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RESUMO 

 

A NECESSIDADE DO APOIO DA POPULAÇÃO LOCAL NAS OPERAÇÕES DE 

PACIFICAÇÃO 

 

AUTOR: Leonardo Rogério Borella 

ORIENTADOR: Lucas de Oliveira Couto 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a indispensabilidade do apoio da população 

local nas operações de pacificação, explanando os conceitos e fases dessas operações, bem 

como investigar de que forma o comandante de pelotão deve instruir seus comandados para 

que se chegue ao estado final desejado, obtendo o referido apoio. Seus objetivos são conhecer 

as características desse tipo de operação e os princípios que auxiliam na obtenção do apoio da 

opinião pública, analisar a legalidade das operações de pacificação e a importância dessas para 

a segurança pública brasileira, perquirir o modo como o equilíbrio entre as medidas coercitivas 

e construtivas afeta na obtenção da credibilidade e verificar a legitimidade das operações 

desencadeadas pelo componente militar, além de relacionar o apoio da população local com o 

sucesso da operação. Em seguida, apresentar resultados de operações realizadas pelas Forças 

Armadas no Brasil, expondo uma pesquisa realizada pelo jornal nexo sobre a satisfação da 

população local quanto a presença das tropas na região. Chega-se assim à conclusão que, de 

forma geral, é imprescindível um preparo intelectual e experiência para operar em ambientes 

urbanos que envolvem população local, sendo necessário o desenvolvimento de características 

e atributos considerados essenciais para bem cumprir as missões em tais regiões. 

 

Palavras-Chave: Operações de pacificação. Apoio da população. Ambientes urbanos. 

Oficiais da linha militar bélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

THE NEED FOR THE SUPPORT OF THE LOCAL POPULATION IN 

PACIFICATION OPERATIONS 

 

AUTHOR: Leonardo Rogério Borella 

ADVISOR: Lucas De Oliveira Couto 

 

The purpose of this work is to analyze the indispensability of the support of the local population 

in pacification operations, explaining the concepts and phases of these operations, as well as 

how the platoon commander should instruct his leaders to reach the desired final state, get that 

support. Its objectives are to know the characteristics of this type of operation and the principles 

that help in obtaining the support of public opinion, analyzing the legality of pacification oper-

ations, analyzing the importance of these for Brazilian public security, to analyze how the bal-

ance between coercive and constructive measures affects the achievement of credibility and 

legitimacy in relation to the operations triggered by the military component and to relate the 

support of the local population with the success of the operation. Then present results of oper-

ations carried out by the Armed Forces in Brazil, exposing a survey conducted by the newspaper 

nexus on the satisfaction of the local population regarding the presence of troops in the region. 

It is thus concluded that, in general, an intellectual preparation and experience to operate in 

urban environments involving local populations is necessary, and the development of charac-

teristics and attributes considered essential for well fulfill the missions in such regions. 

 

Keywords: Peacekeeping operations. Support of the population. Urban environments. 

Officers of the military line. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A guerra de quarta geração mostra que a destruição de um Estado pode ser conseguida 

intencionalmente ou não por outros meios que não os militares. Este tipo de conflito é uma guerra 

sem escrúpulos, na qual o alvo pode ser qualquer um, não importando as consequências, 

convicção de derrota, nem ninguém para capitular. Finalmente, a G4G é uma guerra sem limites, 

na qual perdem validade prática as Convenções de Genebra e as normas da Organização das 

Nações Unidas (ONU), e não há Estado para assumir a responsabilidade pelos excessos 

cometidos. 

Seguindo tal ótica, reguladas pelo artigo 142 da Constituição Federal, pela Lei 

Complementar 97/1999, e pelo Decreto 3897/2001, as operações de GLO concedem 

provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento 

da normalidade. O que está sendo bastante empregado atualmente no Brasil, tendo em vista que 

o Exército Brasileiro tem participado de diversas operações de pacificação e de garantia da lei e 

da ordem principalmente no estado do Rio de Janeiro. 

Como são operações realizadas em meio a população local, geralmente em comunidades, 

é estritamente necessário que o EB tenha pleno apoio da mídia que acompanha tais operações e 

dos próprios habitantes das comunidades. Esse auxílio deixa a força empregada a par de 

informações privilegiadas a respeito dos agentes perturbadores da ordem pública e é crucial para 

o bom andamento das operações, principalmente no que concerne a velocidade e precisão nas 

missões. 

Em tempos de conflitos internos, é imprescindível que o aspirante a oficial formado na 

Academia Militar das Agulhas Negras saiba como obter informações a respeito dos APOPs para 

que possam melhorar o planejamento para a execução de missões recebidas num contexto de 

garantia da lei e da ordem. 

Ao longo da formação do oficial combatente da linha militar bélica são ensinados diversos 

procedimentos a serem realizados em operações de pacificação pare que se consiga o apoio da 

população, como por exemplo, protegê-la, atender às suas necessidades críticas, básicas e 

imediatas, realizar ajuda humanitária, entre outros. No entanto, apenas os militares das armas de 

infantaria e cavalaria possuem uma bagagem teórica mais aprofundada a respeito do assunto, 

enquanto que os militares formados em outras armas, quadro ou serviço têm pouco contato com 

a atividade de operações urbanas de pacificação, o que pode ocasionar numa falta de criatividade 

e reflexo, do militar em geral, para tratar de situações como essa, tendo em vista que não só os 

militares de infantaria e cavalaria são empregados em operações de pacificação. 
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Dessa forma, há uma questão a ser respondida: As Forças Armadas estão preparadas para 

obter o apoio da população local, a fim de realizar operações de garantia da lei e da ordem? 

