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RESUMO

A EVOLUÇÃO DA DOUTRINA DOS PELOTÕES DE FUZILEIROS

AUTOR: Magno Guimarães de Oliveira
ORIENTADOR: Ten Lucas de Oliveira Couto 

Trata o estudo a respeito da evolução da doutrina dos pelotões de fuzileiros, o qual tem por
objetivo geral  analisar  a  importância  da  evolução  da  doutrina  dos  pelotões  de  fuzileiros.
Durante a pesquisa foi observado que os Pelotões de Fuzileiros operam na maioria das vezes
em áreas urbanas (operações de GLO, Missões de Paz), ou na selva (Pelotões Especiais de
Fronteira). Em todos estes teatros de operações a doutrina militar prepara os militares para
que  possam atuar  de  acordo  com as  necessidades  exigidas  e  peculiaridades  do local.  No
entanto, com o avanço tecnológico e de armamentos, os quais se dão quase que diariamente, é
preciso que a doutrina militar acompanhe essa evolução, garantindo que os militares estejam
preparados a lidar com qualquer tipo de situação, utilizando os equipamentos e armamentos
que estejam adequados à mesma. Desta forma conclui-se que, em termos de capacitação do
militar, a doutrina dos pelotões de fuzileiros é eficiente, porém deve-se prestar maior atenção
à capacitação dos militares para utilização destes novos equipamentos e armamentos.

Palavras-chave: Evolução. Doutrina. Pelotão de Fuzileiros. Armamento. Equipamentos.
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ABSTRACT

THE EVOLUTION OF THE DOCTRINE OF FUEL MOVERS

AUTHOR: Magno Guimarães de Oliveira

ORIENTER: Ten Lucas de Oliveira Couto

It  deals with the study of the evolution of the doctrine of the platoons of marines,  whose
general objective is to analyze the importance of the evolution of the doctrine of the platoons
of marines. During the research it  was observed that the Marine Squads operate mostly in
urban areas (GLO operations, Peace Missions), or in the jungle (Special Border Platoons). In
all these theaters of operations the military doctrine prepares the military so that they can act
according  to  the  required  necessities  and  peculiarities  of  the  place.  However,  with  the
technological and arms advance, which occur almost daily, military doctrine must follow this
evolution, ensuring that  the military is  prepared to deal  with any type  of situation, using
equipment and weapons that are appropriate to it. In this way, it is concluded that, in terms of
training  of  the  military,  the  doctrine  of  the  platoons  of  Marines  is  efficient,  but  greater
attention  must  be  given  to  the  training  of  the  military  to  use  these  new equipment  and
weapons.

Keywords: Evolution. Doctrine. Fighter Squadron. Weaponry. Equipment.
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1 INTRODUÇÃO

Este Trabalho possui o objetivo central apresentar a evolução da doutrina dos pelotões

de  fuzileiros.  Para  isso  deveremos  entender  inicialmente  o  significado  desse  grupo  de

militares. O pelotão é um grupamento militar comandado por um tenente, composto por três

grupos de combate e mais um de apoio, sendo esses grupos comandados por um Sargento. O

termo fuzileiro  surgiu  a  partir  da  função  inicial  que  ele  desempenhava,  pois  constituíam

unidades  de  infantaria  responsáveis  pelas  descargas  de  fuzilaria,  daí  surgiu  o  termo

“fuzileiros”, de onde se originou o “Pelotão de Fuzileiros”.

Após isso,  denominou-se ao conjunto  de pelotões  de companhia e ao conjunto  de

companhias de batalhão. E assim, dependendo do batalhão em que estão inseridos os pelotões

desempenharão  missões  diferentes,  características  de  seus  ambientes  operacionais.  Eles

podem estar inseridos em Batalhões de Infantaria Motorizado, de Montanha, Pára-quedista,

Leve, de Fronteira, de Selva, Blindado, de Caçadores, de Caatinga e entre outros.  

Dito isto, cresce de importância a evolução da doutrina do Exército Brasileiro, mais

especificamente daqueles que estão diretamente relacionados ao combate dos que se revelam,

por vezes, como inimigos da lei e da ordem: o pelotão de fuzileiros. É preciso estar sempre

um passo a frente das forças adversas que nos cercam. Fazer uso, sempre que possível, de

novos equipamentos, armamentos e materiais é essencial, nunca deixando de lado as regras de

engajamento para sabermos lidar com qualquer  tipo de problema ou situação que nos for

apresentado.

Logo, o fato de que, apesar de todo o desenvolvimento ao qual estão sendo submetidas

às Forças Armadas, principalmente no tocante às tecnologias diversas, é interessante que se

note que as “Forças oponentes”, ou “o crime” se atualizam tão velozmente quanto, ou até

mais, por causa da grande quantidade de recursos que as atividades ilegais concentram. 

Assim  sendo,  cabe  problematizar  a  questão:  qual  a  importância  da  evolução  da

doutrina dos pelotões de fuzileiros?
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar a importância da evolução da doutrina dos pelotões de fuzileiros.

