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RESUMO 

 

DE MACEDO, Victor Leonardo Gomes. Propostas sobre a mudança da metodologia 

e carga horária dos cursos de instruções de patrulhas Academia Militar das Agulhas 

Negras voltados ao novo contexto nacional atual. Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

O presente trabalho está destinado ao debate sobre o aprimoramento da 

metodologia dos cursos de formação de patrulha da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), visando o seu aprimoramento. Será analisado o contexto atual de atuação do 

Exército Brasileiro, em especial com operações da Garantia da Lei e da Ordem, 

abordando as principais mudanças de perfil das ações militares que envolvem os novos 

oficias formados pela academia militar. A análise das táticas, de técnicas e procedimentos 

de abordagem das instruções de patrulha, atreladas às entrevistas com agentes de campo 

das atuações objeto de estudo, servirão para o objetivo propor melhorias de aplicações de 

novas metodologias adequadas ao contexto atual, além da modificação da carga horária 

do curso de formação. Neste trabalho, será esclarecida a importância de adaptações na 

metodologia utilizada com novas práticas e reformulação da grade curricular, visando 

maior alinhamento às novas ações militares no meio urbano e a consequente 

aprimoramento do adestramento da tropa e, principalmente, da formação de seus oficiais 

tecnicamente qualificados para essas novas realidades.  

Palavras-chave: Adestramento. Tenente. Garantia da Lei e da Ordem. 
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ABSTRACT 

DE MACEDO, Victor Leonardo Gomes. Proposals on the change of the methodology 

and the timetable of the Military Agulhas Negras Military Academy patrol 

instruction courses geared to the current national context. Resende: AMAN, 2019. 

Monograph. 

 

The present work is destined to the debate on the improvement of the methodology of the 

training courses of patrol of the Military Academy of the Agulhas Negras (AMAN), 

aiming at its improvement. The current context of the Brazilian Army's operations will 

be analyzed, especially with operations of the Law and Order Guarantee, addressing the 

main changes in the profile of military actions involving the new officers formed by the 

military academy. The analysis of the tactics, techniques and procedures to approach the 

patrol instructions, coupled with the interviews with field agents of the activities under 

study, will serve the purpose of proposing improvements of applications of new 

methodologies appropriate to the current context, besides the modification of the load of 

the training course. In this work, it will be clarified the importance of adaptations in the 

methodology used with new practices and reformulation of the curriculum, aiming at 

greater alignment to the new military actions in the urban environment and the consequent 

improvement of troop training and, mainly, the training of its technically qualified 

officers to these new realities. 

Keywords: Dressage. Lieutenant. Guarantee of Law and Order. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÃO 

 

Figura 1 – Quadro esquemático da intervenção federal..................................................18 

Figura 2 – Distribuição das Operações GLO (1992 – 2019)...........................................21 

Figura 3 – Estudo das operações de GLO (1992 – 2019..............................................21 

Figura 4 – Planilha de Dados Históricos (1992 – 2019)...............................................22 

Figura 5 – Estatísticas de GLO por tipo (1992 -2019)....................................................23 

Figura 6 –  Impactos da Intervenção Federal na Criminalidade....................................23 

Gráfico 1 – Carga horária no curso de formação........... .............................................24 

Gráfico 2 – Questão 1...................................................................................................25 

Gráfico 3 – Questão 2 ................................................................................................. 28 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

AMAN Academia Militar das Agulhas Negras 

EB Exército Brasileiro 

MINUSTAH Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti   

BRABAT Batalhão Brasileiro de Força de Paz 

OGLO    Operações para a Garantia da Lei e da Ordem 

GLO Garantia da Lei e da Ordem 

CRFB Constituição da República Federativa do Brasil  

F Ter              Força Terrestre  

F Adv            Força Adversa  

Cg H  Carga Horária  

 

       

         

               

 

 

 



8 

 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 9 

   

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO............................................... 12 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema............................................... 112 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos............................................................ 13 

   

3 OPERAÇÕES EM MISSÕES DA GLO................................................................ 15 

3.1 Da previsão da GLO................................................................................................ 15 

3.2 Considerações gerais................................................................................................ 16 

3.3 Do Estabelecimento de ações da GLO.................................................................... 17 

3.4 Casos Recentes no Cenário Brasileiro ...................................................................  20 

3.4.1  Rio de Janeiro.............................................................................................. 23 

3.4.2 Roraima........................................................................................................ 24 

 

4 CURSO DE FORMAÇÃO ATUAL....................................................................... 25 

4.1 Problemas na metodologia atual............................................................................. 27 

4.2 Novas propostas........................................................................................................  

   

5 ENTREVISTAS....................................................................................................... 29 

5.1 Questão 01................................................................................................................. 30 

5.2 Questão 02................................................................................................................. 31 

5.3 Questão 03................................................................................................................. 31 

 

6 CONCLUSÃO.......................................................................................................... 32 

 REFERÊNCIAS....................................................................................................... 33 

 APÊNDICE A (Questionário)................................................................................. 34 

 

 

 

 



9 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente é empregada em patrulhas realizadas pelos cadetes da Academia 

Militar das Agulhas Negras, principalmente pelo curso de Infantaria, a metodologia de 

operações rurais voltada ao combate de guerrilhas, elaborada considerando a realidade e 

as condições dos anos de governo militar (1964-1985).  Neste período havia a presença 

de militantes de partidos políticos contrários ao governo que constituíram guerrilhas 

armadas, tanto urbanas quanto rurais, usando do modelo de Araguaia como paradigma de 

atuação. Contudo, com o passar dos tempos e a mudança das organizações demográficas 

e das relações sociais da população brasileira no território no final do século XX e início 

do século XXI, houve uma nova exigência dos combatentes e de seus comandantes, uma 

vez que a atuação do Exército Brasileiro (EB) e os conflitos foram redirecionados, em 

sua maioria, para os ambientes urbanos, enfrentando outros tipos de situações, mais 

associados ao cotidiano das cidades, de segurança pública e manutenção e garantia da lei 

e da ordem.   