Tendo como base esse questionamento, este trabalho busca evidenciá-lo, de modo que 

esteja incluído em um contexto de operações atuais, mais especificamente de pacificação. Dessa 

forma, a pesquisa tem como justificativa obter uma maior preparação do militar combatente para 

aplicar um dos princípios das operações de pacificação, o princípio do apoio da população. 

 

1.1 OBJETIVOS  

   

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a necessidade do apoio da população local nas operações de pacificação. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Analisar a legalidade nas operações de pacificação; 

Conhecer as características desse tipo de operação e os princípios que auxiliam na 

obtenção do apoio da opinião pública; 

Analisar como o equilíbrio entre as medidas coercitivas e construtivas afeta na 

obtenção da credibilidade e a legitimidade em relação às operações desencadeadas pelo 

componente militar; 

Verificar a necessidade das operações de pacificação para a segurança pública 

brasileira; 

Relacionar o apoio da população local com o sucesso da operação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 

Nosso tema insere-se na área de Operações Militares, conforme definido na Portaria nº 

517, de 26 SET 00, do Comandante do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). A pesquisa é 

baseada nas legislações que amparam a execução das operações urbanas por parte das Forças 

Armadas, são elas: Artigo 142, caput, da Constituição Federal 1988 e Lei Complementar Nº 

97/1999. Orientada e padronizada pelo EB20-MC-10.217, Manual de Campanha Operações 

de pacificação, o qual contém todo o conteúdo necessário para a execução de tal operação, 

tendo por finalidade limitar a conduta dos militares e proporcionar pleno conhecimento sobre 

esse tipo de emprego das Forças Armadas.  

 

2.1 A SITUAÇÃO NACIONAL QUANTO À SEGURANÇA 

 

A cidade do Rio de Janeiro se destaca quando o assunto é segurança pública mesmo que 

em outras unidades da federação as taxas de homicídios sejam maiores, segundo os dados do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Durante ao menos três décadas, o Rio de Janeiro vem 

sendo palco de fracassadas operações policiais em comunidades e periferias que mais servem 

para alimentar os noticiários com imagens espetaculares do que para alcançar resultados 

efetivos.  

Com a intervenção federal de caráter militar decretada pelo presidente Michel 

Temer (MDB), abriu-se um novo capítulo na história do país. É a primeira vez desde a 

redemocratização que o Governo federal intervém diretamente no âmbito estadual, retirando 

deste suas competências na área de segurança pública e nomeando um interventor federal, que 

neste caso foi o General  Walter Souza Braga Netto, comandante do Comando Militar do Leste 

e responsável máximo pelas polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e da Administração 

Penitenciária fluminenses. Coube ao general tomar todas as medidas que achar necessárias para 

conter o crime no Rio, incluindo o domínio das facções criminosas de alcance nacional. 

A expansão do crime organizado em áreas abandonadas pelo setor público, a falta de 

uma política séria de habitação, a corrupção policial, o sucateamento da capacidade 

investigativa da Polícia Civil, a precarização da Polícia Militar e a aposta pela política de guerra 

às drogas são as principais causas da crise de segurança pública no estado do Rio de Janeiro e 

no país. 

 

https://brasil.elpais.com/tag/rio_de_janeiro/a
https://brasil.elpais.com/tag/ministerio_seguranca_publica_brasil/a/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/16/politica/1518803598_360807.html
https://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a
https://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/14/politica/1513281266_989904.html
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2.2 OPERAÇÕES REALIZADAS RECENTEMENTE PELAS FORÇAS ARMADAS NO 

CONTEXTO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

No ano de 2018 as Forças Armadas estavam atuando em missões de “Garantia da Lei e 

da Ordem”, apoiando também operações pontuais para combater o tráfico de drogas e os roubos 

de carga. Esse tipo de operação é caracterizado por ser desempenhado de maneira conjunta, 

pois são realizadas com o apoio de outras forças de um mesmo país. O Exército Brasileiro ficou 

responsável pelo cerco e bloqueio de ruas e rodovias e as polícias civil e militar agiam dentro 

das favelas buscando APOPs, armas e drogas. 

Em setembro de 2018, durante um conflito de facções rivais na comunidade da Rocinha, 

na Zona Sul do Rio de Janeiro, as Forças Armadas foram chamadas. Durante uma semana, re-

forçaram o patrulhamento na comunidade junto com a polícia. 

Os militares também já participaram de ações no Rio outras vezes, como por exemplo 

reforçando a segurança da Olimpíada de 2016 e o patrulhamento durante a vinda do Papa Fran-

cisco, em 2013, para a Jornada Mundial da Juventude. Além disso, auxiliaram no esquema 

de policiamento na conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. 

 

2.3 NECESSIDADE DAS ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIOEDUCATIVAS JUNTO A 

POPULAÇÃO LOCAL 

 

No dia 27/01/2012, foi publicado um artigo na internet, o qual revelava considerações 

a respeito da permanência da força de pacificação nos complexos do alemão e da penha. O 

artigo tem por finalidade explicar o ocorrido, a característica transitória da intervenção, elogiar 

a atuação do Exército Brasileiro como força de pacificação, entre outros. Mas o que chama a 

atenção é a declaração do comandante militar do Leste, General de Exército Adriano Pereira 

Júnior, o qual revela que a manutenção da paz e do bem-estar da população está diretamente 

ligada a realização de atividades culturais e socioeducativas a favor da população. Essas 

atividades têm por finalidade o êxito por meio da aplicação do princípio do apoio da população. 