1.1.2 Objetivos específicos

Realizar um apanhado histórico dos pelotões de fuzileiros;

Verificar a doutrina dos pelotões de fuzileiros;

Analisar a importância da evolução da doutrina dos pelotões de fuzileiros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo o site Congresso Brasil  Paralelo (2018), tudo se iniciou com a criação do

Exército Brasileiro, no dia 19 de abril de 1648, data simbólica correspondente ao período da

Batalha  dos  Guararapes  na  qual  luso-brasileiros  lutaram contra  a  ocupação  holandesa  no

nordeste do Brasil.  Além da vitória luso-brasileira sobre os holandeses, a Batalha também

pode ser considerada como um marco inicial na formação da identidade nacional brasileira,

que foi duramente defendida e construída pelo Exército durante o período colonial e imperial,

sendo uma prioridade da força terrestre até dos dias atuais, também foi nesse período que pela

primeira vez índios, brasileiros, portugueses e escravos lutaram lado a lado pela soberania

brasileira. A cada atuação do Exército, como a Independência, Guerra da Cisplatina, a FEB na

segunda Guerra Mundial e outros, ele se fortalecia como uma instituição de valores sólidos e

confiáveis, e a partir desses acontecimentos os pelotões iniciaram suas evoluções. 

Com o passar do tempo, os pelotões de fuzileiros recebem novas missões à medida

que  as  necessidades  da  pátria  mudam,  e  assim  o  emprego  doutrinário  dessas  unidades

militares  necessitam de  constante desenvolvimento.  Atualmente  a  demanda tem sido pelo

emprego das Forças Armadas não somente na garantia da soberania do território nacional,

mas também em operações da garantia da Lei e da Ordem e ajuda em calamidades públicas.

Além das novas demandas internas, externamente o Exército tem aumentado sua atuação em

outros países através de seu emprego em missões promovidas pela Organização das Nações

Unidas, como por exemplo, a que realizou no Haiti, na reorganização do país após conflitos

políticos e catástrofes naturais. 

Um ponto  chave  para  o  cumprimento  das  missões  dos  pelotões  de  fuzileiros  é  a

evolução de materiais, equipamentos e armamentos da tropa. De acordo com Borges (2014),

como exemplo de evolução do armamento de dotação de um pelotão, verificamos os fuzis

M916 FAL e o Para-FAL calibre 7.62mm, apesar de serem robustos e eficientes, observa-se
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muitas  falhas  e  incidentes.  Muito disso  se associa  ao elevado tempo em que todos estão

ativos, presentes em todos os quartéis do Brasil. 

Outro  ponto  importante  é  a  grande  necessidade  de  uma constante  manutenção  ser

realizada, principalmente no que se chama de “partes móveis” – peças fundamentais para o

correto funcionamento e que sofrem pesados desgastes pelo atrito entre si durante o processo

de tiro – e que, infelizmente, não se verifica em todos os locais. Por isso, está em andamento à

substituição  destes  armamentos  pelo  fuzil  de  assalto  5.56mm  IA2,  que  possui  as

características  necessárias  para  o  combate  no  teatro  de  operações  atual.  Esse  foi  só  um

exemplo dentre tantas substituições que os pelotões vêm sofrendo para a melhor atuação em

prol da missão final (BORGES, 2014).

Apesar  de  todo  este  desenvolvimento  ao  qual  está  sendo  submetida  as  Forças

Armadas, principalmente no tocante às tecnologias diversas, é interessante que se note que as

“Forças oponentes”, ou “o crime” se atualizam tão velozmente quanto, ou até mais, por causa

da grande quantidade de recursos que as atividades ilegais concentram. Dito isto, cresce de

importância a evolução da doutrina do Exército Brasileiro, mais especificamente daqueles que

estão diretamente relacionados ao combate dos que se revelam, por vezes, como inimigos da

lei e da ordem: o pelotão de fuzileiros. É preciso estar sempre um passo a frente das forças

adversas  que  nos  cercam.  Fazer  uso,  sempre  que  possível,  de  novos  equipamentos,

armamentos e materiais é essencial, nunca deixando de lado as regras de engajamento para

sabermos lidar com qualquer tipo de problema ou situação que nos for apresentado.

Atualmente tem-se utilizado o Manual EB70-CL-11.408 datado de 2017, sendo esta a

segunda edição do referido manual, o qual prevê técnicas táticas e procedimentos que devem

ser utilizados pelos fuzileiros quando em missões. Desta forma, cabe questionar se referido

manual tem sido suficiente para preparar a tropa para as missões que têm enfrentado.

Assim sendo, cabe um estudo mais aprofundado, a fim de verificar como se deu a

evolução  da  doutrina  dos  pelotões  de  fuzileiros  e  se  a  doutrina  atual  atende  às  reais

necessidades dos militares.

2.1 OS PELOTÕES DE FUZILEIROS

2.1.1 Operando em ambientes urbanos

Segundo Brasil  (2015),  os  procedimentos  do pelotão  de fuzileiros  no combate em

ambiente  urbano  devem  obedecer  a  alguns  princípios:  princípio  do  apoio  à  população,



14

princípio da dissuasão, princípio do enfoque nas ações construtivas, princípio da flexibilidade

na geração da força, princípio da iniciativa, princípio da legalidade, princípio da legitimidade,

princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da unidade de comando e

princípio da unidade de esforços.