Neste trabalho, será abordada a importância do emprego de novas metodologias e 

táticas, como as usadas em missões voltadas para o campo de Segurança Pública, 

utilizadas nas Operações para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), na atuação em 

sistemas penitenciários brasileiros, e mais recentemente nas atividades de segurança por 

parte do Exército Brasileiro nos casos de intervenção federal, tendo em vista a conjuntura 

de novos métodos de ensinos e a necessidade de adestramento adequado da tropa e, 

principalmente, da formação de seus oficiais considerados a sua eficiente atuação.  

Cabe destacar que, segundo o Manual C 85-1  GLO, uma Operação de Garantia 

da Lei e da Ordem (Op GLO) pode ser entendida como:  

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar 

conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de 

esgotamento das novas práticas de patrulhas – Garantia da lei e da ordem 

instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em 

que se presuma ser possível a perturbação da ordem. 1 

 

Essa necessidade de reformulação foi percebida a partir da maior participação do 

Exército Brasileiro em conflitos internacionais e na manutenção da paz externa e 

internamente. Notam-se a partir da Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH), realizada pelo Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT) que as 

 
1 Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 

blob:https://web.whatsapp.com/17d97762-1100-4d6a-b3c2-588747a26d98
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tropas e seus oficiais precisam lidar com novas problemáticas: como a atuação em 

localidades de maior envergadura; o trato com a população e; adoção de novas táticas, 

técnicas, procedimentos e regras de engajamento. Para isso precisam de um novo modelo 

de treinamento para que sua atuação se torne mais eficiente, eficaz, e efetiva.  Além disso, 

ressalta-se também que o próprio Manual supra citado prevê que as ações que visam 

combater guerrilhas e grupos armados que causem grave comprometimento da ordem 

interna não se enquadram como operações de garantia da lei e da ordem, demonstrando 

assim uma necessidade ainda maior de reformulação da metodologia de instrução.  

Dessa maneira, levando-se em conta estes novos contextos de atuação das tropas 

do Exército Brasileiro, o presente trabalho se propõe a analisar a atual metodologia 

utilizada pela AMAN em seu curso de formação de patrulhas, considerando também que 

estas atividades não são exclusivamente emprenhadas pelos oficiais de Infantaria e que 

são abordadas de forma sumária ao termino do terceiro e quarto anos, e apresentar novos 

elementos para a estrutura curricular que sejam mais próximas das práticas 

contemporâneas, considerando a tempo hábil necessário na grade curricular para tais 

implementações.    

Para tanto, a metodologia aplicada será a revisão bibliográfica, cujas principais 

fontes de pesquisa utilizadas serão: pesquisa utilizadas neste trabalho são o “Manual C 

85-1  GLO”;  o livro “Lições de Direito para a Atividade das Polícias Militares e das 

Forças Armadas” de Jorge César de Assis; A Constituição da República Federativa do 

Brasil; o Decreto de 17 de janeiro de 2017, que autoriza o emprego das Forças Armadas 

para a Garantia da Lei e da Ordem no sistema penitenciário brasileiro; o  Decreto nº 3.897, 

de 24 de agosto de 2001 que fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na 

garantia da lei e da ordem, e dá outras providências; Decreto-Federal nº 6.730, de 18 de 

dezembro de 2008, o qual aprova a Estratégia Nacional de Defesa e dá outras 

providências; a Lei nº 4.490, de 3 de abril de 2014. Dispõe sobre a reorganização da 

carreira Segurança Penitenciária; o livro Direito Penal, 1º Volume, parte geral do 

professor Damásio E. de Jesus, e depoimentos de autoridades da área como o Ministro 

Raul Jungmann. Atrelada à revisão bibliográfica, o trabalho usou da coleta de dados por 

meio de consultas aos documentos sobre as Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

fornecidos pelo Ministério da Defesa: Estudo das operações de GLO no período de 1992 

– 2019; Planilha com dados históricos (atualizada em abril de 2019); Distribuição das 

operações de GLO 1992 - 2019 (gráfico do tipo barras); Distribuição das operações de 

blob:https://web.whatsapp.com/17d97762-1100-4d6a-b3c2-588747a26d98
blob:https://web.whatsapp.com/17d97762-1100-4d6a-b3c2-588747a26d98
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GLO 1992 - 2019 (gráfico do tipo linha); Estatísticas de GLO por tipo - 1992 – 2019; 

Tabela de efetivos e custos da GLO no período de 2010 – 2019; Protocolo para abordagem 

e revista da população, bem como de questionário aplicados a militares que já atuaram 

em missões de GLO 

O presente trabalho será dividido em: Um capítulo sobre o referencial teórico-

metodológico que contará com um subcapítulo de revisão de literatura e antecedentes do 

problema e outros sobre metodologia e procedimentos; Um capítulo que abordará o 

conceito da GLO, sua previsão legal, considerações gerais acerca do tema, dos 

procedimentos de se estabelecer as ações da GLO e citação de casos recentes usados como 

objetos de análise; Um capítulo analisando o atual curso de formação da Academia Militar 

das Agulhas Negras, propondo as mudanças em consonância com a análise deste trabalho; 

Um capítulo que demonstrará o resultado das entrevistas dos oficiais participantes de 

operações da GLO; Um capítulo para a conclusão do processo tecendo os últimos pontos 

chave para esse papel.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa emprego da tropa e sua 

área de estudo operações militares. A importância do oficial no comando de um pelotão 

em ações de GLO, buscando identificar e analisar os principais desafios encontrados para 

melhor formá-lo, bem com o intuito de rever a carga-horária de instruções da AMAN 

para o aprimoramento técnico-profissional. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Para identificarmos os principais elementos pertinentes ao tópico, utilizamos 

informações obtidas de ordenamentos jurídicos como a Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB), carta maior do ordenamento jurídico, regendo todas as 

demais leis, normas, decretos internos. No texto constitucional estabelecem-se no Artigo 

142 as atribuições principais das forças armadas, as quais se destacam a defesa da pátria, 

a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem.  