A seguir um trecho do Manual de Campanha “Operações de Pacificação” (2015, p. 3-

4) sobre o princípio acima citado: “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.”. 

 

  

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/mais-de-10-mil-militares-e-policiais-reforcam-seguranca-no-rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/mais-de-10-mil-militares-e-policiais-reforcam-seguranca-no-rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/07/jmj-tera-30-mil-homens-para-garantir-seguranca-do-papa-e-dos-fieis.html
http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/noticia/2013/07/jmj-tera-30-mil-homens-para-garantir-seguranca-do-papa-e-dos-fieis.html
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/tropas-federais-ocupam-as-ruas-da-cidade-desde-conferencia-rio-92-11967977
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2.4 A EVOLUÇÃO DOS CONFLITOS NO SÉCULO XXI 

 

No início do ano de 2013 o Estado Maior do Exército apresentou o novo conceito 

operacional para o emprego da Força Terrestre Brasileira. As intituladas “Operações no Amplo 

Espectro” enfatizam que os conflitos atuais se diferenciam dos que já ocorreram no país pelo 

fato de não ser apenas contra oponentes armados. O êxito da operação de pacificação depende 

de uma tomada simultânea de várias medidas, são elas: a aplicação dos meios de combate, 

atitudes ofensiva, defensiva, de pacificação, de Garantia da Lei e da Ordem, de apoio às 

instituições governamentais e internacionais e de assistência humanitária, em um ambiente 

onde há uma interação entre agências, como por exemplo a atuação das forças armadas com 

as de polícia. 

Tendo em vista que as operações urbanas atuais demonstra que um erro tático 

cometido por um integrante da tropa tem repercussão imediata na mídia, sendo algo prejudicial 

para a imagem da tropa perante a opinião pública nacional, o Tenente Coronel C. A. 

Klinguelfus fala a respeito das operações de pacificação realizadas no estado do Rio de Janeiro 

nos anos de 2010 e 2011. Ele afirma que desde o dia em que se iniciaram as operações foi 

envidado o maior esforço possível para que as necessidades dos moradores fossem atendidas. 

Foram realizadas diversas atividades, como por exemplo: reparo dos prejuízos causados pelas 

operações militares, acompanhamento das obras de infraestrutura e restauração dos serviços 

básicos. O intuito é garantir a visão positiva da Força de Pacificação. Contudo, o Tenente 

Coronel afirma que apesar de todo esforço realizado, não é possível evitar o desgaste no 

relacionamento com os moradores, por isso a operação de pacificação deve ser temporária, até 

o restabelecimento da paz. 

 

3 AS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 

 

Neste capítulo iremos abordar conceitos básicos para que possamos esclarecer a respeito 

das operações de pacificação. As Forças Armadas são empregadas em missões de Garantia da 

Lei e da Ordem mediante ordem expressa do Presidente da República e ocorrem quando há 

esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações de perturbação 

da ordem pública. São reguladas pelo artigo 142 da Constituição Federal, pela Lei 

Complementar 97/1999 e pelo decreto 3897/2001. Em casos de atuação das Forças Armadas 

em GLO, é concedido provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia 

até o restabelecimento da normalidade. 
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3.1 EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS EM OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 

 

As Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado, 

nessas operações, tendo como objetivo principal preservar a ordem pública, a integridade da 

população e garantir o funcionamento regular das instituições. O Presidência da República, por 

motivação ou não dos governadores ou dos presidentes dos demais Poderes constitucionais, 

toma a decisão a respeito do emprego excepcional das tropas. 

Recentemente as Forças Armadas foram empregadas na Garantia da Lei e da Ordem do 

estado do Rio de Janeiro, tendo como principal missão a pacificação de diferentes comunidades, 

assim como ocorreu nos estados do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo, graças ao 

esgotamento dos meios e falência dos órgãos de segurança pública, tendo seu emprego voltado 

para manter a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio 

Outros exemplos da atuação das Forças Armadas nos limites legais da GLO foram a 

atuação durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável do Rio 

de Janeiro (Rio + 20), no ano de 2012; na Copa das Confederações da FIFA; na visita do Papa 

Francisco a Aparecida, no estado de São Paulo e na Jornada Mundial da Juventude, no estado 

do Rio de Janeiro, no ano de 2013; na Copa do Mundo, no ano de 2014 e nos Jogos Olímpicos 

Rio, no ano de 2016. 

Além das operações voltadas para suprir a falência dos órgãos de segurança pública ou 

garantir a segurança em eventos de grande vulto, as operações de GLO são empregadas para 

assegurar a tranquilidade, segurança e lisura de processos eleitorais em município sob risco de 

perturbação da ordem.  

Como o emprego das Forças nesse tipo de operação é recente, no início do ano de 2014 

o Ministério da Defesa publicou o Manual de GLO, confeccionado por assessores civis e 

militares, com o objetivo de padronizar as ações e servir tanto de instrumento educativo para 

os militares, principalmente nas instituições de ensino, e, por fim, de doutrinação para as forças 

preparadas para atuar nesse tipo de ação. 