Para que as ações  tenham êxito é preciso um conhecimento das características das

operações de pacificação, que são, de acordo com Brasil (2015), ações descentralizadas, ações

táticas com consequências estratégicas, ambiente complexo, ampla utilização das operações

de informação, amplitude e continuidade da inteligência, colaboração interagências, contato

permanente  com  a  população,  grande  variedade  de  atividades  e  tarefas  humanitárias,

importância  da  consciência  situacional,  importância  das  considerações  políticas,  máximo

aproveitamento  das  oportunidades  de  emprego,  multiplicidade  de  propósitos  e  de  atores

envolvidos,  necessidade  de obtenção de superioridade das informações e de credibilidade,

permanente capacidade de utilizar a força, presença constante da mídia e tendência a alongar-

se no tempo.

De acordo com o manual Brasil (2015), atuar de forma integrada está relacionado ao

emprego parcial  ou total de outros órgãos ou instituições paralelas às Forças  Armadas no

mesmo ambiente operacional. Isso se explica da seguinte forma: 

A diversidade de missões a serem executadas e a variedade de situações que poderão
ocorrer  exigirão,  em cada caso,  um cuidadoso estudo das  condicionantes  para  o
emprego  das  FA  e  para  a  adoção  das  medidas  e  ações  adequadas  às  situações
apresentadas.  Os  planejamentos,  para  a  execução  de  Op  GLO,  deverão  ser
elaborados no contexto da Segurança Integrada, podendo ser prevista a participação
de órgãos: (a) do Poder Judiciário; (b) do Ministério Público; e (c) de Segurança
Pública.  Outros  órgãos  e  agências,  dos  níveis  Federal,  Estadual  e  Municipal,
poderão  se  fazer  presentes  em  alguns  casos.  Desta  forma,  é  fundamental  o
conhecimento dos princípios das Operações Interagências constantes de publicação
específica. (BRASIL, 2015, p. 17)

Dessa  forma,  faz-se  necessária  a  atuação  de  outros  órgãos  na  medida  em que  as

características  da  missão  fogem da  seara  da  força  terrestre.  Portanto,  necessariamente,  o

planejamento e  a  execução  de uma operação  conjunta  são realizados  pela  integração  dos

participantes previstos. 

O  emprego  da  Inteligência  e  Contrainteligência  são  indispensáveis  neste  tipo  de

operação. A primeira tem sua importância voltada para a coleta de dados e a prévia elucidação

acerca das características da região envolvida, da população e das possibilidades dos agentes

perturbadores da ordem pública. A segunda tem a finalidade de salvaguardar as informações,

pessoal e instalações da Força (BRASIL, 2015).
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A limitação  do  uso  da  força  e  das  restrições  à  população  é  entendida  pela  baixa

intensidade do uso da violência. Entretanto, com o evoluir da ameaça, paralelamente o uso da

força se torna progressivo também. Segundo Brasil (2015, p. 26), “O uso da força nas Op

GLO, em princípio, será progressivo. Deverá ser priorizada a utilização de munição menos

letal e/ou equipamentos especiais de reduzido poder ofensivo”. 

O emprego da dissuasão evita o embate direto com os agentes perturbadores da ordem

pública.  De  acordo  com  Brasil  (2015),  pode  ser  utilizada,  principalmente,  com  uma

demonstração de força e uma ampla utilização de policiamento ostensivo, tudo com finalidade

de desencorajar os atos da outra parte.

A comunicação social tem uma finalidade única de tornar transparente todo o ocorrido

durante as operações.  Por meio desta, toda a sociedade tem oportunidade de estar a par e

atualizada de todos os acontecimentos, objetivos da operação militar propriamente dita e os

reflexos  ligados  à  população  civil  residente  na  área  de  atuação.  Esta  ferramenta  tem  a

funcionalidade de amparar a tropa e preservar a imagem da Força Terrestre. 

Por fim, a negociação é uma característica muito peculiar para esse tipo de operação.

Ela  é  entendida,  de  acordo  com  Brasil  (2014,  p.  28),  como  “Ação  de  convencimento

empreendida pelas Forças com o objetivo de persuadir a outra parte envolvida apresentando

os benefícios mais relevantes em relação ao ponto de vista defendido”.  O uso da negociação

cresce de importância quando levamos em consideração o aspecto “não guerra” do tipo de

missão, pois evita reflexos negativos para a sociedade como um todo.  

De acordo com Brasil (2015), diante de uma Op GLO, existem alguns tipos de ações a

se  realizar,  que  podem  ser  de  caráter  preventivo  ou  repressivo.  As  ações  preventivas

englobarão as atividades de inteligência,  comunicação social  e  dissuasão, e as repressivas

serão  o  embate  direto  com  os  agentes  perturbadores  da  ordem  pública  a  fim  do

restabelecimento da ordem. São elas:

 

a)  assegurar  o  funcionamento  dos  serviços  essenciais  sob  a  responsabilidade  do
órgão paralisado; 
b) controlar vias de circulação; 
c) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo o seu
funcionamento; 
d) garantir a segurança de autoridades e de comboios; 
e) garantir o direito de ir e vir da população; 
f) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais; 
g) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas; 
h) permitir a realização de pleitos eleitorais; 
i) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências; 
j) proteger locais de votação; 
k) realizar a busca e apreensão de armas, explosivos etc; e 
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l) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e motorizado.
(BRASIL, 2015, p. 29).

