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PELOTÕES DE FUZILEIROS ATUANDO A PARTIR DE PONTOS FORTES EM
OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO NO HAITI(MINUSTAH) E RIO DE JANEIRO: IN-

FLUÊNCIA NO APOIO POPULACIONAL.

AUTOR: Thalles Willian Gonçalves da Silva
ORIENTADOR: 1º Ten Vinícius Mendonça

O presente estudo visa demonstrar a relação existente entre o emprego de pontos fortes nas
operações de pacificação e o apoio populacional, pelas tropas do Exército Brasileiro, em parti-
cular do pelotão de fuzileiros, em operações  no Rio de Janeiro e no Haiti(MINUSTAH). O
objetivo desta pesquisa é analisar de que forma a presença constante da tropa por meio da
ocupação de pontos fortes, no interior das áreas conflagradas  afetou no apoio populacional e
no prosseguimento das operações, ressaltando as possíveis oportunidades de melhoria para o
melhor planejamento, adestramento e emprego dos pelotões em operações de pacificação fu-
turas. Foi realizado o levantamento de dados sobre a experiência vivida por militares em ope-
rações no Rio de Janeiro e no Haiti, visando sua análise e apreciação para relacioná-los e se
possível aprimorar as futuras operações em que sejam empregados os pontos fortes. O método
utilizado para a execução do trabalho foi o indutivo e as pesquisas realizadas foram a explora-
tória, a qualitativa e a bibliográfica. Metodologia: responderam ao questionário militares que
participaram de operações de pacificação no Haiti e no Rio de Janeiro. Os questionários tem
como objetivo relacionar o emprego dos pontos fortes e sua influência no apoio populacional
nas operações de pacificação e levantar opiniões para as oportunidades de melhoria contidas
nesse trabalho.

Palavras-Chave: Operações de Pacificação. Ponto forte. Apoio Populacional. 
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ABSTRACT

PLATOONS ACTING FROM STRONG POINTS IN PACIFICATION OPERATIONS

IN HAITI(MINUSTAH) AND RIO DE JANEIRO: INFLUENCE IN POPULATION

SUPPORT.

AUTHOR: Thalles Willian Gonçalves da Silva
ADVISOR: 1º Ten Vinícius Mendonça

The present study aims to demonstrate the relationship between the use of strong points in

pacification operations and the population support, for the Brazilian army in operations in Rio

de  Janeiro  and Haiti(MINUSTAH).  The objective  of  this  research  is  to  analyze  how the

constant  presence  of  the  troops  through  the  occupation  of  strong points  within  the  areas

affected has affected the population support and the continuation of operations, highlighting

the possible opportunities for improvement for better planning, training and employment of

the platoons in future pacification operations. Data were collected on the experience of mili-

tary personnel in operations in Rio de Janeiro and Haiti, with a view to analyzing and evaluat-

ing them, and if possible, to improve future operations in which the strong points. The method

used  to  perform  the  work  was  the  inductive  one,  and  the  researches  were  exploratory,

qualitative  and bibliographical.  Methodology:  the  questionnaire  was answered by military

personnel  who  participated  in  pacification  operations  in  Haiti  and  Rio  de  Janeiro.  The

questionnaires  have  as  objective  to  relate  the  employment  of  the  strong points  and their

influence in the population support in pacification operations and to raise opinions for the

opportunities of improvement contained in this work.

Key-words: Pacification Operation, Strong Points, Populational Support
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  visa  analisar  o  emprego  da  ocupação  de  pontos  fortes  pelos

pelotões de fuzileiros nas operações de pacificação e relacionar com o apoio populacional nas

áreas  de  pacificação,  mais  precisamente  nas  operações  em  que  o  Exército  Brasileiro

participou no Haiti (MINUSTAH) e no estado do Rio de Janeiro ( Arcanjo e São Francisco).

Inicialmente abordaremos sobre em que consistem as Operações de Pacificação, os

Pontos Fortes e o Apoio Populacional, as peculiaridades quem os envolvem e o complexo

ambiente operacional em que as tropas estavam inseridas.

Iremos  analisar  a  questão:  De que  forma a  ocupação  de  pontos  fortes  e  as  ações

executadas em suas áreas de responsabilidade, tiveram influência no apoio da população às

operações militares?

Com esse questionamento, busca se saber por qual razão as tropas conseguiram ou não

o apoio populacional e, se a atuação a partir  dos pontos fortes teve  parcela nessa conquista,

além de tentar identificar se a conduta tomada pelos pelotões de fuzileiros foi adequada para

as operações de pacificação, analisando a doutrina empregada e sua compatibilidade com o

que demanda esse tipo de operação.