 

3.2 PRINCÍPIOS DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 

 

As operações militares, para serem executadas, necessitam da aplicação de uma série de 

princípios de caráter operativo, interdependentes, derivados dos princípios de guerra. As Op 

Pac normalmente exigem abordagens não ortodoxas, apesar de não negar os princípios 

operativos tradicionais.  
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Princípios específicos devem ser aplicados às Op Pac, com o objetivo de facilitar o 

planejamento e a condução dessas operações desencadeadas tanto nas situações de guerra 

quanto nas de não guerra, no amplo espectro dos conflitos. Esses princípios caracterizam de 

forma nítida a meta a ser alcançada pela força empregada para o sucesso da operação. Tem-se 

como exemplo os seguintes princípios: 

 

Princípio da Legalidade – a atuação de todos os vetores envolvidos nas Op Pac, 

particularmente o componente militar, no Território Nacional ou no exterior, deve 

estar subordinada aos diplomas legais vigentes, mandatos e compromissos assumidos 

pelo Estado, bem como ao sistema de princípios e valores que alicerçam os elementos 

de emprego da F Ter. Os integrantes das forças militares devem observar o 

cumprimento das regras de engajamento e normas de conduta previstas, primordiais 

para a 

consecução desse princípio, a fim de que não os expor a responsabilidades 

disciplinares, civis ou criminais. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-5) 

 

Princípio da Legitimidade – é uma condição baseada na observância de 

princípios e valores centrados na moralidade e correção de atitudes, além do decoro 

da autoridade, dos indivíduos e dos vetores (militares e civis) atuantes. A legitimidade 

é alcançada por um mandato específico que define a adequabilidade de uma norma e 

atesta a sua fundamentação nos princípios da legalidade, justiça e razão. Tão 

importante quanto o aspecto formal da legitimidade da atuação do componente militar, 

é a percepção 

que a sociedade (nacional e internacional) e a população local da área de operações 

têm sobre a legitimidade do emprego das forças militares e agências civis na 

realização de 

suas atividades e tarefas. A não observância desse princípio pode provocar uma 

campanha contrária ao processo de pacificação nos meios formadores de opinião 

pública. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-5) 

 

Princípio do Apoio da População – 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 absolutamente essenciais para assegurar o apoio 

da população. O conhecimento e o entendimento cultural são pré-requisitos em todos 

os níveis de planejamento e condução das operações. Em locais onde há disputas 

étnicas, devem-se respeitar as diferenças culturais, todavia sem exacerbar polaridades 

entre os 

grupos oponentes envolvidos, sob a pena de escalar a(o) crise/conflito ou perder a 

legitimidade. 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. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-4) 

 

Os princípios citados acima são essenciais para o cumprimento da missão em uma 

Operação de Pacificação. Antes de partir para a local onde será realizada a missão é dever do 

comandante da fração ter ciência dos diplomas legais vigentes, mandatos e compromissos 

assumidos pelo estado, para que saiba como agir durante o cumprimento desta, sem infringir 

norma legal.  

A partir do momento que a fração empregada comete um erro em relação às ações 

realizadas, ocorre um efeito em cadeia, onde, ao ferir o princípio da legalidade, seus valores, 

moralidade e correção de atitudes ficam comprometidos, pois também é afetado o princípio do 
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apoio da população, resultando numa perda de credibilidade para com a população local e, por 

fim, no insucesso da operação. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 

 

Ocorrem em casos de calamidades com grandes proporções, provocadas ou não pela 

natureza, rupturas da ordem pública ou da paz social, e ameaças à paz e à segurança 

internacional. Para que ocorra o retorno à normalidade de uma área que não está inteiramente 

sob o controle de um Estado Nacional é extremamente necessário o emprego responsável do 

poder militar. A todo momento deve-se buscar obter a credibilidade e legitimidade em relação 

às operações desencadeadas pelo componente militar, a partir do equilíbrio das atitudes 

coercitivas e corretivas, visando o êxito das ações. Durante uma Operação de Pacificação há a 

suspensão temporária de direitos e garantias individuais, de forma que o processo decisório seja 

agilizado e as medidas essenciais sejam executadas de forma rápida, visando a proteção do 

Estado. O conhecimento das características, relacionadas a seguir, peculiares as Op Pac, é 

fundamental para o planejamento e preparação, bem como para o êxito das ações. São elas: 

 

Ambiente complexo – a complexidade em se identificar e definir ameaças 

(concretas ou potenciais), a multiplicidade de vetores (civis e militares), a dificuldade 

de coordenação de diversificadas culturas e interesses existentes, tudo isso requer 

detalhada consciência situacional para o entendimento do ambiente operacional. Os 

Fatores Operativos devem ser continuadamente analisados para solucionar os 

problemas complexos existentes. A adoção de Linhas de Esforço nas Op Pac – que 

envolvem muitos fatores não militares –, pode ser a única forma de vincular as tarefas 

táticas ao 

EFD e é essencial para auxiliar os comandantes de elementos de emprego da F Ter a 

visualizarem como o componente militar pode apoiar os outros instrumentos do Poder 

Nacional. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-7) 

 

Ampla utilização das Operações de Informação – nas Op Pac, diante do 

ambiente operacional em contínua transformação onde a tecnologia infunde, na área 

da informação, junto à sociedade, mudanças cada vez mais rápidas, as Operações de 

Informação (Op Info) passam a ser uma aptidão essencial como instrumento 

integrador de 

capacidades relacionadas à informação (CRI), reunindo diversos vetores destinados a 

informar audiências amigas e influenciar público-alvo adversários e neutros. Tais 

capacidades também destinam-se a desgastar a tomada de decisão de forças oponentes, 

degradando a sua liberdade de ação, ao mesmo tempo protegendo o nosso processo 

decisório, visando, ainda, a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações 

adversárias na dimensão informacional. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-7) 

 

Amplitude e continuidade de Inteligência – nas Op Pac, a produção e a difusão 

do conhecimento devem ser tão completas e abrangentes quanto possível, bem como 

a salvaguarda de informações são essenciais para moldar o ambiente operacional4. 