A  principal  característica  do  ambiente  urbano  é  a  combinação  da  densidade

populacional  com  uma  grande  quantidade  de  edificações,  caracterizando  uma  topografia

intricada.  Sendo assim, a união desses fatores  dificulta de forma exponencial  as  ações  da

Força  Terrestre,  pois  qualquer  ato  que  danifique  essas  duas  vertentes  (população  e

propriedade particular) caracterizará um dano colateral que culminará na publicidade negativa

da tropa.

É  notória,  portanto,  a  presença  massificada  da  população  civil  dentro  da  área  de

operações e os possíveis desgastes que isso pode causar na tropa que executa a missão de

garantia da lei e da ordem.

Três aspectos podem ser considerados os pontos chaves para as adversidades neste

tipo de ambiente. De acordo com Woloszyn (2017) a primeira dificuldade diz respeito à zona

de operações propriamente dita, como já visto anteriormente. Woloszyn (2017) exemplifica o

complexo do Alemão, que é controlado pela organização criminosa denominada Comando

Vermelho. Neste complexo, as condições de emprego militar são as piores possíveis:

No interior do complexo, efetivos militares trabalham no escuro, uma vez que há
poucos  pontos  de  observação  face  às  características  do  terreno  elevado  e  das
construções. O acesso, em muitos setores, só pode ser efetivado por tropas a pé, em
ruas que são na realidade escadas escavadas no terreno medindo cerca de 1 metro a
1,5  metros  de  largura,  dividindo  as  edificações.  Tal  condição  impede  o  uso  de
veículos pesados e de apoio, além de possibilitar uma contraofensiva rápida e não
identificável  de  parte  dos  criminosos,  que  invadem as  residências  e  coagem os
moradores  no  intuito  de  as  utilizarem como  refúgios  e  pontos  de  observação  e
controle  (WOLOSZYN, 2017).

O segundo aspecto, continuando no caso da operação militar no complexo do Alemão,

Woloszyn  (2017)  aborda  o arsenal  bélico que os agentes  perturbadores  da ordem pública

conseguem ter acesso.  O poder de fogo dessa facção é absurdamente  alto e diversificado,

variando de pistolas e revólveres até fuzis e metralhadoras de diversos calibres.

Por  fim,  o  último  aspecto  de  grande  relevância  como adversidade  para  as  forças

militares é relacionado aos efeitos colaterais. De acordo com Woloszyn (2017):

A possibilidade de baixas de ambos os lados é constante assim como o erro de alvos,
uma vez que não há como diferenciar criminosos de não-criminosos ou ainda, se o
atirador da força oponente é uma criança ou adolescente. Diante desse contexto, o
uso  da  força  militar  é  restrito  e  de  menor  intensidade  do  que  a  aplicada  pelos
integrantes dessas facções, que agem sem nenhum critério legal ou de ética, mas sob
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o  olhar  atento  da  mídia  internacional  e  de  organizações  de  defesa  de  direitos
humanos. (WOLOSZYN, 2017)

De acordo com Brasil (2015, p.2-2), uma operação dentro de um ambiente com grande

densidade demográfica, com bens civis e outros bens a serem protegidos, é quase que nula a

possibilidade de não haver nenhum efeito colateral, pois até a ação dos APOP em detrimento

desses aspectos pode ser caracterizado por um dano colateral. Além disso, o fato da difícil

identificação do APOP com a população civil provoca aumento considerável da possibilidade

do efeito colateral.

Segundo Brasil (2015), o adestramento dos militares que participam de operações de

pacificação é como outro de qualquer região, obedecendo às imposições feitas pelo COTER

(Centro de Operações Terrestre),  órgão que baliza o adestramento das tropas. No entanto,

devido às características da região, centros urbanos, e suas peculiaridades, o soldado tem por

sobremaneira os sentidos mais aguçados, pois, normalmente, estarão em locais onde irão se

deparar com civis, além de enfrentar as Forças Adversas que conhecem bem os por menores

de  seu  habitat,  e  isso  faz  com que  seu  comandante  verifique  de  maneira  mais  exata  as

características necessárias para este soldado.

Como em todo  pelotão,  o  adestramento  básico  é  feito  visando pôr  o  soldado  em

condições  de  executar  as  principais  tarefas  de  soldado  em  missões  reais.  Com  isso  na

formação deste,  para que melhor seja  o  emprego são necessários  treinamentos  exaustivos

aguçando os  sentidos,  reflexos e  percepção deste,  pois  verifica-se na sua missão que é o

primeiro a encontrar a face inimiga,  além de realizar vasculhamento inicial,  verificando a

presença de incidentes, prover a segurança durante o deslocamento. 

Assim sendo, cabe ressaltar a importância do treinamento e capacitação dos militares

que irão atuar em conflitos urbanos.

2.1.2 Os fuzileiros nas Missões de Paz

Segundo Hamann (2015), o Esquadrão de Fuzileiros Mecanizados da Força de Paz é

um esquadrão diferenciado no Exército Brasileiro, em função das frações de Cavalaria.