 Ainda na CRFB o artigo 144 trata da segurança pública, sendo dever do Estado e 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. Tal é a importância destes direitos, que o Artigo 34 da Carta Maior 

excepciona o pacto federativo de não intervenção entre União e Estados federados para 

por termo a grave comprometimento da ordem pública, na forma de uma intervenção 

federal. 

 Nesta seara o Decreto nº 3897 de 2001 fixou as diretrizes para emprego das Forças 

Armadas na garantia da lei e da ordem, com a finalidade de orientar o planejamento, a 

coordenação e a execução das ações das forças e órgãos envolvidos neste momento. 

 A partir destas previsões se buscou no site oficial do Ministério da Defesa Federal2 

por dados e informações referentes a essa forma de emprego das Forças Armadas e foram 

utilizados os seguintes documentos na pesquisa: Estudo das operações de GLO no período 

de 1992 – 2019; Planilha com dados históricos (atualizada em abril de 2019); Distribuição 

das operações de GLO 1992 - 2019 (gráfico do tipo barras); Distribuição das operações 

de GLO 1992 - 2019 (gráfico do tipo linha); Estatísticas de GLO por tipo - 1992 – 2019 

 
2 https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem 
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Tabela de efetivos e custos da GLO no período de 2010 – 2019; Protocolo para abordagem 

e revista da população.  

 Destes documentos percebe-se que são usados como base para contabilização 

quantitativa de operações de garantia da lei e da ordem as ações relacionadas com 

violência urbana, greves da Polícia Militar, segurança de eventos, garantia da votação e 

apuração, e outras, como a atuação para contribuir para proteção das instalações e das 

atividades relacionadas ao acolhimento de refugiados, como no caso da intervenção de 

Roraima. Além disso, infere-se que anualmente desde 1996 houve pelo menos uma forma 

de atuação GLO computada.  

Percebe-se assim que o arcabouço jurídico que permite as atuações militares em 

operações de manutenção da segurança pública e garantia da lei e da ordem previstas a 

partir da Constituição de 1988 estão relacionadas a atuações mais comuns ao contexto 

das realidades urbanas e de enfrentamento diverso dos modelos anteriores como na época 

do governo militar. Entretanto, o que se percebe é uma dissonância entre a metodologia 

aplicada entre o curso de formação da AMAN e a realidade da atuação prática dos grupos 

de operações de garantia da lei e da ordem.  

O curso de formação de patrulhas da Academia Militar das Agulhas Negras, 

apesar de seu grande renome vêm priorizando técnicas de atuação em cenários rurais 

contra inimigos que empregam técnicas de guerrilha. Porém, ainda que tais exercícios 

devam constar na grade curricular do oficial em formação para que esteja preparado para 

qualquer contexto, estes demandam tempo excessivo do calendário das tropas, o qual 

poderia ser melhor reformulado.  

Segundo os dados preliminares obtidos percebe-se que existe uma diferença entre 

a teoria e a prática das operações de patrulha, a qual percebe que a atuação em 

intervenções federais para lidar com segurança em comunidades e favelas tomadas pelo 

crime demanda uma formação diferenciada do que é a atuação no meio rural. Dessa 

forma, esta dissonância deve ser prontamente enfrentada, e as adaptações para que os 

oficiais estejam melhor preparados para o contexto atual.  

 

2.2  Referencial metodológico e procedimentos 
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 Visando investigar e analisar as lacunas no conhecimento até agora existentes, 

formulamos os seguintes problemas de pesquisa: A mudança de carga horária voltada 

para o adestramento de GLO e combate em ambientes urbanos; e Identificar os principais 

desafios e problemas encontrados pelo oficial comandante nestes tipos de missão. 

 Para isso, o trabalho parte da hipótese de que o bom desempenho do oficial no 

comando de operações GLO em combate urbano influencia diretamente na melhoria da 

execução e cumprimento das missões em um contexto atual. 

 Nossos objetivos foram verificar a indispensabilidade e a importância  o preparo 

do futuro oficial comandante de pelotão e companhia na melhoria da formação para EB 

nestes tipos de missão, identificar e analisar os principais desafios encontrados pelo 

oficial no novo contexto operacional, a fim de concluir se há necessidade de uma 

preparação prévia específica para a função de comandante em operações de GLO, 

alterando assim a grade curricular, dos tempos disponíveis e das estruturas para ocorrer 

esse adestramento.  

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura 

que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, 

verificamos quase por unanimidade que a preparação desses futuros líderes voltados para 

estas missões é de vital importância para garantia da soberania nacional e da presença do 

Estado em locais de calamidade.  

Amparados nessa base teórica, passamos a coletar dados por meio de consultas a 

documentos como o manual C 85-1 _ GLO, EB70-CI-11-408 - Pel Fuz no Combate em 

Área Edificada e a caderneta GLO disponibilizada pelo 28º Batalhão de Infantaria Leve. 

Adotamos como instrumento de coleta de dados e informações o questionário, 

aplicado a militares que já atuaram em missões de GLO. Foi reunida uma amostra de 4 

(quatro) oficiais.  

Nossos objetivos foram levantar questões relacionadas à importância da adoção 

de novas metodologias de formação, que contassem com maior quantidade de tempo 

destinado às instruções de GLO tendo em vista o as condições atuais encontrados pelo 

comandante de pelotão. Um modelo do questionário desenvolvido encontra-se no 

apêndice.  

 

blob:https://web.whatsapp.com/17d97762-1100-4d6a-b3c2-588747a26d98
blob:https://web.whatsapp.com/7e59ee36-d64a-4f8a-97c8-239de3fb7664
blob:https://web.whatsapp.com/7e59ee36-d64a-4f8a-97c8-239de3fb7664
blob:https://web.whatsapp.com/fb77dc02-3cd6-4506-a5c9-79085250e5c2
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3 OPERAÇÕES EM MISSÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM  

Neste capítulo iremos abordar conceitos básicos para que possamos entender o 

que é e qual a missão de um Pelotão em missões de GLO, bem como o emprego em áreas 

edificadas e os conceitos envolvidos nas atividades de GLO, tendo em vista o atual 

emprego das Forças Armadas. 

 

3.1 Da previsão sobre a Garantia da Lei e da Ordem 

Segundo o Manual C 85-1  GLO : 

Garantir a lei e a ordem significa assegurar o cumprimento da lei e a 

manutenção da ordem interna, objetivando a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, após o reconhecimento formal 

da indisponibilidade, inexistência, insuficiência ou falência dos órgãos de 

segurança pública competentes para tal. 

Depreende-se do referido conceito que a garantia da lei e da ordem é um 

mecanismo de atuação subsidiário, o qual só deve ser usado quando os órgãos incumbidos 

pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) não conseguirem mais 

assegurar a segurança pública, impactando diretamente na lesão dos demais direitos e na 

incolumidade das pessoas e do patrimônio que estão sob sua guarda.  

Neste sentido, o Artigo 144 da Constituição prevê expressamente que:  

Art. 144: A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:   

I -  polícia federal; 

II -  polícia rodoviária federal; 

III -  polícia ferroviária federal; 

IV -  polícias civis; 

V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Portanto, percebe-se que o legislador originário ao elaborar a CRFB determinou 

em primeiro lugar às polícias ostensivas acima citadas a responsabilidade de primar pela 

segurança pública, e caso estas não estivessem indisponíveis, se inexistissem, fossem 

insuficientes ou de algum modo falissem, caberia ao EB a reponsabilidade de agir. 

De outra forma, ressalta que o Artigo 142 da Constituição da República 

Federativa do Brasil determina que às Forças Armadas, pois estas são instituições 

nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, elencando como 

missões do Exército Brasileiro a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais 

blob:https://web.whatsapp.com/17d97762-1100-4d6a-b3c2-588747a26d98


16 

 

 

 

e da lei e da ordem. Dessa forma, infere-se que, mesmo havendo a previsão de GLO no 

texto constitucional, o artigo emprega um caráter subsidiário ao EB.   

Vejamos o que diz o professor Jorge César de Assis (2006, p. 157): 

“As missões constitucionais precípuas atribuídas às Forças Armadas 

evidenciam dois campos de atuação. O primeiro deles, de atuação externa, 

refere-se à defesa da pátria, contra agressões estrangeiras, devendo ser mantido 

a todo custo o território e a soberania nacionais. O segundo, de atuação interna, 

trata da defesa das instituições democráticas, como garante dos três poderes 

constitucionais”. 

A atuação de maneira subsidiária do EB em atividades de competência 

originariamente das forças policiais judiciárias não é algo estranho ao seu rol de 

atribuições, reforçando tal argumento cita-se o Artigo 16- A da Lei complementar nº 97 

de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego 

das Forças Armadas.  

Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também 

como atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das 

polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa 

de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da 

posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela 

recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre 

outras, as ações de: 

Dessa forma, por força do Decreto nº 3.897/01, que fixa as diretrizes para o 

emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, para que haja o exercício das 

Forças Armadas, é preciso que primeiro ocorra um o esgotamento das possibilidades e 

meios ao alcance dos órgãos de segurança pública inseridos no art. 144 da Constituição 

Federal. Por força do pacto federativo que rege as relações entres os Entes Federados do 

Estado Brasileiro, esse esgotamento será tido através de um reconhecimento formal do 

Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual. 

 

    

3.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS.  

As ações de GLO abrangem o emprego da força terrestre em variados tipos de 

operações e atividades em face das diversas formas com que as forças adversas podem se 

apresentar, excetuadas as operações contra forças irregulares e operações contra o 

terrorismo, que serão abordadas em manual específico. 

Cabe ao trabalho elucidar as seguintes considerações gerais, usando como 

referencia o Manual EB70-MC-10.242:  
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h. Situação de Não Normalidade– Situação na qual as F Adv, de forma 

potencial ou efetiva, ameacem a integridade nacional, o livre exercício de 

qualquer dos Poderes, o ordenamento jurídico em vigor e a paz social, 

acarretando grave comprometimento da ordem pública e da ordem interna. 

Caracteriza-se pela intervenção da União nos Estados ou no Distrito Federal, 

ou pela decretação do estado de defesa ou do estado de sítio. 

 i. Comprometimento da Ordem Pública – Situação em que os órgãos de 

segurança pública não se mostram capazes de se contraporem, com eficácia, 

às F Adv que ameaçam a integridade das pessoas e do patrimônio e o pleno 

exercício do estado de direito, sem caracterizar ameaça à estabilidade 

institucional.  

j. Grave comprometimento da Ordem Pública – Situação em que a ação das F 

Adv, por sua natureza, origem, amplitude e vulto, representa ameaça potencial 

à estabilidade institucional da Nação. 

 l. Comprometimento da Ordem Interna – Situação em que a ação das F Adv, 

por sua natureza, origem, amplitude e vulto, representa ameaça de grave e 

iminente instabilidade institucional. m. Grave comprometimento da Ordem 

Interna – Situação em que a ação das F Adv, por sua natureza, origem, 

amplitude e vulto, representa ameaça à integridade e à soberania nacional. 

 

3.3 DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM  

Conforme o Decreto nº 3.897/01, A decretação da GLO é competência do 

Presidente da República, podendo ocorrer também pela solicitação do Governador de 

Estado ou do Distrito Federal para o Presidente da República. Dessa forma, o Presidente 

da República, o Governador do Estado ou do Distrito Federal declara a situação de 

indisponibilidade, insuficiência ou inexistência dos órgãos de segurança pública do 

Estado ou do Distrito Federal e solicita formalmente ao Presidente da República o envio 

de tropas federais das Forças Armadas. Esta decisão do Chefe do Poder Executivo Federal 

passa por um processo de confirmação ou rejeição.  

A atuação é materializada através de uma intervenção federal conforme previsto 

nos Artigos 34 e 36 da CRFB, sendo uma das hipóteses de intervenção por termo a grave 

comprometimento da ordem pública. No entendimento do Supremo Tribunal Federal:  

Em nosso sistema federativo, o regime de intervenção representa excepcional 

e temporária relativização dos princípios básicos da autonomia dos Estados. A 

regra, entre nós, é a não intervenção, tal como se extrai com facilidade do 

disposto caput do art.34 da Constituição, quando diz que "a União não intervirá 

nos Estados nem no Distrito Federal, (...) (MENDES, Gilmar. 2003)  

 

  O processo de intervenção federal referido seria o mecanismo constitucional 

mais apropriado para permitir a atuação de maneira adequada das Forças Armadas, 

porém, como se trata de uma forma de violação do pacto federativo, o que assegura a 
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harmonia dos Estados e da União, demanda um procedimento cuidadoso de 

implementação. O processo pode ser observado no quadro esquemático a seguir:  

 

 

 

Figura 1 - Quadro Esquemático da Intervenção Federal 

 
Fonte: Andreconcursos.blogspot.com (2010) 

 

Uma vez aprovada a operação, a mesma deverá se pautar segundo determinadas 

diretrizes previstas na legislação, tanto aquelas de caráter lato senso quando aquelas de 

aplicação específica para o caso, se pautando nas diretrizes de uma atuação episódica, em 

área previamente definida e determinada, tendo a menor duração possível, em prazo pré-

definido. 

Através do estabelecimento da OP GLO haverá a transferência do controle 

operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações 

para a autoridade especialmente determinada, um comandante ou chefe militar, para 

coordenar as missões e tarefas específicas a serem executadas pelas forças militares e 

policiais envolvidas para assegurar o resultado das OP GLO. 
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As ações de GLO podem ser ainda diferenciadas em preventivas ou repressivas, 

de acordo com o grau e natureza dos óbices representados pelas ações das Forças 

Adversas. Segundo se estrai do Manual EB70-MC-10.242, entendem-se como ações 

preventivas aquelas que têm caráter permanente e, normalmente, abrangem basicamente 

atividades de preparo da tropa, inteligência, operações psicológicas e comunicação social.  

Ao passo que as ações repressivas podem ser subdivididas naquelas que deverão 

ter caráter episódico e pontual, em situações de normalidade, relacionadas à cooperação 

e coordenação com as agências estatais e vetores civis, e naquelas de não normalidade, 

com aplicação de medidas de defesa do Estado. Estas poderão ocorrer tanto na área de 

operações quanto na zona de operações e nas áreas onde o apoio externo deva ser 

interditado, que serão delimitadas, na área problema, com base no ato legal da autoridade 

que determinou o emprego da F Ter.  

Nesse sentido, o Decreto nº 3.897/01 consolida expressamente a possibilidade 

destas formas de atuação através do desenvolvimento de ações de polícia ostensiva:  

“Art. 3º Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e 

da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no 

art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário, 

desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza 

preventiva ou repressiva, que se incluem na competência, constitucional e 

legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a estas 

últimas, pelo ordenamento jurídico”.  

Conforme disposto, percebe-se que existem elementos formais que visam dar a 

maior cobertura para as ações empregadas nas OP GLO, buscando orientar a correta 

atuação dos agentes envolvidos nas situações que possam vir a enfrentar. No entanto, é 

necessário também perceber que cada operação contará com particularidades que podem 

não estar previstas, cabendo ao comandante da tropa e demais autoridades envolvidas a 

responsabilidade de lidar com os casos fortuitos que surgirem.  

Dessa maneira, faz-se essencial o treinamento adequado das tropas nos cursos de 

formação das academias militares, preparando-os da melhor maneira possível para 

lidarem com situações corriqueiras e extraordinárias desses tipos de operações. 

Concebendo metodologias alinhadas com a nova realidade de atuação das Forças 

Armadas, conforme exposto mais adiante.  

 

 3.4 CASOS RECENTES NO CENÁRIO BRASILEIRO 

Segundo dados levantados pelo Ministério da Defesa, levantados desde de 1992, 

o Exército Brasileiro realizou ao total 183 operações de garantia da lei e da ordem, lidando 
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com questões de violência urbana, greves de policiais militares, eventos e eleições. Nos 

últimos anos, a participação do EB em operações de garantia da lei e da ordem esteve 

presente em eventos de grande repercussão mundial, sempre presando pela atuação dentro 

dos limites legais, cumprindo sua missão de auxiliar na manutenção da segurança pública. 

Dentre os mais marcantes, lista-se a GLO durante a Conferência das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro (Rio + 20), em 2012; na Copa das 

Confederações da FIFA e na visita do Papa Francisco a Aparecida (SP) e ao Rio de Janeiro 

durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013; na Copa do Mundo 2014 e nos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, ambos no Brasil.  

Dessa forma, conforme apresentado nos dados fornecidos pelo estudo do 

Ministério da Defesa, a atuação das Forças Armadas em operações desse tipo passou de 

uma função subsidiária uma realidade das tropas em exercício no território brasileiro. 

Ressalta-se que os dados apurados para se considerar ocorrências da GLO são: Violência 

Urbana (de acordo com o art. 15 da lei complementar (lc) 97/99); Grave da Polícia 

Militar; Segurança de Eventos (de acordo com o Art. 5 da Decreto nº 3.897/2001); 

Garantia da Votação e Apuração De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro; Outras: 

Operações como ações referentes a questões indígenas, segurança de instalações Segundo 

exposto:  

 

Figura 2 - Distribuição das Operações GLO (1992 – 2019) 

 

Fonte: Ministério da Defesa (2019)  
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Chamamos atenção ao segundo quadro a seguir exposto no qual se percebe que o EB é 

responsável pela maior quantidade de participações em operações da GLO, e também de 

não GLO, reforçando ainda mais o argumento da necessidade de qualificação dos 

membros das forças terrestres, uma vez que seu envolvimento é tanto qualitativamente 

quanto, segundo os dados, quantitativamente essencial.   

 

Figura 3 - Estudo das operações de GLO (1992 – 2019) 

 

Fonte: Ministério da Defesa (2019)  

 

 

Cabe ainda ao trabalho, destacar ainda o percentual de cada uma das ações de 

GLO analisadas nos dados fornecidos. Percebe-se que, apesar do tópico “Eventos” 

demostrar a maior parte das justificativas causadores das operações,  os percentuais com 

“Violência Urbana” e “Outros” (aqui considerados a contribuição para proteção das 

instalações e das atividades relacionadas e  Contribuir para proteção das instalações e das 

atividades relacionadas ao acolhimento de refugiados), mostram-se, não só como uma 

parcela considerá-vel, mas também superando o número de intervenções por “evento” 

nos últimos 3 anos.  
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Figura 4 - Planilha de Dados Históricos (1992 -2019) 

 
Fonte: Ministério da Defesa (2019)  

Figura 5 - Estatísticas de GLO por tipo (1992 - 2019) 

 

Fonte: Ministério da Defesa (2019)  

 

Apesar de várias operações de Garantia da Lei e da Ordem terem sido 

estabelecidas regularmente em todo o território, o projeto destacará à Intervenção Federal 

no Rio de Janeiro Contribuir para a preservação da ordem pública e da de julho de 2017 

até dezembro de 2018 com o objetivo de assegurar incolumidade das pessoas e do 
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patrimônio, e nas intervenções no estado de Roraima em outubro de 2018 a março de 

2019 para contribuir para proteção das instalações e das atividades relacionadas ao 

acolhimento de refugiados. 

Dentre os principais pontos a serem notados destas intervenções chamamos 

atenção para o protocolo para abordagem e revista da população em operações de garantia 

da lei e da ordem, elaborado e publicado pelo ministério da defesa em janeiro de 2019. 

Neste ficam estabelecidas formas de abordagem e revista da população, com ênfase para 

segmentos determinados, especificamente crianças, adolescentes, idosos, pessoas com 

deficiências e do sexo feminino.  

Este protocolo revela a preocupação das forças que operam nas ações de garantia 

da lei e da ordem com as novas tratativas perante civis, demonstrando uma mudança de 

técnica utilizada que combina a eficiência das abordagens, com o respeito aos direitos dos 

revistados, exemplificando as alterações necessárias na metodologia nos cursos de 

formação.  

3.4.1- Rio de Janeiro  

Em 2018 foi decreta a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro para por 

termo ao grave comprometimento da ordem pública, através do Decreto nº 9288 de 2018, 

limitando atuação das forças armadas à área de segurança, e vigorando até o dia 31 de 

dezembro de 2018.   

Neste período as tropas lidaram com situações de roubos de carga, de carro, 

homicídios e operações em comunidades cariocas que são estruturas em declives, 

enfrentando possíveis inimigos vindos de níveis superiores, além de barricadas 

improvisadas pelas forças criminosas que dominam e com a constante preocupação com 

os cidadãos residentes no local.  

É de fato um cenário pouco favorável de se atuar, contudo é uma GLO que precisa 

ser estudada.   
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Figura 6 - Impactos da Intervenção Federal na Criminalidade 

 

Fonte: G1 (2018)  

 

 

3.4.2 – Roraima  

Através do decreto nº 9.602 de 2018 o Governo Federal estabeleceu a intervenção 

federal do Estado de Roraima para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública 

até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Esta intervenção buscava contribuir para 

proteção das instalações e das atividades relacionadas ao acolhimento de refugiados 

devido a paralisação de agentes penitenciários e da polícia militar.  

Diferentemente do modelo do Rio de Janeiro, a atuação das tropas ocorreu em um 

contexto de presídios.  

 

4.Curso de formação  

Durante os anos letivos, na AMAN os cadetes são lecionados diversos assuntos 

voltados para operações e interesses militares, porém fica evidenciada a crescente 

importância no destaque de instruções voltadas para o emprego do Exército em um 

contexto atual mais próximo de problemas urbanos, conforme já abordado neste trabalho. 
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No curso de formação é apresentado anualmente aos alunos o Plano de 

Disciplinas, no qual constam as disciplinas empregadas naquele período, a competência 

principal, a unidade de competência, os elementos de competência, além da carga horária 

e dos objetivos de aprendizagem transversal destas unidades.  

Baseados nestes Planos de disciplinas de técnicas militares III e IV, dos cursos 

básicos, e dos 2, 3º e 4º anos do curso de infantaria, foi possível separar as unidades de 

competência cujos objetivos mais se assemelham às atividades empregadas em operações 

de garantia da lei e da ordem, ou que tem esta como seu escopo focal.    

 

Curso/Seção: Básico 

Disciplina: Técnicas 

Militares III 

Ano: 1º Ano 

Não encontrado - 

Curso/Seção: Básico 

Disciplina: Técnicas 

Militares IV 

Ano: 1º Ano 

UD III: OBSTÁCULOS 

d. Progressão em ambiente urbano 

 

1) Técnicas de combate individual numa 

pista de combate à localidade. 

2) Ocupação de uma posição de tiro em 

ambiente urbano. 

3) Processos de progressão em combate, 

sob fogo inimigo, em ambiente urbano. 

4) Processos para a realização do lanço 

e para a passagem de obstáculos em 

ambiente urbano 

 

Cg H – 16  

2º ANO/CURSO DE 

INFANTARIA 

UD IV TTP DOS PEL FUZ NAS 

OPERAÇÕES GLO  

a. Introdução às Operações de 

Cooperação e Coordenação com 

Agências (OCCA) 

b. Segurança de Ponto Sensível (PSE) 

Cg H: 24 
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c. Estabelecimento de PBCE, PBCVU 

e PBCFlu 

3º ANO/CURSO DE 

INFANTARIA 

OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E 

COORDENAÇÃO COM AGENCIAS 

a. Operações de Controle de Distúrbios 

b. Patrulhamento Ostensivo 

c. Escolta de detidos, comboios e autoridades 

d. Operações de Busca e Apreensão (OBA) 

 

 

Cg H: 16 

3º ANO/CURSO DE 

INFANTARIA 

 

OPERAÇÕES EM AMBIENTE URBANO 

 

a. Fundamentos das Operações Urbanas 

b. O Pelotão Fuzileiros e Pelotão Apoio no 

ataque a localidade 

c. O Pelotão Fuzileiros e Pelotão Apoio na 

Defesa Local 

d. O Pelotão Fuzileiros na Defesa em Ponto 

Forte 

e. O Pelotão Apoio na Defesa em Ponto Forte 

f. Aspectos especiais de planejamento 

g. Exercício no Terreno de Pelotão de 

Fuzileiros Mecanizado em Operações em 

Ambiente Urbano. 

 

 

 

Cg H: 43 

4º ANO/CURSO DE 

INFANTARIA 

OPERAÇÕES MILITARES EM 

SITUAÇÃO DE NÃO GUERRA 

a. Operações no Amplo Espectro. 

b. Operações Militares de Não Guerra 

c. As Operações de Cooperação e Coordenação 

com as Agências 

Cg H: 61 
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d. Operações sob a égide de organismos 

internacionais 

e. Regras de engajamento  

f. Segurança Integrada 

g. Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

h. Atribuições subsidiárias 

i. Ações na Faixa de Fronteira. 

l. Garantia da Votação e Apuração 

m. Ações de Prevenção e Combate ao 

Terrorismo 

n. Exercício no Terreno de Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem 

 

 

Fonte: Autor 

 

4.1 Propostas para modificações da metodologia atual 

A partir destes dados, percebe-se que as atividades do curso que, com exceção do 

caso de curso básico, disciplina: Técnicas Militares III, do 1º Ano, todos os demais 

apresentam atividades pertinentes para o objeto de estudo deste trabalho. No entanto, é 

notável também que a quantidade de carga horária destas representa apenas uma pequena 

porção em relação ao total de disciplinas oferecidas.  

Ademais, faz-se necessário ressaltar a concentração destas disciplinas citadas 

anteriormente nos últimos 2 anos do curso de Infantaria. Se por um lado tal abordagem 

auxilia a metodologia de formar oficiais cujos conhecimentos foram recém aprendidos e 

praticados, por outro, ela negligencia a formação inicial do corpo de frente a estas 

instruções.  

Segundo demonstrado no gráfico e dados a seguir, são notáveis os argumentos ora 

citados demonstrando uma desproporção na quantidade de carga horária, assim como na 

distribuição ao longo do curso de formação, abrindo mão de um melhor aproveitamento 

de todos os anos disponíveis que os alunos têm.       
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Gráfico 1 - Carga horária no curso de formação 

 

Fonte: Autor 

 
 

Cg H Total Cg H GLO Proporção 

Básico Tec. IIII 100 0 0% 

Básico Tec. IV 200 16 8% 

2º ANO 549 24 4% 

3º ANO 525 59 11% 

4º ANO 321 61 19% 

 

Pelo que foi exposto nestes últimos dados, além dos números fornecidos pelo 

Ministério de Defesa, somados às conclusões obtidas neste trabalho, se torna de suma 

importância a discussão sobre o curso de formação voltados para operações relativas a 

Garantia da Lei e da Ordem. Dessa maneira, o projeto propõe que sejam ampliadas a 

quantidade de carga horária de disciplinas que formem os melhores oficiais para atuarem 

nestas condições, assim como uma melhor distribuição destas ao longo do curso.  

Exercícios como os elencados na disciplina não guerra, como as operações 

militares em situação de não guerra, por exemplo, já poderiam ser aplicados para alunos 

do 3º ano do curso de infantaria, e, dada sua proporcionalidade, até mesmo para o 2º ano, 

objetivando uma preparação mais sólida através desta ampliação do preparo. A exemplo 

desta qualificação poderia ser inclusa mais práticas relativas à abordagem e revistas da 

0
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população, conforme protocolo disponibilizado pelo Ministério da Defesa em seu sitio 

oficial3, que foram muito presentes nestas recentes operações no Rio de Janeiro.  

Chama atenção também para o curso básico de técnicas militares IV, no qual, 

apesar de apresentar o assunto “Progressão em ambiente urbano”, o que se percebe é que 

a carga horária atribuída a este é de apenas 16 horas, em uma unidade de 52 horas. Na 

verdade o que se tem ao longo de todo este curso é apenas uma espécie de item dentro 

uma unidade que aborda outros assuntos, a unidade Obstáculo, ao invés de conferir mais 

atenção a este.   

Além disso, o curso básico de técnicas militares III não apresenta instruções que 

se adequem a essa nova necessidade de formação até aqui debatida, e ainda que o faça, 

não apresenta números relevantes. Neste ponto, se propõem a análise da modificação das 

metodologias aplicadas até então, com a inclusão da Unidade III, “Obstáculos”, do curso 

de técnicas militares IV, para este curso básico, apresentando ainda mais cedo aos alunos 

o contato com ambientes urbanos, ao passo que possibilita uma modificação subsequente 

das grades horárias dos demais anos.  

  

5. Entrevistas 

Para corroborar os dados e conclusão encontrados para o trabalho, foi elaborado 

um questionário e enviado para oficiais que tiveram atuação em campo de operações de 

garantia da lei de ordem citadas anteriormente. A primeira questão destinou-se analisar 

se os conhecimentos aprendidos na formação da AMAN foram suficientes, ou se foi 

preciso adquirir novos durante a prática das instruções, demonstrando que o curso precisa 

ampliar as informações repassadas, e para tanto necessita de uma modificação na carga 

horária. A segunda pergunta usou de uma abordagem mais objetiva, questionando se os 

oficiais analisados consideram que seria melhor para sua atuação em campo, se os cursos 

de instrução de GLO na AMAN tivessem uma duração maior do que a que eles 

experimentaram. 

 

5.1 Sobre as operações realizadas em OP GLO - Tudo foi aprendido no curso de 

formação da AMAN, ou tiveram novos conhecimentos que o Senhor aprendeu na 

tropa? 

 

 
3 https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/protocolo_abordagem.pdf 
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Gráfico 2: Questão 1 

 

Fonte: Autor 

 

Pelo que foi levantado mediante esta pesquisa, fica materializado que, apesar dos 

muitos anos de formação e conhecimentos repassados, nem tudo que foi aplicado na 

prática aprendido foi aprendido no curso de formação. Houve novos ensinamentos. Sendo 

assim, percebe-se a necessidade de adequações da grade, inserindo esses novos 

ensinamentos mencionados e consequentemente a ampliação da carga horária. Ressalta 

que este trabalho não se propõe a elencar todos os conhecimentos novos obtidos, apesar 

de considera-los essenciais.  

5.2 O Senhor acha que se fosse dedicado um tempo maior do curso de formação para 

instruções com GLO, o Senhor estaria mais preparado para essas operações que 

foram realizadas? 

 

SIM

NÃO
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Gráfico 3 - Questão 2 

 

Fonte: Autor 

 

Essa questão por sua vez nos ajuda a concluir que a maior parte dos oficias que 

participaram das operações entendeu que estaria mais preparado se tivesse maior tempo 

de formação para instruções com GLO, não sendo o tempo disponibilizado foi suficiente. 

Desse modo, infere-se de maneira mais objetiva que a proposta do projeto está em 

concordância com as reais demandas e necessidades da maioria dos oficiais entrevistados, 

usando de uma conclusão indutiva, focando em uma reformulação com ampliação da 

quantidade de horas dispendidas pelo curso de formação da AMAN.  

  

5.3 Agradeço a ajuda com o meu trabalho. Abaixo, se o Senhor quiser favor 

comentar opiniões sobre as operações realizadas durante a GLO. Grato 

“Acredito que a formação seja um pouco deficiente sobe os aspectos jurídicos 

das operações tipo polícia”. 

“É interessante que o Cadete ele tenha instrução de GLO no CIGLO, iria 

ganhar experiência e doutrina, sem falar que já estaria condições de ministrar 

e replicar na tropa os ensinamentos”. 

A título de exemplificação, o projeto perguntou aos entrevistados opiniões sobre 

possíveis mudanças no curso de instrução relacionados à GLO que eles entendiam como 

interessantes na formação de novos oficiais, baseando-se em experiências e reflexões 

próprias. Essas citações ajudam a perceber alguns pontos que merecem uma atenção e 

SIM

NÃO
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que podem ser modificados quanto a sua metodologia e também, conforme insinuado 

outras vezes, a carga horária que atenda estas necessidades.  

. 

6. Conclusão. 

 

Este trabalho objetivou o debate sobre a necessidade de reformulação do quadro 

de formação de oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras, propondo a ampliação 

da carga horária de atividades relacionadas com as Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem no ambiente urbano, buscando uma melhor distribuição das unidades oferecidas 

pelo curso ao longo dos anos de instrução, expandindo e solidificando a qualificação do 

novo corpo de oficiais.  

Essa foi percebida a partir da maior participação do Exército Brasileiro em 

conflitos internacionais e na manutenção da paz externa e internamente. Utilizando para 

tanto dados fornecidos pelo Ministério da Defesa, se conclui que, ainda que OP GLO não 

sejam uma novidade para o EB, nos últimos anos se percebe uma mudança da necessidade 

de atuação do Exército nestas, predominando ações para manutenção da ordem e 

segurança públicas, ou mesmo envolvimento em conflitos em presídios.  

A partir desses dados, nota-se como a atuação do EB em operações de GLO é 

essencial na realidade do Brasil, estando presente em sua grande maioria, e coordenando 

diretamente inúmeras operações nos mais diversos níveis. A exemplo, cita-se o General 

Walter Souza Braga Netto que foi o responsável pela coordenação geral das Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem do Estado do Rio de Janeiro, desempenhando um exemplar 

trabalho de gestão.  

Considerando essa participação ativa dos oficiais das mais diversas patentes, e em 

especial aqueles recém formados da AMAN, foi elaborado um questionário no qual se 

questionava a opinião daqueles que experimentaram a formação teoria do curso, e 

também vivenciaram na prática as operações. Desse retorno obtido, se percebe que 

existem questões metodológicas que podem ser revistas e atualizadas visando a melhor 

formação dos oficiais para atuar nessas operações urbanas.  

Mediante o exposto, conclui o projeto que, apesar do grande renome nacional e 

internacional que a Academia Militar das Agulhas Negras possui, existem certas 

melhorias que poderiam ser realizadas na metodologia e no quadro horário, objetivando 

a elevar a qualificação do corpo de alunos e oficiais formados frente, em especial, a 
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operações da Garantia da Lei e da Ordem em ambientes urbanos. Conforme apresentado 

ao longo do trabalho, o que se propõem é uma ampliação da carga horária das disciplinas 

do curso de instrução, com uma remodelagem da distribuição das unidades abrangendo 

de maneira mais extensa todo o curso de formação e abordando novos conhecimentos 

mais atinentes à realidade operacional enfrentada, melhorando ainda mais a formação dos 

oficiais a Academia e preparando-os de forma excepcional para atuações práticas.   
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Questionário 

 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem - Victor Macedo  

Pesquisa para Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do título de 

Bacharel em Ciências Militares, Curso de Formação de Oficiais de carreira da linha 

bélica, AMAN.  

 

1. Sobre as operações realizadas em OP GLO - Tudo foi aprendido no curso de 

formação da AMAN, ou tiveram novos conhecimentos que o Senhor aprendeu na 

tropa? 

Sim, tudo foi aprendido no curso de formação da AMAN 

Não, nem tudo foi aprendido. Houve novos ensinamentos 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1999/leicomplementar-97-9-junho-1999-377583-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1999/leicomplementar-97-9-junho-1999-377583-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/protocolo_abordagem.pdf
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/protocolo_abordagem.pdf
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/12/08/entenda-a-intervencao-federal-em-roraima.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/12/08/entenda-a-intervencao-federal-em-roraima.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/27/cerimonia-encerra-intervencao-federal-na-seguranca-do-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/27/cerimonia-encerra-intervencao-federal-na-seguranca-do-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/27/cerimonia-encerra-intervencao-federal-na-seguranca-do-rj.ghtml
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2. O Senhor acha que se fosse dedicado um tempo maior do curso de formação para 

instruções com GLO, o Senhor estaria mais preparado para essas operações que 

foram realizadas? 

Sim, estaria mais preparado.  

Não, o tempo disponíbilizado foi suficiente.  

 

3. Agradeço a ajuda com o meu trabalho. Abaixo, se o Senhor quiser, favor comentar 

opiniões sobre as operações realizadas durante a GLO. Grato. 
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