Especial atenção deve ser dada à Inteligência etnográfica – que significa compreender 

a cultura de ambientes extremamente complexos em termos socioculturais, 

etnológicos e 

religiosos, cujas características e dinâmicas internas sofrem os efeitos da interação de 

fatores endógenos e exógenos do TO/A Op – a partir da interação com a população 
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local e, de forma sistemática, analisando-a e obtendo dados para o processo de tomada 

de decisão. Além disso, a necessidade de conhecimento é permanente. As atividades 

e tarefas relacionadas à Inteligência são executadas constante e ininterruptamente, 

sempre se adequando a cada situação particular. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-7) 

 

Contato permanente com a população – o estudo detalhado da cultura local, 

costumes, leis, estrutura social, modo de vida, e sistema de crenças da sociedade da 

área a ser pacificada é fundamental para o êxito nas Op Pac. A compreensão da 

dimensão humana do ambiente operacional requer do componente militar – 

especialmente dos 

comandantes e assessores em todos os níveis de planejamento e condução das 

operações – uma consciência cultural que, normalmente, é adquirida por meio da 

análise do Terreno Humano. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-8) 

 

Grande variedade de atividades e tarefas humanitárias – as ações militares 

devem ser acompanhadas, desde a fase inicial de intervenção, da cooperação civil-

militar (CIMIC, sigla em inglês), a fim de contribuir para o processo de pacificação. 

As necessidades básicas imediatas da população, como água, comida, abrigo e 

assistência médica, devem ser atendidas até que os serviços essenciais sejam 

restaurados. A 

atuação de agências civis, e mesmo o emprego de forças militares, devem ser 

planejadas no cumprimento de atividades e tarefas humanitárias. Entretanto é 

desejável que, a 

medida que aumente o nível da segurança na área de operações, a ajuda humanitária 

seja prioritariamente realizada pelo componente civil, reservando, à tropa, missões 

exclusivamente militares. (EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-8) 

 

Presença constante da mídia – característica presente nas operações militares 

contemporâneas. Proporciona visibilidade das forças militares. A forma como as 

notícias são divulgadas atuam na formação da opinião púbica sobre as Op Pac 

realizadas. Assim, 

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. EB20-MC-10.217, 2015, p. 3-10) 

 

 As operações urbanas em geral possuem tais características, já que estão inseridas na 

guerra de quarta geração, as quais demonstram que podem haver meios e forças oponentes que 

não sejam militares. Este tipo de conflito é caracterizado por não possuir limites, tendo em vista 

que o alvo pode ser qualquer indivíduo, não importando as consequências. 

 

3.4 EMPREGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO E A 

OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO 

 

De acordo com o artigo 1º, caput, da Lei Complementar nº 97/1999, as Forças Armadas 

destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, em caso de inatividade 

de algum destes, à garantia da lei e da ordem.  

Em abril de 2014, em meio a uma situação caótica e atendendo à solicitação do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, a Presidência da República autorizou o emprego de tropas do 

Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil no Complexo da Maré, com a finalidade de cooperar 
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no processo de pacificação daquela área, devido à ineficiência das operações de polícia realiza-

das pelos órgãos de segurança pública. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça 

firmaram um acordo no qual as partes se comprometeram, com base em uma Operação da Ga-

rantia da Lei e da Ordem, a empregar, no Complexo da Maré, os meios necessários para a 

prestação de segurança e serviços em benefício da população. No dia 5 do mesmo mês, teve 

início a Operação São Francisco, coordenada pelo Comando Militar do Leste, General Walter 

Souza Braga Netto.  

 

Figura 1 – Resultados da Força de Pacificação na Maré:  

 
Fonte: Pesquisa “Ocupação das Forças Armadas no Complexo da Maré acaba hoje” 

 

A Operação tem por finalidade principal contribuir para o restabelecimento da paz social 

nessa região, preservando a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio nas 

comunidades do Complexo da Maré. A missão inclui atividades de patrulhamento ostensivo, 

revistas a veículos e pessoas, realização de prisões em flagrante, estabelecimento de postos de 

bloqueio e o cumprimento de mandados de busca e apreensão na área de operações, ações as 

quais estão previstas em lei, de acordo com artigo 16-A, I, II e II, da Lei Complementar nº 
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97/1999. O regime de trabalho das tropas – 24 horas por dia e 7 dias na semana – exige dedi-

cação exclusiva à segurança da população na promoção da tão almejada Paz Social. 

Cerca de 3.212 militares participaram das ações, sendo 3.000 das Forças Armadas, das 

mais diversas regiões do Brasil, e 212 policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, que atu-

aram em cooperação com as tropas federais, desde novembro de 2014. Foram empregados blin-

dados do Exército (M113, Urutu e Guarani) e da Marinha (SR 8x8 Piranha IIIC), viaturas, mo-

tocicletas e aeronaves do Comando de Aviação do Exército (HA-1 Esquilo equipado com Olho 

de Águia e HM-Pantera). 

Essa disponibilidade de meios suportou o trabalho das tropas para atuar seletivamente 

contra os agentes perturbadores da ordem pública, causando os menores transtornos à grande 

população da Maré, composta por trabalhadores e famílias que há décadas sofrem com a atua-

ção de facções criminosas, por falta de presença dos órgãos de segurança pública, entre outras 

razões. 