Hamann (2015) chama atenção para os veículos dos quais o Esquadrão de Fuzileiros é

dotado:  viaturas  blindadas,  VBTP  EE-11  Urutu,  proporciona  ação  de  choque  e  proteção

blindada. No entanto tal veículo não se mostrou muito eficiente no Haiti, principalmente após

o terremoto de 2010, quando o terreno local tornou-se repleto de escombros e grande parte da

população foi para as ruas.
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Figura 1 - VBTP EE-11 Urutu

Fonte: MUNDODASARMAS.COM (2019)

Segundo Cunha (2008) o Esquadrão de Fuzileiros Mecanizados teve suas principais

áreas de atuação no Haiti nos bairros de Bel Air e Cité Soleil, local que estava coberto de

escombros e sendo aproveitado tal adversidade pelas forças adversas para disparar coquetéis

molotov e pedras sobre os VBTP. A missão do Esquadrão de Fuzileiros era ocupar pontos

fortes,  fazer reconhecimentos e desaferramento de tropas engajadas, bem como vigilância,

monitoramento, escoltas de comboios e autoridades, desobstrução de vias.

O autor chama atenção para o fato de que os anos de 2004 e 2005 o Esquadrão de

Fuzileiros  atuou  nos  confrontos  mais  intensos,  porém sem nenhum óbito,  apenas  alguns

feridos levemente.

Cunha (2008) afirma que houve patrulhamento a pé, o qual tinha por finalidade estar

mais próximo da população, transmitindo assim uma maior segurança à mesma, bem como
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coletando  informações  para  o  serviço  de  inteligência.  Isso  se  deu  também  devido  à

impossibilidade dos VBTP terem acesso aos locais onde havia muitos escombros. Muitas lajes

serviram de ponto de observação, no intuito de reforçar a segurança.

Figura 2 – Combatendo no Haiti

Fonte: DEFESA.GOV.BR (2019)

A situação demonstrou a aptidão dos Pel Fuz Mec  para operações  de combate  às
forças   adversas   em   cenário   urbano.   Pode-se  afirmar  que  os  blindados
transportavam a   tropa   com  segurança   e   ampliavam-lhe   a  capacidade   de
concentração  e  dispersão  em  curto  espaço  de  tempo, favorecendo  seu  emprego
no  local  e  hora  que  fosse  mais  adequada  ao cumprimento da missão. [...] as
reservas  das  futuras  operações  passaram a  ser  constituídas  prioritariamente   por
elementos  mecanizados  (SANTOS, 2007, p. 8).

Segundo Cunha (2008) o Pelotão de Fuzileiros Mecanizados do 2º. Contingente era

constituído por  um grupo de  comando e  três grupos  de combate,  que  possuíam 3 VBTP

urutus.

O 9º Contingente das tropas brasileiras no Haiti, era constituído por quatro pelotões,
cada um dotado de cinco VBTP Urutu. Esse autor destaca a versatilidade dessas Vtr
no  emprego  combinado  Fuzileiro  Carro,  em  operações  urbanas  no  Haiti,
comparando as possibilidades com as Operações de Garantia da Lei e da Ordem,
realizada por  todas  as  OM  Operacionais  de  nosso  Exército.  Por meio  das
características  básicas  da  Cavalaria,  como  flexibilidade,  mobilidade  e  ação  de
choque,  o  Esqd  Fuz  Mec  F  Paz  tinha  as  melhores  condições  de  atuar  frente
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a manifestações,  aberturas de brechas e ultrapassagem  de obstáculos e barricadas
(SANTOS, 2007, p. 9).

De acordo com Cunha (2008), devido ao grande uso de armas de fogo pelas forças

adversas, foi projetada uma blindagem adicional para o Urutu, a qual servia como proteção

para o atirador da Mtr MAG, sendo a mesma de extrema importância para a integridade física

dos atiradores. Além dessa blindagem também foram colocados sacos de areia nas escotilhas,

minimizando assim a possibilidade de ricochete.

Segundo o Ministério da Defesa (2015), é exigência da ONU que os militares que irão

participar de operações de paz estejam capacitados para tal, sendo a certificação de conclusão

do treinamento fundamental.

No  ano  de  2015  foi  feito  o  treinamento  dos  850  militares  que  compõem  o  23º.

Contingente MINUSTAH, sendo que deste efetivo 669 assumiram o Batalhão de Força de Paz

(BRABAT) e 181 foram destacados para o Grupamento Operativo do Corpo de Fuzileiros

Navais da Marinha do Brasil (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015).

O treinamento destes militares teve início em junho de 2015, no Ministério da Defesa,

onde os militares receberam as orientações iniciais. 

Também  fez  parte  do  adestramento  o  período  de  duas  semanas  de  Exercício
Avançado  de  Operações  de  Paz  (EAOP),  realizado  em  Pelotas.  O  exercício,
coordenado  pelo  Centro  Conjunto  de  Operações  de  Paz  do  Brasil  (CCOPAB),
acontece  semestralmente,  no  mesmo  período  em  que  ocorrem  os  rodízios  dos
militares.  A  tropa  recebeu,  no  final  de  outubro,  o  certificado  de  conclusão  de
preparação  para  a  missão.  O  documento  foi  entregue  pelo  CCOPAB,  órgão
vinculado  ao  Ministério  da  Defesa.  As principais  tarefas  do  23º  Contingente
englobarão patrulhamento  e  atividades  sociais  e  de  cunho  humanitário.  Todas as
ações realizadas estão sob a égide da ONU ( MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015).

Cruz (2011, p. 54) afirma que:

A unidade responsável dentro DPKO para formação de militares e policiais civis é o
Serviço de Avaliação e Formação no âmbito da Divisão Militar. O  Training and
Evaluation Service  (TES) realiza esta tarefa em estreita consulta com a Divisão de
Polícia  Civil.  O Serviço  de  Apoio  à  Gestão  de  Pessoal  dentro  do  Escritório  de
Missão  Suporte  do  DPKO  é  o  responsável  pela  formação  de  pessoal  civil
desdobrado. O treinamento da Coordenação Civil-Militar é fornecido por meio de
uma combinação de treinamentos pelas Nações Unidas e pelos Estados-Membros,
normalmente utilizando-se os pacotes de formação da ONU. No nível mais baixo, é
entregue aos Estados-Membros um Módulo de Treinamento Genérico Padrão.



21

Segundo  Cruz  (2010)  o  treinamento  específico  se  dá  a  partir  do  CiopPaz,  o  qual

trabalha as condições necessárias para entender as tarefas do mandato, tomar e implementar

decisões, enfrentar riscos e atingir os objetivos planejados.

O treinamento da MINUSTAH é feito de forma gradual e tem a duração necessária

para que todos os envolvidos possam fazer uso do armamento e aproveitar o terreno de modo

competente. O autor cita que os módulos de tiro, combate urbano e liderança são enfatizados.

Figura 3 – Treinamento da MINUSTAH

Fonte: DEFESA.GOV.BR (2019)

De  acordo  com  Cruz  (2010)  nos  anos  de  2006  e  2007  houve  um  ajuste  nos

treinamentos, sendo o foco voltado para a pacificação urbana. Já no ano de 2008 houve outro

ajuste  nos  treinamentos,  uma  vez que  as  operações  militares  de  desarticulação  de grupos

armados urbanos começaram a migrar para ações tipo polícia. Assim, surgiram treinamentos

voltados para detenção temporária de indivíduos, mandatos de prisão, policiamento ostensivo,

controle de distúrbios, dentre outros.

Com o terremoto de 2010 Cruz (2010) afirma que novamente o treinamento mudou

seu foco, passando a dar ênfase a técnicas e táticas para sepultamentos, proteger deslocados e

refugiados, prover e efetuar a segurança de pontos de distribuição de alimentos e água, dentre

outras.

A esta altura, já havia sido implementado um sistema de avaliação de treinamento e
desempenho, ágil e composto de visitas ao terreno, entrevistas eletrônicas e pessoais,
avaliação de cursos e estágios, orais e escritas e análise regular de relatórios. É neste
sistema que o CCOPAB até hoje baseia fortemente os ajustes de rumo que se façam
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necessários ao treinamento, de modo que a instituição esteja sempre atualizada em
relação ao cotidiano das missões (CRUZ, 2011, p. 4).

Segundo  a  ONU  (2012),  após  o  terremoto  voltou-se  para  a  necessidade  de

treinamentos de tiro, uma vez que é necessária uma precisão muito grande devido ao combate

a grupos armados hostis e civis da população. O treinamento da CCOPAB inclui trabalhos em

grupo,  exercícios  de tiro,  simulações,  exercícios  de posto de comando e liderança,  dentre

outros.

2.1.3 Os fuzileiros nos Pelotões Especiais de Fronteira – PEFs

            O Pelotão Especial de Fronteira foi implementado devido a dada preocupação que o

Governo e o Exército tem com a região em questão, pois devido ser uma área inóspita, ou seja

sem  condições  de  habitação,  causa  um  grande  vazio  demográfico.  Diante  disso  pode-se

observar  na  região  fluxo  de  atividade  ilícita  como  já  citada  no  capitulo  passado.  

            Assim desde o período colonial podemos perceber essa preocupação com as invasões

estrangeiras,  as  quais  remontam  a  situação  do  século  XVII,  iniciando  “O  Plano  de

Fortificação da Amazônia”.

            Sabendo da situação que remonta o passado, atualmente não é diferente, além de

contribuir para a vivificação da área amazônica, sua implantação deve–se, principalmente, ao

objetivo de garantir a manutenção da soberania nacional. E vendo o estado de calamidade em

que se encontrava a região, o Estado vem incentivando a Política Estratégica Nacional  de

Defesa, com a criação do Programa Amazônia Protegida - PAP, na qual procura estabelecer

células de vigilância, os PEF, pela fronteira amazônica, afim de evitar qualquer atitude ilícita

que possa vir ser compelida dentro da nossa unidade territorial.     

            Sendo assim, é indiscutível a importância do PEF,  no entanto, estes são insuficientes e

necessitam de equipamentos modernos, pois até o momento contamos com 28 unidades desta

categoria.

            O manual IP 72-20, Batalhão de Infantaria de Selva (1997), prescreve textualmente

que:

A missão do PEF é a vigilância da fronteira, cooperando ainda com a vivificação da
área.  Assim,  as  suas  tarefas  não  se  limitam  à  atividade  militar,  estendendo-se
também  às  atividades  complementares.  Estas  últimas  ligam-se  basicamente  à
produção, em pequena escala, de gêneros alimentícios de origem vegetal e animal e
à prestação de serviços para si próprio e para a comunidade civil existente ao redor
do aquartelamento (BRASIL, 1997a, p. 9).
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E para melhor definir suas missões exporemos como esse pelotão opera diante das

adversidades  e  situações  de contingências  embasadas  nas  áreas  de atuações  do seu  lema:

Vida, Combate e Trabalho.  