Cabe ainda ressaltar, que esta pesquisa justifica-se em analisar de que forma pode-se

melhor  empregar  os  pelotões  utilizando  os  pontos  fortes,  buscando  um efetivo  apoio  da

população e verificar que fatores podem contribuir para este objetivo, para que em  futuras

ocasiões seja mais efetivo o planejamento, preparo e emprego das tropas em operações de

pacificação

O método utilizado nessa pesquisa será o indutivo, uma vez que uma breve análise das

operações da MINUSTAH, Arcanjo e São Franscisco, servirão como base para as operações

de pacificação. Utilizando o conteúdo dos manuais do Exército referentes à Operações de

Pacificação, Manual  de Campanha Operações de Paz, Pelotão de Fuzileiros,  Combate em

ambiente  Urbano,  e  um questionário  respondido  por  militares  que  atuaram utilizando  os

pontos fortes no Haiti e no Rio de Janeiro.

Para chegar a uma conclusão sobre a relação entre emprego dos Pontos Fortes e o

Apoio Populacional, esse estudo abordará as ações táticas dos pelotões que eram lançadas a

partir dos pontos fortes, suas repercussões para a população local e para o prosseguimento das

operações, para analisarmos a conveniência da utilização dos Pontos Fortes em Operações de

Pacificação.
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1.1 OBJETIVOS:

1.1.1 Objetivo geral

Analisar de que forma o emprego dos pontos fortes teve influência na conquista do

apoio populacional às operações de pacificação no Haiti(MINUSTAH) e Rio de Janeiro.

1.1.2 Objetivos específicos

Avaliar as ações executadas pelos pelotões a partir dos pontos fortes e seus efeitos

diretos e indiretos para população nas operações de pacificação no Haiti(MINUSTAH) e Rio

de Janeiro;

Analisar de que forma o apoio populacional afetou a manutenção das ações a partir

dos pontos fortes nas operações de pacificação no Haiti(MINUSTAH) e Rio de Janeiro;

Verificar  se  o  apoio  populacional  influênciou  expressivamente  nas  operações  de

pacificação no Haiti(MINUSTAH) e Rio de Janeiro.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O tema da pesquisa em questão insere-se no sistema Operações Militares, na área de

estudos (..)  e tem como tema “pelotões de fuzileiros atuando a partir de pontos fortes em

operações  de  pacificação”,  buscando  identificar  se  o  emprego  dos  pontos  fortes  foram

adequados a esse tipo de operação e os impactos sobre o apoio populacional.

Foi  tomada  como  referência  manuais  do  Exército  que  doutrinam  o  emprego  das

frações nesse tipo de operação,  artigos e reportagens sobre as operações no Haiti, complexo

do Alemão e na Maré, textos com relevância e atuais que estão diretamente relacionados com

o tema em questão, além de um questionário destinado a militares que participaram nessas

operações.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

A utilização de pontos fortes, em operações de pacificação pelo Exército Brasileiro,

foi realizada de maneira inédita no Haiti, quando prevaleciam as Operações de imposição da

paz nas áreas conflagradas, principalmente na região da capital do país, a cidade de Porto

Príncipe,  onde  era  inicialmente  a  principal  área  de  atuação  dos  primeiros  contingentes

Brasileiros  componentes  da  Missão  das  Nações  Unidas  para  a  Estabilização  do  Haiti

(MINUSTAH). Buscando-se a obtenção do estado de normalidade da região, vários fatores

foram considerados, sendo um dos principais, o apoio populacional em relação às operações

militares.

Posteriormente, ocorreu  a utilização de pontos fortes nas operações Arcanjo e São

Francisco, na cidade do Rio de Janeiro, nas favelas do Complexo do Alemão e da Maré, fruto

de  lições  aprendidas  e  vividas  pelas  tropas  Brasileiras  que faziam parte  dos  contingentes

militares da MINUSTAH. Devido às caractericas da região, a busca pelo apoio da população

também se fez fundamental para o prosseguimento das operações.

O apoio populacional, principalmente quando se trata das operações de pacificação,

operações de cooperação e coordenação com agências e operações no amplo espectro, é fator

determinante a ser buscado pelas tropas.
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Figura 1: Planejamento de locais estratégicos no Complexo da Maré
Fonte: Revista Época

2.2 PONTO FORTE 

Será realizada uma breve explanação sobre em que consistem os pontos fortes e suas

características, baseada nos manuais doutrinários em vigor no Exército Brasileiro e em artigos

de autoridades competentes, para melhor ambientar sobre a pesquisa própriamente dita.