A seleção dos integrantes da F. Pac. levou em consideração a capacidade profissional e 

as experiências adquiridas no Haiti e na Operação de Pacificação nos Complexos do Alemão e 

da Penha, baseado no conceito da meritocracia, que rege as seleções de militares pra as missões 

realizadas pelas Forças Armadas. Esses militares são orientados no sentido de desempenhar 

suas atividades com a observância dos princípios de utilização da força mínima necessária, da 

progressividade e da proporcionalidade, visando sempre à preservação da segurança e da inte-

gridade física da população local. Para chegar a um estado final desejado, os militares passaram 

por ininterruptas horas de treinamento, já que a atuação em ambiente urbano não é uma ativi-

dade muito realizada por estes. 

A missão da Operação foi cumprida após retomada da área enquadrada e pela perda da 

liberdade de ação das organizações criminosas. Toda comunidade foi patrulhada, o uso osten-

sivo de armas diminuiu e o comércio ilegal de entorpecentes teve uma forte redução. Destaca-

se o apoio da população, que deixou de ser explorada de forma impune pelo crime e passou a 

se beneficiar da crescente presença do Estado, sob a forma de melhorias nas áreas sociais. 

Agindo na base da confiança nas Forças Armadas, característica que a população não tem 

quando se trata das polícias. 

A Operação realizou 65.000 ações, 583 prisões, 228 apreensões de menores por come-

timento de atos infracionais e 1.234 apreensões de entorpecentes, armamentos, munições, veí-

culos, motos e materiais diversos. Houve uma desestruturação organizacional nas facções e uma 

perda significativa nos lucros com o comércio de entorpecentes graças a prisão de integrantes 

importantes na estrutura do crime organizado. 
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O sucesso da Operação, tratando-se das ações realizadas, foi facilitado pelo Disque-

Pacificação, nº (21) 3105-9717, que permitiu que os moradores realizassem ligações anônimas 

com o objetivo de auxiliar na identificação de possíveis crimes e de estreitar relações com os 

militares. Esse canal, que funcionou 24 horas por dia, recebeu mais de 2.300 informações, o 

que melhorou de forma significativa a obtenção de dados de inteligência. Além disso, foi criado 

um serviço de Ouvidoria para reclamações, críticas e sugestões no telefone (21) 3104-4834. 

A Força de Pacificação contabilizou cerca de 21 militares feridos em ações operacionais 

e a perda irreparável do Cabo Michel Augusto Mikami, assassinado por integrante de facção 

criminosa durante patrulhamento realizado pela força de pacificação. 

A segurança pública era apenas um dos itens a serem perseguidos na restauração da paz 

social. Em paralelo às ações, foi preciso melhorar a presença do Estado nas diversas áreas de 

sua responsabilidade (com o fornecimento de serviços de educação, saneamento, urbanismo, 

lazer, criação de empregos, entre outras) e com isso conseguir o apoio da população, ganhando 

confiança para que contribuam para o sucesso da operação. 

Houve diversas iniciativas a fim de 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 

permitiu 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, os projetos de melhoria no esgotamento sanitário, o início da limpeza de 

canais, a retirada de centenas de carcaças de veículos, a construção de escolas, projetos de me-

lhoria na distribuição de energia, entre muitos outros, são benefícios que foram 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. 

A presença da Força de Pacificação abriu uma janela de oportunidade para o emprego 

de operações conjuntas com o Estado e com o Município do Rio de Janeiro, visando enfraquecer 

e desarticular as facções criminosas, incrementar a atuação das esferas sociais governamentais 

e alavancar as condições de cidadania e de vida da população. 

O êxito da Operação São Francisco foi restringir a liberdade de ação das facções crimi-

nosas, reduzir seu poder econômico, retirar destas a sensação de impunidade e contribuir para 

o resgate da confiança da população no processo de pacificação das comunidades do Rio de 

Janeiro. E esse êxito foi percebido nos resultados alcançados pela Força de Pacificação e no 

apoio recebido da população de bem ao trabalho realizado. 
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3.5 OPINIÃO PÚBLICA A RESPEITO DA ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 

OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO E A ATUAÇÃO NA MARÉ 

 

O Complexo da Maré é uma das maiores comunidades pobres do Rio de Janeiro. A 

região é composta por 16 núcleos, nos quais vivem cerca de 130 mil pessoas, sendo 58% delas 

residentes de comunidades. Nos anos de 2014 e 2015 as Forças Armadas atuaram na Maré, 

empregando 22 mil militares, com a finalidade de manter a segurança do Rio de Janeiro durante 

a Copa do Mundo. 

O evento citado acima não foi um isolado uso de tropas militares para a garantia da 

segurança de Estados. No ano de 2011, houve uma atuação da Marinha durante a ocupação da 

comunidade da Rocinha, no estado do Rio de Janeiro. No ano de 2016, o Exército Brasileiro 

atuou no estado do Rio Grande do Norte com a finalidade de restabelecer a ordem e a paz na 

região. Basicamente o emprego da tropa foi uma resposta a uma série de ônibus incendiados e 

depredados por APOPs, ações que ocorreram após o aumento de medidas de segurança em 

presídios por parte do governo. 