Segundo  Brasil  (2007),  o  PEF  é  uma  Organização  Militar  com  características

verdadeiramente diferenciadas, pois nele o comandante de pelotão não desempenha apenas

suas funções de militar. Baseado no seu lema, Vida, Combate e Trabalho o comandante desta

unidade tem por  missões  realizar  atividade em acordo com a resolução  deste  lema,  pois,

normalmente, próximo a estas unidades existem pequenas localidades, ou até mesmo reservas

indígenas,  na  qual  o  comandante  deve  interceder  se  tornando  uma  espécie  de  líder

comunitário,  realizando milhares  de  atividade  bem como:  de  juiz  de  paz,  prefeito,  e  até

mesmo comandante de PEF, para isso vale-se de tal conhecimento apreendido durante sua

vida utilizando-se do Bom-senso e em grande parte dos atributos da área afetiva apreendidos

durante sua formação acadêmica. Assim iremos ressaltar as missões, conceito e as atividades

realizadas sobre cada item do lema; Vida, Combate e Trabalho.

VIDA, refere-se às atividades desempenhadas com relação a integração da sociedade

militar  com  os  habitantes  locais,  visando  sempre  um  bom  relacionamento  destes,  e  as

atividades relacionada  a subsistência  da comunidade como:  exploração  de  recursos  locais

(caça,  pesca  etc.);  criação  de  animais;  implantação  de  horta  comunitária,  dentre  outras

atividades (BRASIL, 2007).

COMBATE, refere-se as atividades orgânicas de um pelotão de fuzileiros, na qual está

embasado na defesa do Estado Nação, ou seja da soberania nacional, estando preparados para

reagir  prontamente  a  qualquer  situação  ilícita,  dessa  forma  realizando  constantemente  o

patrulhamento das fronteiras, controlando o movimento de embarcações nos rios próximo ao

pelotão e guarnecendo dia e noite as instalações. Sendo assim de acordo com as “Normas de

Conduta  para  o  Emprego  de  Tropa  do  Comando  Militar  da  Amazônia”(2008),  as

possibilidades  de elementos  adversos  e  as possíveis  ameaças  na faixa de fronteira  são as

seguintes: realizar tráfico internacional de drogas; explorar madeiras ilegalmente; utilizar rios

nacionais para transporte de drogas e exercício de atividades ilícitas; explorar garimpos em

áreas indígenas; utilizar rotas terrestres para ações de contrabando, narcotráfico e descaminho;

entrar  ou  tentar  sair  do  país  com armas,  munições,  explosivos  e  produtos  controlados  e

praticar  a  biopirataria.  Perante  estas  ameaças,  as  ações  desenvolvidas  pelos  pelotões  de

fronteira  e  seus  objetivos  são:  ocupar  ponto  específico  na  Faixa  de  fronteira,  em terras
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indígenas, em unidades de conservação da natureza, ou ainda fora destas, para caracterizar a

presença do Estado brasileiro na região; vigiar uma frente específica na linha de fronteira, ou

sua área de responsabilidade em terras indígenas ou em unidades de conservação da natureza

que ocupa, com o objetivo de monitoramento e dissuasão quanto à presença de estrangeiros

ou à ocorrência de ilícitos de toda ordem, empregando para tal, reconhecimentos de fronteira,

ocupação de pontos fortes, controle de campos de pouso, vias fluviais e de pessoal.

TRABALHO, refere-se as ações realizadas no PEF visando melhorar as condições de

vida dos militares e das comunidades. Devido à grande distância aos centros urbanos e ao

isolamento destas localidades, faz-se necessária a aprendizagem de algumas técnicas de ramos

profissionalizantes. E para que isto ocorra, o PEF deve possuir uma infra-estrutura mínima

que proporcione  condições  para  execução  da  mesma.  Algumas  das  atividades  pertinentes

neste contexto são: serraria; carpintaria; olaria; oficinas de manutenção; e equipamentos de

eletricista, bombeiro, carpinteiro e pedreiro (BRASIL, 2007).

Atualmente,  CMA  dispõe  de  três  tipos  de  OM  especiais  de  fronteira  –  o

Destacamento, o Pelotão e a Companhia. O Destacamento Especial de Fronteira é o núcleo

inicial  de  um  futuro  Pelotão  ou  Companhia.  Seus  homens  permanecem  em  instalações

provisórias, sem familiares. O efetivo varia entre 10 e 20 homens. Há seis Destacamentos na

região Amazônica (BRASIL, 2007).

O segundo  tipo é  o  PEF propriamente  dito,  com 66  homens comandados  por um

Tenente  e  todas  as  instalações  comuns  a  qualquer  aquartelamento:  alojamentos,  próprios

nacionais residenciais, salas de instrução etc. Além dessas, há outras instalações peculiares,

como carpintaria, padaria, horta, currais, pomares, igreja; enfim, tudo aquilo que é necessário

para a sobrevivência de uma pequena comunidade. O CMA possui 28 PEF (BRASIL, 2007).

O terceiro  tipo são as Companhias  Especiais  de Fronteira  (CEF),  comandadas  por

capitães com  curso   de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais.  O  CMA  possui 2  CEF,  cada

uma com efetivo  de  cerca  de  250  homens,  que  ocupam instalações  maiores  e  em maior

número do que aquelas destinadas aos pelotões (BRASIL, 2007).

O  Pelotão  Especial  de  Fronteira,  dentro  do  seu  nível  nas  frações  de  infantaria,  é

extremamente  especifico,  com uma composição  de  aproximadamente  66 homens  que são

comandados por um tenente de carreira do Exército. Vale ressaltar que o número de militares

que compõem um PEF é variado, de acordo com as peculiaridades de cada região e de cada

Organização Militar vinculada ao PEF. Além disso, o PEF possui todas as instalações comuns

a qualquer aquartelamento:  alojamentos próprios, salas de instrução etc. Contudo, existem

outras instalações peculiares, como carpintaria, padaria, horta, currais, pomares, igreja; enfim,



25

tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência de uma pequena comunidade. Isso tudo

torna o PEF uma unidade militar diferenciada (BRASIL, 2007).

O comando do Pelotão de Fronteira será exercido, via de regra, por um 1° Tenente de

carreira,  pertencente  à  arma  de  Infantaria  do  Exército  brasileiro.  Ele  deverá,

preferencialmente, possuir o Curso de Operações na Selva e ter, obrigatoriamente, pelo menos

um ano de experiência em Comando de Fronteira (BRASIL, 2007). 

Em  relação  aos  praças  que  compõem  os  Pelotões,  os  sargentos  deverão,

preferencialmente,  possuir  o  curso  de  Operações  na  Selva.  Já  os  cabos  e  soldados  serão

escolhidos  em  função  de  suas  habilidades  específicas,  tais  como:  pedreiro,  carpinteiro,

operadores de motor de popa, micro-usinas e geradores, mecânicos de embarcações e viaturas,

operadores de moto-serra, etc. (BRASIL, 2007).
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além

de propiciar a verificação das etapas de estudo.

3.1 TIPOS DE PESQUISA

Foi  realizado  um  estudo  bibliográfico,  do  tipo  exploratório.  Os  procedimentos

metodológicos  foram  os  seguintes:  leituras  preliminares  para  aprofundamento  do  tema  e

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além

de propiciar a verificação das etapas de estudo.

3.2 MÉTODOS

Os procedimentos adotados foram: apresentação da pesquisa bibliográfica relacionada

ao tema onde foi realizado um histórico do pelotão de fuzileiros; foi analisada a doutrina do

pelotão  de  fuzileiros  e  as  diversas  situações  em  que  os  mesmos  operam,  bem  como  a

necessidade ou não de uma adequação da doutrina e por fim, foi feita uma compilação da

análise e a conclusão da pesquisa.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Exército Brasileiro sempre primou pela capacitação de seus militares, bem como

tem procurado adequar seus equipamentos e armamentos às mudanças tecnológicas que se

tem visto quase que diariamente.

Assim sendo, o Pelotão de Fuzileiros não pode deixar de evoluir de acordo com as

necessidades e imposições do teatro de operações no qual encontra-se.

Foi  observado  que  o  Pel  Fuz  encontra-se  operando  em  áreas  urbanas,  seja  em

operações  de  GLO  ou  Missões  de  Paz,  onde  devem  ser  observados  certos  critérios  de

planejamento e realização das missões, bem como a capacitação dos militares é realizada de

forma diferenciada,  tendo em vista que os mesmos atuarão em meio a civis, os quais não

devem, em hipótese alguma sofrer qualquer tipo de efeito adverso.

No caso da Missão de Paz no Haiti, os militares receberam um tipo de capacitação, no

entanto, com o terremoto ocorrido em 2010, eles precisaram se adaptar àquela nova realidade,

para  que  pudessem  cumprir  sua  missão  com  êxito,  em  um  contexto  completamente

diferenciado.

Ao obterem sucesso na missão, comprovou-se que a doutrina militar tem trabalhado

bem a  questão  de adaptação  a  novas  realidades,  principalmente  se o  teatro de  operações

mudar devido a catástrofes naturais.

Os pelotões de fuzileiros que operam nos PEFs, recebem outro tipo de treinamento,

uma vez que irão exercer suas funções na selva, onde as peculiaridades do local exigem um

treinamento mais firme e diferenciado.

A doutrina militar prevê todo o tipo de situação pelas quais o militar possa passar nos

diversos teatros de operações. No entanto, observa-se que a tecnologia tem se aprimorado dia

após dia, muitas vezes não havendo tempo da doutrina militar se adequar às novas tendências

tecnológicas.

Assim  sendo,  sugere-se  um  olhar  mais  aprofundado  em  termos  de  tecnologia  e

armamento, a fim de que os militares que participarem de qualquer tipo de operação tenham

condições de responderem à altura dos seus inimigos, os quais estão muito bem armados e

equipados.
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ANEXO 1 – PELOTÕES DE FRONTEIRA

Fonte: G1, 2019.
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ANEXO 2 – O FIM DA MINUSTAH