“Ponto forte é um local de valor tático que a tropa ocupa, servindo de base para as

operações. É estabelecida segurança em todas as direções, com condições de defender-se de

ações de forças adversas e projetar poder de combate em uma determinada área.”         (

BRASIL, 2017, p.4-17).
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A idéia da ocupação dos pontos fortes foi inédita nas operações ocorridas no Haiti,

pelos militares Brasileiros componentes do BRABAT, quando percebeu-se que as bases de

operações não eram suficientes para manter presença constante nas zonas de conflito, devido

a distância até os locais conflagrados. As ações eram eficientes, porém quando as tropas não

estavam mais nas áreas, as forças adversas retornavam a agir.

O valor de um ponto forte pode variar de um grupo de combate até um pelotão de
fuzileiros reforçado por um grupo de combate mecanizado; o valor será função do
grau de influência das F Irregulares na área, da atitude da população e do nível de
controle que se deseje obter. (BRASIL, 2013, p. 71).

São os tipos de ponto forte segundo  Manual de Campanha Operações de Paz EB70-
MC-10.219:

Existem dois tipos básicos de ponto forte: fixos ou temporários. O ponto forte fixo é
ocupado  vinte  e  quatro  horas  por  dia  em uma mesma  posição.  Normalmente  é
instalado na região que possua capital importância dentro da área em que se pretende
estabelecer o controle. O ponto forte temporário é estabelecido em local e horário
determinados e tem por finalidade ampliar o controle da região, bem como gerar
incerteza com relação à rotina de sua ocupação. ( BRASIL, 2017, p.4-18).

Figura 2: Localização de um ponto forte e sua área de influência.
Fonte: Caderneta Operacional da SIEsp – 5ª edição – 2013

Os pontos fortes exercem uma área de influência, da qual se localizam no centro, nela

as  ações  dos  pelotões  devem  ser  ágeis  e  constantes,  realizando  patrulhamentos,

vasculhamentos,  estabelecimentos  de  PBCE,  Postos  e  observação,  outros  pontos  fortes

temporários e buscar a cooperação com a população local (MIRANDA, 2017)
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A organização e o dispositivo dos pontos fortes se assemelham com a de um posto de

segurança estático, podendo ainda variar de acordo com os fatores de decisão envolvidos na

operação em curso:

1) Grupo de Segurança: encarregado de realizar a segurança aproximada e afastada
do perímetro do ponto forte, bem como de suas instalações. 
2) Grupo de Patrulha: realiza o patrulhamento, a pé ou motorizado, nas áreas de in-
fluência e de interesse (SFC), e ainda as ações de controle da população (PBCVU e
cadastramento). Pode cumprir outras missões específicas, como OBA, vasculhamen-
tos, ocupação de P Obs e outras. 
3) Grupo de Choque: é a força de ação rápida do ponto forte; tem a atribuição de re-
agir, em poucos minutos, a qualquer acontecimento ou fato que ocorra na área de in-
fluência do ponto forte. Quando a fração que estiver ocupando o PF encontrar-se re-
forçada por um grupo de combate mecanizado, é interessante que este constitua seu
grupo de choque.
4) Grupo de Apoio de Fogo: quando estabelecido, tem a missão de barrar pelo fogo
os principais acessos ao ponto forte.
(BRASIL, 2013, p. 71-72)

O local de estabelecimento do ponto forte deve ser planejado de acordo com alguns 

fatores de decisão:

a) local que era utilizado para a realização de atividades ilícitas, pois sua ocupação
permite impedir essas atividades, além de refletir negativamente no moral das F Adv
e positivamente junto à população;
b)  proximidade  e  facilidade  de  acesso  a  postos  de  observação  da  área  e  locais
favoráveis ao posicionamento de atiradores;
c) posição central em relação à área de influência sobre a qual se pretende que o
ponto forte projete seu poder de combate; e
d) instalação que permita conforto à tropa e desdobramento de meios logísticos.
( BRASIL, 2017, p.4-18).

O planejamento da ocupação bem como a logística para a manutenção da tropa nos
pontos fortes é de responsabilidade do comandante da fração que o ocupa, sendo atribuição
mais comum do comandante de pelotão, que deve prever o material necessários de todas as
classes para o bom cumprimento da ocupação do ponto forte e das futuras operações lançadas
a partir dele.

O armamento e o equipamento serão os de dotação da fração que ocupa o ponto for-
te, acrescido dos meios optrônicos (mira-laser, luneta de pontaria e equipamento de
visão noturna) e de controle de distúrbios (armamento e munição não letais) que se
fizerem necessários. 
É importantíssimo que o ponto forte possua ligação eficiente e oportuna com sua
tropa enquadrante, e por isso faz-se é de fundamental importância a condução de
equipamentos de comunicações capazes de atender à essa necessidade. 
(BRASIL, 2013, p. 72)
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Figura 3 :Ponto Forte 22, conhecido como “Casa Azul” em Porto príncipe.
Fonte: DefesaNET

2.3 OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO

As Operações de Pacificação, se enquadram dentro das operações de apoio à órgãos

governamentais,   esses  dois  conceitos  são  bem similares  e  diferem basicamente  em seu

amparo legal, como pode-se notar nas definições de acordo com o manual EB20-MC-10.217,

Manual de campanha- Operações de Pacificação, através da seguinte definição:

Operações de Pacificação  – compreendem o emprego do poder militar na defesa
dos  interesses  nacionais,  em  locais  restritos  e  determinados,  por  meio  de  uma
combinação  de  atitudes  coercitivas  limitadas  para  restaurar  ou  manter  a  ordem
pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional
ou atingidas por calamidades de grandes proporções, provocadas pela natureza ou
não; e de ações construtivas para apoiar esforços de estabilização, de reconstrução,
de restauração e/ou de consolidação da paz. (BRASIL,2015,p.1-3)

Nesse tipo de operação pode se observar o esgotamento dos meios convencionais de

garantia de segurança, os Órgãos de Segurança Pública. Porém nas Operações de Apoio a

Órgãos Governamentais esse critério não é necessário:

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais – compreendem o apoio prestado
por elementos da F Ter, por meio da interação com outras agências, definido em
diploma legal, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a
consecução  de  objetivos  ou  propósitos  convergentes  com  eficiência,  eficácia,
efetividade  e  menores  custos,  além  de  atenderem  ao  bem  comum,  evitando  a
duplicidade  de  ações,  a  dispersão  de  recursos  e  a  divergência  de  soluções.
(BRASIL,2015, p.1-3)

Na  prática,  nas  Operações  no  Haiti  e  no  Rio  de  Janeiro  não  tinham como  foco

principal objetivos militares, foram apenas etapas para atingir  em busca de um estado final
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desejado nas comunidades, não se resumia apenas em forças adversas para serem derrotadas

ou localidades a conquistar e serem mantidas pelas força militar, mas a conquista do apoio

populacional por meio de ações que permitissem o estabelecimento de uma infraestrutura do

Estado capaz de gerir e prover suporte à população local. 

Além de  conter  suas  características  particulares, está  difundida  como  um tipo  de

operação moderna, que ainda não se tem uma fórmula ou ensaio para o seu sucesso:

As Op Pac ocorrem em um quadro caracterizado pela ruptura da ordem pública ou
da paz social, em calamidades de grandes proporções (provocadas pela natureza ou
não)  e  ameaças  à  paz  e  à  segurança  internacional.  Caracterizam-se  pelo  uso
responsável do poder militar, a fim de contribuir para o retorno à normalidade de
uma  área  que  não  está  inteiramente  sob  o  controle  de  um Estado  Nacional.  O
adequado equilíbrio entre as atitudes coercitivas e as ações construtivas proporciona
credibilidade  e  legitimidade  em  relação  às  operações  desencadeadas  pelo
componente militar, contribuindo decisivamente para a obtenção do êxito das ações.
(BRASIL, 2015, p.2-10)

As Operações de Pacificação consistem em 3 fases, cada uma com suas características

de emprego : a intervenção, a estabilização e a normalização.

A fase de intervenção se caracteriza: 

[...] pela realização de ações militares, por meio de manobra de armas combinadas
contra as  forças oponentes e  a execução de atividades e  tarefas de segurança de
área , para criar as condições mínimas de segurança à atuação de forças militares e
de diversos vetores civis na fase subsequente a estabilização. A ajuda humanitária e
o atendimento às necessidades básicas imediatas da população, devido às condições
de  insegurança,  serão  fornecidas,  a  priori,  pelo  componente  militar  em
presença( BRASIL, 2015, p.2-10).

Após a intervenção, inicia-se a estabilização a qual “[...]normalmente é a fase mais
duradoura e baseia-se nas ações de segurança e apoio ao esforço coordenado de pacificação,
uma  vez  que  o  ambiente  tornou-se  relativamente  mais  seguro  se  comparado  à  fase  de
intervenção”.( BRASIL, 2015, p.2-11).

Quando a fase de estabilização está se consolidando, inicia-se a normalização:

é caracterizada pelo emprego do componente militar em missões que contribuam
para  a  sustentabilidade  da  região,  sendo conduzida  por  intermédio  da  realização
integrada de quatro ações:  segurança, restabelecimento da lei,  bem-estar social  e
econômico, governança e participação. Dentre as atividades e tarefas realizadas, se
destacam: reorganização e treinamento dos órgãos de segurança locais, reconstrução
e/ou manutenção de infraestruturas críticas básicas (pontes, estações de tratamento
de água e de energia etc), dentre outras. ( BRASIL, 2015, p.2-11)
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As  operações  de  pacificação  tem  objetivos  definidos:  “construção  das  condições

necessárias para o desenvolvimento de um ambiente favorável à retomada do controle do

Estado sobre a área a ser pacificada” (BRASIL, 2015, p.2-11)

Lembrando que as características e fases aqui citadas, são somente uma pequena parte

de todo um contexto muito mais amplo que envolve as operações de pacificação, e servem

apenas para ambientar sobre o assunto tratado nesta pesquisa.

Figu
ra 4 – Tropas na Operação São Francisco.

FONTE: Defesanet

2.4 APOIO POPULACIONAL

O apoio  populacional  é  fator  determinante  no  sucesso  de  operações  militares  em

ambientes humanizados. Nas operações de pacificação, conseguir o apoio da população deve

ser considerado como um dos objetivos primários,  sendo este  um dos mais  difíceis  a ser

conquistado,  devido  aos  vários  vetores  que  podem  interferir  no  relacionamento  entre  a

população  e  as  tropas,  como  por  exemplo  a  difícil  identificação  da  força  adversa  a  ser

combatida, algo essencial para evitar que aconteçam danos colaterais.

Segundo o Manual de Campanha EB20-MC-10.217 Operações de Pacificação:

A garantia  de  um  ambiente  seguro,  o  incremento  dos  serviços  essenciais  e  de
infraestrutura,  a  atitude  correta  e  a  boa  comunicação  entre  os  integrantes  do
componente militar e os habitantes locais onde são desencadeadas as operações são
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absolutamente essenciais para assegurar o apoio da população [...] A conquista de
corações e mentes é primordial para o sucesso das Op Pac, e, para tal, o grau de
satisfação dos moradores é um excelente indicador para mensurar o êxito nessas
operações.( BRASIL, 2015, p.3-4)

Outro  fator  relevante  para  as  operações  de  pacificação  que  deve  ser  levado  em

consideração para  a conquista o apoio populacional é a presença constante da mídia. Em

ambientes humanizados onde ocorrem este tipo de operações, qualquer atitude que possa ser

mal interpretada deve ser evitada pelas tropas. 

“[...] a adequada atitude dos militares é essencial para uma percepção pública positiva

e obtenção de um maior apoio da população, fator que facilitará a conquista dos objetivos

militares e políticos propostos.” (BRASIL, 2015,p.3-10)

Com a conquista do apoio populacional, ainda que não totalmente, o desenrolar das

operações  miltares  poderá  ser  consideravelmente  mais  eficiente,  devido  ao  contato   com

elementos  da  população,  o  levantamento  de  dados  importantes  para  a  inteligência  será

facilitado, gerando uma melhor compreensão do ambiente complexo em que as tropas estão

inseridas.

Figu
ra 05 – Ação cívico social no Complexo da Maré(1)
Fonte : Defesanet
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O apoio populacional para o sucesso das operações de pacificação é essencial, contudo

para  conseguir  a  aceitação da população local  é  preciso mais  do que apenas  a  ocupação

militar, para isso devem ser desnvolvidas ações subsidiárias, bem como parcerias com outros

órgãos governamentais.

O Estado deve fornecer  além do que normalmente é  fornecido pelas  organizações

criminosas nesse tipo de ambiente, como energia, gás, telefone, internet e água, como também

a educação de qualidade, saúde, lazer, integração social e o principal, a segurança.

No  Rio  de  Janeiro,  nas  operações  desenvolvidas  no  Complexo  da  Maré  foram

colocadas em prática ações subsidiárias, que buscavam conseguir o apoio da população frente

a presença militar:

Desde  o  início  da  operação,  a  Força  de  Pacificação  percebeu  que  a  segurança
pública é apenas um dos itens a serem perseguidos na restauração da paz social. Em
paralelo às essas ações, é preciso melhorar a presença do Estado nas diversas áreas
de  sua  responsabilidade  (educação,  saneamento,  urbanismo,  lazer,  criação  de
empregos,  entre  outras).
Nesse contexto, já foram tomadas diversas iniciativas que buscam criar condições
para se levar a cidadania aos moradores no Complexo da Maré. Pode-se citar, como
exemplo, a parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,  que permite a
realização de ações sociais de promoção da cidadania por meio da Justiça Itinerante.
A  iniciativa  já  esteve  na  área  em  seis  oportunidades,  realizando  casamentos,
registros, emissão de certidões e de documentos de identificação, entre outros atos
jurídicos.
A regularização  do  recolhimento  de  lixo,  a  retirada  de  centenas  de  carcaças  de
veículos,  o  início da limpeza de canais,  a  construção de escolas,  os  projetos  de
melhoria no esgotamento sanitário e na distribuição de energia, entre muitos outros,
são  benefícios  que  estão  sendo  implementados,  graças  à  presença  da  Força  de
Pacificação.
Merece  ser  destacada,  ainda,  a  atuação  da  tropa  durante  o  período  eleitoral,
garantindo que a população daquelas comunidades exercesse seu direito de voto sem
a  pressão  de  grupos  ilegais.
Em  uma  ação  simbólica,  tem  sido  realizado  um  trabalho,  em conjunto  com  as
escolas do Complexo, que prevê pequenas melhorias nas instalações e a condução
de  crianças  para  visitas  culturais  em  locais  turísticos  no  Rio  de  Janeiro.
São  efetuados,  de  modo  periódico,  encontros  com  as  lideranças  comunitárias  e
organizações  não  governamentais  que  desenvolvem  atividades  na  Maré,  para
identificar as principais demandas da população e fazer com que estas cheguem às
autoridades. Cabe também citar as tratativas para o funcionamento regular de um
posto  de  identificação  do  DETRAN  no  interior  do  Complexo  da  Maré.
(DEFESANET, 2015)

A conquista  dos  corações  e  mentes,  do  apoio  e  aceitação  da  população  local,  é

portanto fundamental para  o  sucesso  das  operações,  e  como  já  abordado,  apesar  de  sua

importancia, as ações militares propiamente ditas são um vetor secundário para se chegar ao

estado  final  desejado  das  comunidades,  sendo  este  o  objetivo  maior  das  Operações  de

Pacificação.
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Figu
ra 06 - Ação cívico social no Complexo da Maré(2)
Fonte: Folha militar
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Será realizada através do método hipotético-dedutivo, uma análise exploratória e de

estudo de caso, pesquisa de campo e documental com coleta de dados para mensurar  quais

influências tiveram as ações a partir de pontos fortes para conquista do apoio populacional,

nas  operações  no  Haiti(MINUSTAH)  e  no  Rio  de  Janeiro(Arcanjo  e  São  Francisco).  O

levantamento  será  realizado  com  militares  que  compuseram  os  efetivos  militares  nas

operações no Haiti e/ou no Rio de Janeiro.

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Ações executadas e efeitos na população

Serão analisadas por meio de revisão bibliográfica, utilizando artigos, monografias,

notícias e manuais já publicados sobre o assunto, além de realizar um questionário fechado

para a amostragem populacional definida,  buscando descobrir quais foram os efeitos diretos e

indiretos,  positivos  ou não,  das ações  a  partir  dos pontos  fortes,  cujo as tropas  presentes

puderam observar com maior efetividade.

3.2.2 Apoio populacional na manutenção das ações

Será avaliado como o apoio populacional afetou na manutenção dos pontos fortes e

nas  ações  executadas  a  partir  deles,  por  meio  de  revisão  bibliográfica,  utilizando artigos,

monografias,  notícias  e  manuais  já  publicados  sobre  o  assunto,  além  de  realizar  um

questionário  para a amostragem populacional definida.

3.2.3 Apoio populacional e efeitos nas operações

Será analisado se o apoio da população, se conquistado ou não, teve influência no

desenrolar  das  operações  como  um  todo,  permitindo  conquistar  os  objetivos  inciais  ou

dificultando a conquista dos mesmos. Será utilizado um questionário  para a amostragem

populacional definida, além da revisão bibliográfica, utilizando artigos, monografias, notícias

e manuais já publicados sobre o assunto.
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS: Questionário 

Para se atingir os objetivos desta pesquisa aplicamos um questionário. Nele buscou-

se identificar o objetivo deste trabalho, que consiste em analisar de que forma o emprego dos

pontos fortes teve influência na conquista do apoio populacional às operações de pacificação

no  Haiti(MINUSTAH)  e  Rio  de  Janeiro.  Convém  ressaltar  que  neste  capítulo  foram

considerados  os  resultados  obtidos  nas  respostas  dos  militares,  os  quais,  pelas  próprias

características,  permitiram  análise  imediata.  Dessa  maneira,  assim  que  os  dados  foram

catalogados já foram avaliados e tratados metodologicamente.
Após o estudo feito, a confecção de gráficos foi o melhor meio visual encontrado

para demonstrar os resultados mais expressivos e obter as conclusões perante a pesquisa.
 Apresentamos os gráficos referentes às questões sobre o emprego tático dos pontos

fortes, efeitos surtidos na população, efeitos do apoio populacional para as operações militares

e sobre o preparo prévio da tropa. 
O questionário foi respondido por 13 (treze) militares, comandantes de frações nas

Operações  referidas,   sendo composto por 9 (nove) questões objetivas e 1 (uma) questão

aberta. A partir do mesmo foi possível obter dados para o desenvolvimento da pesquisa. Em

seguida,  foram  considerados,  com  o  detalhamento  mínimo  necessário  e  suficiente,  os

resultados obtidos.

4.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
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Todas as questões tiveram como objetivo a ligação entre os conceitos abordados nes-

ta pesquisa.

Os resultados mais expressivos desse questionário foram:

Gráfico  1  –  Resultados  mais  relevantes  do  questionário  aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 7 militares (53,8%) comandantes de fração, afirmaram que os pontos fortes estabelecidos au-

xiliaram apenas em parte para a conquista dos próximos objetivos, enquanto os outros 6 mili-

tares (46,2%) comandantes de fração concordaram que os pontos fortes contribuiram para al-

cançar os próximos objetivos.
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Gráfico 2 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 11(84,6%) militares comandantes de fração nas operações de pacificação, afirmaram

que  os  pontos  fortes  contribuíram  positivamente  sobre  o  efeito  populacional,  enquanto

2(15,4%) militares comandantes de fração, disseram que o efeito surtido no apoio populacio-

nal foi negativo.

Gráfico 3 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 8 militares (61,5%) comandantes de fração, concordaram que o apoio populacional

colaborou para a manutenção dos pontos fortes e das ações táticas lançadas a partir deles, en-

quanto 4 militares (30,8%) comandantes de fração disseram que o apoio populacional afetou

apenas em parte no quesito citado. Apenas 1 militar disse que o apoio populacional não inter-

feriu nos pontos fortes e nas ações executadas.

Gráfico 4 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 9 militares (69,2%) comandantes de fração responderam que as ações táticas execu-

tadas a partir dos pontos fortes foram realmente eficazes, enquanto 4 militares (30,8%) co-

mandantes de fração afirmaram que foram efetivas apenas em parte.
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Gráfico 5 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 7 militares (53,8%) comandantes de fração afirmaram que o apoio populacional con-

quistado  pelas  tropas  influênciaram  nas  operações  como  um  todo,  enquanto  6  militares

(46,2%) disseram que afetou apenas em parte.

Gráfico 6 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- Todos os 13 militares(100%) comandantes de fração, afirmaram que os pontos fortes

contribuíram para a coleta de dados importantes para a inteligência nas operações.
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Gráfico 7 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 9 militares(69,2%) comandantes de fração afirmaram que na preparação das tropas

para as operações, houve instrução sobre a ocupação e emprego dos pontos fortes, enquanto 4

militares(30,8%) afirmaram que para suas tropas não houve o mesmo preparo.

Gráfico 8 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 10 militares(76,9%) comandantes de fração afirmaram que sua tropa recebeu instru-

ção na fase de preparação/ adestramento sobre a conquista do apoio populacional, enquanto 3

militares(23,1%)  comandantes de fração disseram que para suas tropas não houve o mesmo

preparo.
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Gráfico 9 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 7 militares(53,8%) comandantes de fração afirmaram que foi executada algum tipo

de ação, a partir da ocupação dos pontos fortes buscando o apoio da população, enquanto 6

militares(46,2%) comandantes de fração disseram que não houve algum tipo de ação para

buscar o apoio populacional.

Tabela 1 – Resultados mais relevantes do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

- 5(cinco) militares comandantes de fração, do total de 7(sete) militares que afirmaram ter executado al -

gum tipo de ação buscando o apoio populacional, a partir dos pontos fortes, descreveram que tipo de ação foi

executada pelas tropas.
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5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo evidenciar a relação existente entre o emprego dos

pontos fortes pelos pelotões de fuzileiros e o apoio populacional nas operações de pacificação,

levando em conta seu complexo ambiente operacional e as diversas restrições impostas aos

integrantes das Forças de Pacificação, além de apontar possíveis melhorias para o efetivo

emprego desta técnica operacional no decorrer das operações militares.

Os  resultados  encontrados  foram  obtidos  através  da  experiência  adquirida  no

Haiti(MINUSTAH),  Operações  Arcanjo  e  São  Francisco  pelos  entrevistados,  suas

observações dos aspectos positivos e negativos sobre o emprego das tropas em pontos fortes,

de seus relatos de situações vividas no decorrer das operações e do conteúdo de manuais da

Força Terrestre sobre a doutrina do pelotão de fuzileiros e do emprego das frações nesse tipo

de operações.

Diantes dos resultados percebeu-se que na visão dos militares em função de comando

nas operações de pacificação, o emprego dos pontos fortes contribuiu para a conquista dos

próximos objetivos operacionais, além de exercer efeito positivo no que se refere a conquista

do apoio populacional, o qual pode ser percebido como fator contribuinte para a manutenção

dos pontos fortes e das ações que eram executadas pelas tropas a partir  deles.  Tais ações

foram evidenciadas na sua grande maioria  como eficazes,  cumprindo o seu objetivo final
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específico, o que deve-se principalmente ao preparo prévio das tropas, demonstrando o alto

nível de qualificação dos militares Brasileiros que estavam envolvidos nas operações citadas.

O apoio populacional foi considerado pelos militares como fator altamente influente

no  âmbito  das  operações,  podendo-se  perceber  os  reflexos  da  sua  conquista,  ou  não,

principalmente pelos militares empregados na “ponta da linha”.

Algo  que  deve  ser  ressaltado,  foi  que  a  unanimidade  dos  militares  questionados

considerou que o estabelecimento e emprego dos pontos fortes contribuiu para a coleta de

dados sobre o terreno, inimigo e forças adversas, sendo eles portanto importantes fontes para

alimentar a inteligência nas operações citadas,  demonstrando um lado de grande valia do

emprego dos pontos fortes.

Os militares questionados também afirmaram, na sua maioria, que houve na fase de

preparação das tropas, instruções e adestramento utilizando os pontos fortes,  porém ainda

houveram militares que não se adestraram com essa tecnica operacional, demonstrando certa

falha  na  preparação  de  algumas  tropas  que  participaram  dessas  operações,  ainda  que  a

utilização de pontos fortes seja prevista pelos manuais de doutrina do Exército Brasileiro,

principalmente para as operações de pacificação.

No quesito do apoio populacional, alguns militares também afirmaram não ter havido

na fase de preparação das tropas, instrução ou adestramento específicos sobre a busca pelo

apoio  populacional,  ou  algo  relacionado,  confirmando outra  certa  falha  na  preparação de

algumas tropas para as operações.

Pode-se perceber que durante o emprego dos pontos fortes, nas operações, houve em

sua maioria, ações buscando a conquista do apoio da população, sendo as mais relevantes

citadas: operações psicológicas e as ações cívico sociais em geral.

Diante desses resultados, vemos que é nítida a relação existente entre o emprego dos

pontos fortes e o apoio populacional, nas Operações de Pacificação, sendo esta relação na

maioria dos casos positiva, ou seja, os pontos fortes contribuíram para a conquista do apoio

populacional, da mesma forma que o apoio populacional contribuiu para a mantuenção dos

pontos fortes e para o bom prosseguimento das operações.

Podemos inferir  que a devida atenção deve ser dada pelas tropas para esta técnica

operacional, tanto no preparo quanto no emprego pelos pelotões de fuzileiros visto que sua

utilização pode ser de extrema valia  em várias  situações,  sendo utilizado como um meio

auxiliar  na  busca  pelo  apoio  populacional,  visto  o  contato  existente  entre  as  tropas  e  a

população nas áreas conflagradas, como também por permitir às tropas projetar seu poder de



32

combate na sua área de influência e assim conquistar os objetivos operacionais de maneira

mais eficiente.

Os resultados e reflexões apresentados por essa pesquisa podem portanto, auxiliar a

demonstrar o valor positivo da utilização dos pontos fortes e adequar ao singular ambiente

opracional  em  que  se  desenvolvem  as  operações  de  pacificação,  e  assim  aprimorar  a

organização,  preparação  e  emprego  do  pelotão  de  fuzileiros  para  este  tipo  de  operação,

aumentando ainda mais os reflexos positivos e a credibilidade do Exército Brasileiro.
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APÊNDICE

Questionário sobre trabalho científico da Academia Militar das Agulhas Negras

PELOTÕES DE FUZILEIROS ATUANDO A PARTIR DE PONTOS FORTES EM OPERAÇÕES DE
PACIFICAÇÃO NO HAITI(MINUSTAH) E RIO DE JANEIRO: INFLUÊNCIA NO APOIO

POPULACIONAL

1) Na(s) operação(ões) em que o senhor e a sua tropa participaram, foi empregado o ponto forte?
( ) SIM  ( ) NÃO

2) Os pontos fortes estabelecidos auxiliaram a conquistar os objetivos?
( )NÃO ( ) EM PARTE ( ) SIM

3) De maneira geral, os pontos fortes exerceram que tipo de efeito sobre o apoio da população civil 
local?
( ) POSITIVOS  ( ) NEGATIVOS

4) O apoio populacional afetou na manutenção dos pontos fortes e nas ações executadas a partir deles?
( )NÃO ( ) EM PARTE ( ) SIM

5) O apoio da população, conquistado ou não, teve influência considerável nas operações como um 
todo?
( )NÃO ( ) EM PARTE ( ) SIM

6) Foi tomada alguma atitude a partir dos pontos fortes buscando o apoio da população?
( ) NÃO ( ) SIM

Qual/Quais?

7) A partir das experiências vivenciadas, há algo que o senhor queira acrescentar, que possa 
complementar a pesquisa?
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