 O jornal Nexo realizou uma pesquisa com os moradores da região, a fim de verificar o 

sentimento de segurança durante a atuação do EB na Maré. Segue abaixo o resultado da 

pesquisa: 
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Figura 2 – Pesquisa realizada pelo Jornal Nexo com a população local da Maré 

 
Figura 3 – Pesquisa realizada pelo Jornal Nexo com a população local da Maré 

 
 

 

Apesar da visão negativa da população sobre a tropa empregada, o resultado da operação 

foi bastante satisfatório, pois a violência no local sofreu uma sensível diminuição, graças à 

atuação da tropa e graças a participação da população através do Disque-Pacificação, o que 

proporcionava a liberdade para qualquer morador, insatisfeito com a presença de criminosos na 

comunidade, dar informações a respeito de APOPs que atuavam na região. Foram recebidas 

cerca de 3 mil informações que contribuíram para prisões de criminosos. Essas informações 

recebidas estão diretamente relacionadas à confiança da população local conquistada pelas 
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Forças Armadas através de diversas ações construtivas a fim de melhorar a qualidade de vida 

dos moradores da região, muitas vezes esquecidos e sem apoio algum do estado. 

Pelos motivos citados acima é possível verificar que a realização de ações construtivas 

é de extrema importância para a conquista do apoio da população que, por conseguinte, ao se 

sentir segura com a tropa que está sendo empregada no local, colabora com a operação de 

pacificação disponibilizando informações importantíssimas para a inteligência e para o bom 

cumprimento da missão. 

Outro fator preponderante para o sucesso da operação foi a parceria com órgãos 

governamentais, a fim de realizar ações cívico-sociais, caracterizadas como construtivas, a fim 

de obter o apoio da população. São exemplo dessas ações: casamentos, registros, emissão de 

documentos, além da regularização do recolhimento de lixo, a retirada de centenas de carcaças 

de veículos de locais públicos e desobstrução de ruas.  

As Forças Armadas, em parceria com agências governamentais e não governamentais, 

realizaram uma ação cívico-social (ACISO) na sede da Associação de Moradores e amigos do 

Conjunto Esperança. Dentre as atividades realizadas, merece destaque o cadastramento de 

mulheres acima de 50 anos para a realização de exames preventivos contra o câncer de mama. 

Durante a ACISO foram oferecidos à comunidade serviços, tais como casamento, conversão de 

união estável em casamento, divórcio, registro de nascimento, reconhecimento de paternidade 

e maternidade, pedido de pensão alimentícia. Os moradores tiveram ainda a possibilidade de 

retirar a carteira de identidade e de trabalho. O Exército Brasileiro prestou atendimentos de 

saúde nas áreas de clínica geral, dermatologia e odontologia. 

A Força de Pacificação realizou 12 ações sociais, totalizando aproximadamente 13 mil 

atendimentos. Essas ações são de extrema importância, pois têm o intuito de humanizar o militar, 

ou seja, fazer com que a população local perceba que são jovens com o intuito de combater o 

crime e restabelecer a paz, entre diversos outros fins. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo verificar a necessidade do apoio da população local nas 

Operações de Pacificação, bem como os princípios e características dessas, tudo isso a fim de 

analisar a indispensabilidade desse apoio e provar, por meio de dados colhidos de manual e 

relatos de operações já realizadas, que os moradores da região onde as tropas militares estão 

atuando podem influenciar bastante no andamento das operações. 

Um primeiro resultado encontrado é a complexidade do ambiente urbano, caracterizada 

graças à ampla utilização das Operações de Informação, a necessidade constante de Inteligência, 

o contato permanente com a população e a presença constante da mídia, entre outros. Nesse 

tipo de ambiente as operações são dificultadas graças a descaracterização dos APOPs, 

resultando na possibilidade de se proteger utilizando inocentes, bem como a presença constante 

da mídia, a fim relatar todos os fatos que acontecem na região. Isso faz com que a tropa tenha 

que ter postura e o correto trato com a população local. Outro dado que se observou foi o 

envolvimento dos moradores, muitas vezes familiares dos APOPs que não respeitam as tropas 

que estão sendo empregadas e procuram ajudar seus parentes sendo cúmplices de seus crimes.  

Pode-se concluir, portanto, que as Forças Armadas estão preparadas para a realização das 

operações de garantia da lei e da ordem, tendo como principal objetivo a obtenção do apoio da 

população local. Pois, apesar das diversas dificuldades e obstáculos encontrados no 

cumprimento de uma Operação de Pacificação, o que requer o máximo de apoio externo e 

preparação da tropa, o emprego das Forças Armadas tem um histórico exemplar de operações 

bem sucedidas. No entanto, por mais que a tropa esteja preparada, obter o apoio da população 

é essencial para o sucesso da missão, já que ninguém melhor do que os próprios moradores da 

região para fornecer informações privilegiadas sobre a área que a tropa será empregada, a 

identificação de líderes dos APOPs e a localização de imóveis utilizados pelas forças adversas, 

seja para armazenamento de material ilícito ou realização de crimes. Para isso, é necessária a 

conquista da confiança da população, caracterizada pela execução de medidas que possam 

transparecer uma imagem positiva em relação à presença da tropa. 

 

 

 

  



26 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO. Documentos à Imprensa. Disponível em: 

<www.eb.mil.br/web/imprensa/documentos-a-imprensa/-

/asset_publisher/q1C63hUujx8r/content/nota-a-imprensa-forca-de-pacificacao-f-pac-

operacao-sao-francisco> Acesso em: 28 Set. 2018. 

 

FÁBIO, André Cabette. O que dizem os moradores sobre a ocupação do Exército no 

Complexo da Maré. <www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/06/O-que-dizem-os-

moradores-sobre-a-ocupa%C3%A7%C3%A3o-do-Ex%C3%A9rcito-no-Complexo-da-

Mar%C3%A9> Acesso em: 25 Abr. 2019 

 

MANUAL DE CAMPANHA. Operações de pacificação. Disponível em: 

<bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/90/1/EB20-MC-10.217.pdf> Acesso em: 28 Set. 

2018. 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA. Garantia da Lei e da Ordem. Disponível em: 

<www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem> Acesso em: 25 Abr. 

2019 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA. Ocupação das Forças Armadas no Complexo da Maré acaba 

hoje. Disponível em: <www.defesa.gov.br/noticias/16137-ocupacao-das-forcas-armadas-no-

complexo-da-mare-acaba-hoje> Acesso em: 25 Abr. 2019 

 

O DEFESA NET.  Nota EB - Força de Pacificação (F Pac) - Operação São Francisco. 

Disponível em: <www.defesanet.com.br/mout/noticia/18625/NOTA-EB---Forca-de-

Pacificacao-%28F-Pac%29-%E2%80%93-Operacao-Sao-Francisco/> Acesso em: 28 Set. 2018. 

 

RODRIGUES, Mateus. Tropas das Forças Armadas vão monitorar Rio nos próximos 2 

meses. Disponível em: <g1.globo.com/rio-de-

janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/07/tropas-das-forcas-armadas-vao-monitorar-rio-nos-

proximos-2-meses.html> Acesso em: 25 Abr. 2019 

 

 

 

http://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/90/1/EB20-MC-10.217.pdf
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/07/tropas-das-forcas-armadas-vao-monitorar-rio-nos-proximos-2-meses.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/07/tropas-das-forcas-armadas-vao-monitorar-rio-nos-proximos-2-meses.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/07/tropas-das-forcas-armadas-vao-monitorar-rio-nos-proximos-2-meses.html

	Palavras-Chave: Operações de pacificação. Apoio da população. Ambientes urbanos. Oficiais da linha militar bélica.
	Keywords: Peacekeeping operations. Support of the population. Urban environments. Officers of the military line.
	A guerra de quarta geração mostra que a destruição de um Estado pode ser conseguida intencionalmente ou não por outros meios que não os militares. Este tipo de conflito é uma guerra sem escrúpulos, na qual o alvo pode ser qualquer um, não importando a...
	Seguindo tal ótica, reguladas pelo artigo 142 da Constituição Federal, pela Lei Complementar 97/1999, e pelo Decreto 3897/2001, as operações de GLO concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento...
	Como são operações realizadas em meio a população local, geralmente em comunidades, é estritamente necessário que o EB tenha pleno apoio da mídia que acompanha tais operações e dos próprios habitantes das comunidades. Esse auxílio deixa a força empreg...
	Em tempos de conflitos internos, é imprescindível que o aspirante a oficial formado na Academia Militar das Agulhas Negras saiba como obter informações a respeito dos APOPs para que possam melhorar o planejamento para a execução de missões recebidas n...
	Ao longo da formação do oficial combatente da linha militar bélica são ensinados diversos procedimentos a serem realizados em operações de pacificação pare que se consiga o apoio da população, como por exemplo, protegê-la, atender às suas necessidades...
	Dessa forma, há uma questão a ser respondida: As Forças Armadas estão preparadas para obter o apoio da população local, a fim de realizar operações de garantia da lei e da ordem?
	Tendo como base esse questionamento, este trabalho busca evidenciá-lo, de modo que esteja incluído em um contexto de operações atuais, mais especificamente de pacificação. Dessa forma, a pesquisa tem como justificativa obter uma maior preparação do mi...
	Avaliar a necessidade do apoio da população local nas operações de pacificação.
	1.1.2 Objetivos específicos
	Analisar a legalidade nas operações de pacificação;
	Conhecer as características desse tipo de operação e os princípios que auxiliam na obtenção do apoio da opinião pública;
	Analisar como o equilíbrio entre as medidas coercitivas e construtivas afeta na obtenção da credibilidade e a legitimidade em relação às operações desencadeadas pelo componente militar;
	Verificar a necessidade das operações de pacificação para a segurança pública brasileira;
	Relacionar o apoio da população local com o sucesso da operação.
	2 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO
	Nosso tema insere-se na área de Operações Militares, conforme definido na Portaria nº 517, de 26 SET 00, do Comandante do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). A pesquisa é baseada nas legislações que amparam a execução das operações urbanas por parte d...
	2.1 A SITUAÇÃO NACIONAL QUANTO À SEGURANÇA
	2.2 OPERAÇÕES REALIZADAS RECENTEMENTE PELAS FORÇAS ARMADAS NO CONTEXTO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM
	2.3 NECESSIDADE DAS ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIOEDUCATIVAS JUNTO A POPULAÇÃO LOCAL
	No dia 27/01/2012, foi publicado um artigo na internet, o qual revelava considerações a respeito da permanência da força de pacificação nos complexos do alemão e da penha. O artigo tem por finalidade explicar o ocorrido, a característica transitória d...
	A seguir um trecho do Manual de Campanha “Operações de Pacificação” (2015, p. 3-4) sobre o princípio acima citado: “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...
	2.4 A EVOLUÇÃO DOS CONFLITOS NO SÉCULO XXI
	No início do ano de 2013 o Estado Maior do Exército apresentou o novo conceito operacional para o emprego da Força Terrestre Brasileira. As intituladas “Operações no Amplo Espectro” enfatizam que os conflitos atuais se diferenciam dos que já ocorreram...
	Tendo em vista que as operações urbanas atuais demonstra que um erro tático cometido por um integrante da tropa tem repercussão imediata na mídia, sendo algo prejudicial para a imagem da tropa perante a opinião pública nacional, o Tenente Coronel C. A...
	3 AS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO
	3.1 EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS EM OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO
	3.2 PRINCÍPIOS DAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO



