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RESUMO 

A COLETA DE DADOS PELOS GRUPOS DE COMBATE EM OPERAÇÕES DE 

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

AUTOR: Pedro Henrique Calil Rossini 

ORIENTADOR: Alexandre Medeiros Picinini 

 

O emprego de tropas das Forças Armadas em Operações de Garantia da lei e da Ordem vem 

se intensificando nas últimas décadas. Diante de um cenário urbano extremamente complexo 

e ambíguo que caracteriza a área de operações desse tipo de emprego de tropas, a atividade de 

coleta de dados pelas frações envolvidas, especialmente do Grupo de Combate, tem se 

mostrado cada vez mais essencial para as decisões tomadas nos mais diferentes níveis e para o 

próprio desenvolvimento das operações. Diante do exposto, esse trabalho visa verificar a 

importância dessa atividade relacionada à função de combate Inteligência, apresentando um 

breve histórico da segurança pública e ações de Garantia da Lei e da Ordem no Brasil, 

mostrando a importância da atividade de coleta de dados em operações e expondo resultados 

de uma pesquisa realizada com Oficiais que estiveram presentes em algumas Operações na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Garantia da Lei e da Ordem. Grupo(s) de Combate. Inteligência. Operações. 

Forças Armadas. 



ABSTRACT 

SQUAD DATA COLLETION IN LAW AND ORDER ASSURANCE OPERATIONS 

 

AUTHOR: Pedro Henrique Calil Rossini 

ADVISOR: Alexandre Medeiros Picinini 

 

The use of Armed Forces troops in Law and Order Assurance Operations has been 

intensifying in the last decades. Faced with an extremely complex and ambiguous urban 

scenario that characterizes the area of operations of this type of troop use, the activity of data 

collection by the fractions involved, specially Infantry Squads, has been increasingly essential 

for the decisions taken at the most different levels and for the own development of operations. 

In view of the above, this work aims to verify the importance of this activity related to the 

intelligence combat function, presenting a brief history of public safety and Law and Order 

Guarantee actions in Brazil, showing the importance of data colletion in operations and 

exposing results of a survey conducted with Officers who were present in some Operations in 

the city of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Law and Order Assurance. Infantry Squad(s). Intelligence. Operations. Armed 

Forces. 
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1 INTRODUÇÃO 

O escopo do trabalho ficou restrito à verificação das contribuições realizadas pelas 

tropas em Operações de GLO na cidade do Rio de Janeiro, a partir do relato de Oficiais a 

respeito das missões/operações que participaram, sobretudo no nível Grupo de Combate (GC), 

para o desenvolvimento e tomada de decisões dos comandantes em diferentes níveis durante 

essas operações. 

Os Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) 

 

  

São dados, informações ou conhecimentos imprescindíveis à produção de 

conhecimentos sobre as dimensões do Ambiente Operacional e sobre as 

possibilidades da ameaça, que o Cmt julga necessitar, em um determinado momento, 

para correlacioná-los com outros conhecimentos disponíveis, a fim de contribuir 

com o processo decisório que permita o cumprimento da missão.  (Manual de 

Campanha EB70-MC-10.307 Planejamento e Emprego da Inteligência Militar, 1ª 

Edição, 2016) 

 

  

Logo, verifica-se que o Comandante é responsável por decidir quais informações, que 

poderão ser coletadas por suas tropas, serão preponderantes à sua tomada de decisões em 

determinado momento, os chamados “Requisitos de Informação Críticos para o Comandante” 

que são “itens de informação acerca do inimigo e seu ambiente que devem ser coletados e 

processados a fim de atender aos requisitos de inteligência de um comandante (MINISTRY 

OF DEFENSE, s/a, p. 155).  

A obtenção e coleta de dados ou, genericamente, informações é uma “atividade que 

sincroniza e integra o planejamento e o emprego de sensores e meios, assim como o 

processamento, exploração e difusão em apoio direto às operações atuais e futuras.” 

(EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, 2017, p. 54).   

Conforme o Comando de Operações Terrestres (2016), a Obtenção é a segunda fase do 

Ciclo de Inteligência e consiste na exploração de todas as fontes de dados e informações pelos 

órgãos de obtenção e na entrega do material obtido aos órgãos de análise, encarregados de sua 

transformação em conhecimentos de inteligência e “não inclui apenas o pessoal e os meios 

especializados. Dela também fazem parte todos àqueles que realizam atividades próprias a 

ela. Todo militar é, assim, um meio de obtenção de dados.” Desse modo, é possível observar 

que dados devem ser obtidos em operações militares realizadas por tropas de qualquer 
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natureza, e que do recebimento desses pelos órgãos de análise ocorre a sua transformação em 

conhecimentos determinantes para ações atuais e futuras.  

Este trabalho acadêmico visa à corroboração da importância desses dados para a 

tomada de decisões, utilizando para isso as experiências de militares que participaram de 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Para esse estudo foram levantadas algumas questões consideradas importantes para se 

alcançar os objetivos desse trabalho. A partir da análise de experiências de oficiais que 

atuaram nas operações supracitadas, o trabalho buscará verificar se: os GC, durante as 

operações, realizaram coleta de dados? Esses dados são repassados ao Escalão Superior 

dessas frações? Os dados levantados pelas tropas nas "linhas de frente" influenciam na 

tomada de decisões imediatas e futuras? Qual a importância do combatente individual e de 

pequenas frações (GC) na produção de conhecimento?   Qual a relevância da coleta de dados 

pelos Grupos de Combate para a tomada de decisões dos Comandantes? 

Dessa forma, a monografia foi estruturada do seguinte modo: 

O segundo capítulo traz o Referencial Teórico, abordando o conceito de segurança 

pública e a evolução histórica no Brasil, o que busca relacionar este conceito com a Garantia 

da Lei e da Ordem exercida pelo Exército atualmente. Além disso, é abordado o papel do EB 

na GLO e os fundamentos dessas operações. Por meio da leitura de manuais militares 

(brasileiros e estrangeiros), publicações dos Ministérios da Defesa e da Justiça, de alguns 

autores relacionados ao tema e da nossa Constituição Federal, pôde ser observado como esse 

tipo de emprego das Forças Armadas aumentou nos últimos anos, além de como as atividades 

relacionadas à área de inteligência é preponderante em operações. 

O terceiro capítulo aborda o Referencial Metodológico, evidenciando o método de 

estudo deste trabalho. 

O quarto capitulo é destinado à exposição dos dados obtidos por meio da pesquisa 

descritiva realizada (questionário), confrontando as informações recebidas com o estudo 

prévio sobre o assunto. 

Finalmente, o quinto e último capítulo tem por objetivo a síntese do trabalho e as 

considerações finais sobre a pesquisa e análise realizadas. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Verificar e analisar a relevância dos dados coletados pela tropa nas ruas durante o 

cumprimento das missões de Garantia da Lei e da Ordem, bem como analisar sua 

consequência para a atuação de comandantes e decisores de diferentes níveis. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Analisar a importância da coleta de dados dos Grupos de Combate para o 

desenvolvimento das operações. 

Coletar dados com Oficiais do Exército Brasileiro que participaram de Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem na cidade do Rio de Janeiro  

Verificar a importância do combatente individual e de pequenas frações (GC) na 

produção de conhecimento.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo em questão trata a respeito da importância da coleta de dados por Grupos de 

Combate (GC) no desenvolvimento das operações de Garantia da Lei e da Ordem, campo de 

pesquisa inserido na área de Inteligência, conforme definido no Anexo “F” às Diretrizes 

Gerais para a Governança da Pesquisa Acadêmica e da Doutrina na AMAN, de 18 de janeiro 

de 2017.  

A seguinte monografia é composta de uma análise a respeito de como militares não 

especializados na área de Inteligência Militar podem cooperar com os dados levantados 

durante suas participações em Operações para alimentar o processo de Inteligência e auxiliar 

na tomada de decisões de seus comandantes. 

O combatente individual ou o fuzileiro, no caso da Arma de Infantaria, exerce papel 

fundamental no processo de Inteligência, uma vez que, segundo o manual americano 

“Intelligence/ Road to War – Student Handout” do US Marine Corps, as tropas em contato 

com o inimigo são meios primários para a obtenção de dados, e a coleta individual e relato de 

informações do fuzileiro naval durante a condução normal das operações permite que o S-2 

tenha uma melhor figura das capacidades e intenções do inimigo. Isso se traduz em melhor 

consciência situacional para o comandante tático e para as unidades subordinadas, permitindo 

que esses combatam de maneira mais inteligente e poupem vidas.  

Assim, todo contato realizado pelos combatentes pode ser, em princípio, utilizado para 

alimentar o processo de Inteligência, sendo enviado para o Escalão imediatamente superior 

por meio de relatórios, de forma a adicionar o máximo de detalhes aos requisitos de 

informação do comandante.   

O estudo foi realizado a partir de pesquisa exploratória, a partir de bibliografia 

existente acerca de Inteligência e Operações Militares, do Exército Brasileiro e Forças 

Armadas de outros países, e também uma pesquisa descritiva, através de coleta de dados por 

aplicação de questionários a Oficiais do Exército que desempenharam algumas funções em 

Operações de GLO, sobretudo como Comandantes de Pelotão, escalão imediatamente 

superior ao dos GC que cumpriam missões no Rio de Janeiro. 

O seguinte estudo visou corroborar a importância da coleta e repasse de dados pelos 

Grupos de Combate dentro desse tipo de Operação que é cada vez mais comumente realizada 

pelo Exército Brasileiro. 
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2.1 SEGURANÇA PÚBLICA: CONCEITO E EVOLUÇÃO 

De acordo com Brasil (1988), no artigo 5º da Constituição Federal ficou garantida aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à segurança. 

Dessa forma, ficou a cargo do Estado assumir o papel de promover meios para que o cidadão 

não tenha violado o seu direito de estar seguro na sociedade, havendo já no artigo 144 uma 

sistematização estatal para garantir esse direito de segurança, onde o constituinte dinamizou 

os órgãos de segurança pública e dividiu a responsabilidade da segurança pública com todos, 

como poderá ser visto com mais detalhes. Segundo o Ministério da Justiça (2016): 

 

  

A Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade 

como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e 

controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, 

garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei.  

 

  

Dessa forma, pode-se entender que a segurança pública tem como objetivo principal 

garantir ao cidadão o direito à segurança, através de políticas públicas e dos órgãos de 

segurança estatais elencados pela Constituição Federal, dividindo também com a sociedade, 

essa responsabilidade, onde todos devem contribuir para que se tenha um convívio social 

harmônico.  

 Segundo Monezi e Henriques (2016), desde os primórdios tempos, quando se tem 

notícia de sociedade organizada, existem também notícias de conflitos violentos entre as 

pessoas, fazendo-se mais do que necessário a criação de grupos para conter e trazer o 

convívio harmônico.  

 

  No Egito Antigo, cerca de três mil anos antes de Cristo, a polícia tinha a função de 

fazer a segurança nas ruas e guardar os presos. A primeira notícia, na Europa, foi em 

Atenas, na Grécia, onde homens especializados, utilizando de força física e ameaças 

faziam cumprir as leis locais e na Grécia também que surgiu a palavra Polícia que 

foi uma derivação do vocábulo grego “politeia”, que passou para o latim “politia”, 

de onde vem também as palavras “política” e “polidez”. No período medieval, os 

imperadores ficavam responsáveis por manter a ordem, sendo eles os guardiões da 

justiça, lógico que, protegiam prioritariamente suas terras, depois olhavam para as 

questões de seus súditos (MONEZI e HENRIQUES, 2016).  

 

Surgiu na Inglaterra a primeira forma de polícia pública, os “Sherifs”, representantes 

locais da coroa, exercendo funções policiais e judiciárias. A primeira separação entre polícia 



14 

Judiciária e policia Administrativa, ocorreu na França em 1791, com a “Lei de 3 do 

Brumário”, ficando divididas as atribuições, onde a primeira somente atuaria quando 

ocorresse uma falha na prevenção da segunda. Em 1829 existiu uma concepção policial 

moderna na Inglaterra, para alguns pode ser entendida como a inicialização da polícia 

comunitária, onde os policiais não poderiam fazer distinções entre as pessoas atendidas, sejam 

elas ricas ou pobres o serviço prestado deveria ser o mesmo, onde aumentou-se a importância 

da prevenção, pois foi verificado que onde existe uma boa prevenção, existe uma menor 

necessidade de reação (MONEZI e HENRIQUES, 2016).  

De acordo com Gomes (2015), no Brasil, em 1531, o Governador geral Martin 

Affonso, recebeu uma carta do Rei de Portugal, Dom João III, com diretrizes relacionadas à 

justiça e ordem pública, sendo posteriormente iniciadas as atividades policiais urbanas pelos 

próprios moradores que faziam a segurança de guarda das ruas, sendo controladas pelos 

alcaides e juízes de terra. Com a evolução das Forças de Segurança, foi criada em 1775 na 

Capitania de Minas, o Regimento Regular de Cavalaria, sendo uma Força Pública voltada 

para a missão de Manutenção da Ordem Pública. Era uma organização militar, porém, 

dividia-se em uma dupla função, a primeira Civil que tinha a função policial rotineira de 

prevenir e reprimir o crime; já a segunda, Militar, tinha a função esporádica de enfrentamento 

das insurreições e defesa da pátria. Um exemplo famoso da primeira função era o Alferes 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que patrulhava as estradas das Minas, reprimindo 

salteadores, ou comandando o Destacamento Policial do Sertão, em Sete Lagoas. 

 Com a Constituição Federal de 1891, as organizações policiais ganharam feições 

regionais, ganhando grande importância na sociedade, a no ano de 1905, o Presidente do 

Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá, criou a primeira polícia civil de carreira, tendo como 

requisito para se candidatar ao cargo de delegado a formação universitária jurídica, sendo a 

polícia civil paulista um parâmetro para as congêneres nos demais estados brasileiros. No ano 

de 1926, surgiu a Guarda Civil Estadual de São Paulo, com características semelhantes a 

Guarda Civil de Londres, e que foi mantida na Constituição estadual de São Paulo, no ano de 

1947, sendo extinta, somente na Constituição Federal de 1967, quando incorporou todo o 

efetivo das Guardas Civis a Policia Militar. Em 1944 foi criado o primeiro modelo de polícia 

federal do Brasil, com estrutura semelhante a polícia civil da época, sendo uma mutação da 

polícia civil da capital, Rio de Janeiro, para o Departamento Federal de Segurança Pública, 

com subordinação direta ao Ministério da Justiça, atuando somente no âmbito do Distrito 

Federal da época, recebendo atribuição para atuar em âmbito nacional, somente após o golpe 

militar de 1964 (GOMES, 2015).  
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 Finalmente e com exclusividade na Constituição de 1988, a segurança pública ganhou 

uma sistematização nacional, com divisão territorial, administrativa, e das atribuições de cada 

órgão seja ele Federal, Estadual ou Municipal, como poderá ser visto com riqueza de detalhes 

no próximo tópico (GOMES, 2015).  
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2.2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

De acordo com Brasil (1988), no caput do artigo 144 da Constituição Federal reza que: 

“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” (dentre eles, as Forças Armadas). 

Para que se tenha um melhor entendimento desse artigo, vamos dividir este caput em 

frases e explicá-las, no seguinte: “A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos”. Segundo Lopes e Lemos (2016), quando o constituinte coloca a 

segurança pública como uma obrigação Estatal, ele está reafirmando que o direito à segurança 

é um direito fundamental a todos os cidadãos, e que o Estado deve assumir o papel de zelador 

principal, para manter a ordem pública, através de políticas públicas e criando condições para 

que não haja o crescimento da criminalidade. Sendo também de suma importância a 

participação de todos, cada um com sua limitação ajudando a manter a paz social, e que a 

sociedade tenha consciência que mesmo havendo vários órgãos de segurança, deve haver a 

cooperação de todos para o melhor funcionamento do sistema.  

Ainda no pensamento de Lopes e Lemos (2016), “é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” A segurança pública é a 

responsável para que haja a possibilidade da vida em sociedade, para que se preserve e 

reprima qualquer ação criminosa que possa vir a acontecer contra a coletividade ou 

individualidade das pessoas, preservando assim a ordem pública e garantindo ao cidadão o 

direito de ir e vir, tendo resguardada sua integridade física e psíquica, dificultando os atos de 

infratores contra a indenidade das pessoas e de seus patrimônios. 

 

2.2.1 O papel do Exército Brasileiro na Garantia da Lei e da Ordem   

O Exército Brasileiro tem sido bastante utilizado em Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem (GLO) recentemente. A Constituição Federal de 1988 prevê em lei a atuação das 

Forças Armadas em situação de excepcionalidade e, por ordem direta do Presidente da 

República, para o pronto restabelecimento da Ordem Pública. A lei que autoriza o emprego 

das Forças Armadas em operações GLO, quando o Governador do Estado julga incapazes, 

inexistentes ou ineficazes os meios de segurança pública, está prevista no Art. 142 da 

Constituição Federal. 
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2.2.2 Fundamentos das Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

O MInistério da Defesa (2010) apresenta fundamentos das ações GLO como: o 

máximo emprego da inteligência, limitação do uso da força e das restrições à população, 

máximo emprego da dissuasão, máximo emprego da comunicação social e a definição da 

responsabilidade da negociação. Esses fundamentos estão diretamente ligados ao assunto 

estudado pois são, sem exceção, amplamente empregados nas missões de GLO em que as 

Forças Armadas tem atuado.  

Um dos fatores fundamentais para o sucesso das operações de GLO é o máximo 

emprego da inteligência.  

 

  

 (1) Nas ações de GLO, o uso da força deve ser restrito ao mínimo absolutamente 

indispensável. Para que isso ocorra, é imprescindível a disponibilidade dos 

conhecimentos necessários sobre as F Adv, ¬¬sobre o terreno (rural ou urbano) e 

sobre as características da população presente no local da operação.  (2) O emprego 

de ações em força sem o adequado apoio de inteligência fatalmente conduzirá a F 

Ter à desmoralização, ao antagonismo com a opinião pública e ao insucesso. (3) A 

inteligência não se limita à produção de conhecimentos para o emprego de ações em 

força, mas também tem o importantíssimo papel de produzir conhecimentos para a 

atividade de Comunicação Social. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010).  

 

  

Dentro do cabedal de possibilidades que a Força Terrestre pode ser empregada para 

garantir a ordem pública, as Operações de GLO são um dos tipos de emprego de maiores 

relevâncias do Exército Brasileiro atualmente, visto sua efetiva atuação no cenário nacional e 

internacional. Como exemplo, vale citar as operações durante as Olimpíadas Rio 2016.  

O emprego da Força Terrestre (F Ter) nas ações de GLO tem sua base legal amparada 

no Art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) a qual prevê:  

  

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da 

Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem.   
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É, portanto, obrigação constitucional das Forças Armadas o uso legítimo da violência 

para garantir a lei e a ordem. Porém, além da CRFB, mais algumas legislações detalham de 

que forma a Força pode cumprir suas atribuições.   

 

  

(1) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei  

Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004 (dispõe sobre as normas gerais para 

a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas);  

(2) Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007 (dispõe sobre cooperação federativa no 

âmbito da Segurança Pública e revoga a Lei nº 10.277, de 1º de setembro de 2001);  

(3) Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (dispõe sobre a organização da Presidência 

da República e dos Ministérios);  

(4) Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar;  

(5) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo  

Penal Militar;   

(6) Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005 (Política de Defesa Nacional);  

(7) Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das 

Forças Armadas na garantia da lei e da ordem);  

(8) Decreto nº 4.411, de 07 de outubro de 2002 (dispõe sobre a Atuação das Forças 

Armadas e da Polícia Federal nas unidades de conservação e dá outras 

providências);  

(9) Decreto nº 4.412, de 07 de outubro de 2002 (dispõe sobre a Atuação das Forças 

Armadas e da Polícia Federal nas terras indígenas e dá outras providências);  

(10) Portaria nº 578/SPEAI/MD, de 27 de dezembro de 2007 (aprova a Estratégia 

Militar de Defesa); e  

(11) Doutrina Militar de Defesa (BRASIL, 2014 p. 1-2).  

 

  

A Lei Complementar n° 97, de 9 de Junho de 1999, dispõe sobre as normas gerais para 

organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Em seu Art. 15, §3°, deixa claro que o 

emprego efetivo desta só é realizado quando considerados esgotados, indisponíveis, 

inexistentes ou insuficientes os instrumentos de segurança pública. Este reconhecimento 

formal é feito pelo Chefe do Poder Executivo Federal (Presidente) ou Estadual (Governador 

do Estado).   

Portanto, as Forças Armadas são empregadas nas ações de garantia da lei e da ordem a 

fim de neutralizarem as ameaças que não são sanadas pela ação cotidiana da segurança 

pública local, isto é, quando os instrumentos de manutenção da ordem que o Estado possui 

são esgotados. Dessa forma, há um requerimento formal por parte da autoridade local 

(Presidente ou Governador de Estado) a fim de que sejam tomadas providências pelas Forças 

Armadas. E esse requerimento vem se tornando cada vez mais comum nas últimas décadas, 

sobretudo a partir de 1999, como pode-se observar no seguinte gráfico do Ministério da 

Defesa: 
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Gráfico 1 - Ocorrência de GLO, 1992-2019 

 

Fonte: Ministério da Defesa (2019) 

 

De acordo com Ministério da Defesa (2017), diante de uma Op GLO, existem alguns 

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

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

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

restabelecimento da ordem. São elas: 

 

  

a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade do 

órgão paralisado;   

b) controlar vias de circulação;   

c) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo o seu 

funcionamento;   

d) garantir a segurança de autoridades e de comboios;   

e) garantir o direito de ir e vir da população;   

f) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais;   

g) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas;   

h) permitir a realização de pleitos eleitorais;   

i) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências;   

j) proteger locais de votação;   

k) realizar a busca e apreensão de armas, explosivos etc; e   

l) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e motorizado 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017).  
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Diante das ações apresentadas, é notória a necessidade de dados da tropa para 

alimentar a Inteligência para atuar em um ambiente tão peculiar como o ambiente urbano.  De 

acordo com Guirra (2015), o trabalho de inteligência então se mostra como uma força na 

prevenção de delitos, que por sua natureza de os militares não estarem caracterizados, 

consegue obter informações privilegiadas com uma mera observação, vez que o policiamento 

fardado encontraria dificuldades para tal função. Desta forma busca uma atuação mais 

qualificada e precisa, o que através de conceitos de ordem pública vistos, podem contribuir 

para tal manutenção, orientando as decisões do alto comando no emprego das tropas na 

prevenção criminal. 

Essa necessidade por informações do inimigo se mostra importante desde o início do 

estudo dos combates. Sun Tzu, general chinês em sua obra clássica sobre estratégia A Arte da 

Guerra, na antiguidade dedica seu último capítulo direcionado a atividade de inteligência. Sun 

Tzu que trata da importância de se conhecer o inimigo como um fator essencial para a vitória: 

 

Se um soberano iluminado e seu comandante obtêm a vitória sempre que entram em 

ação e alcançam feitos extraordinários, é porque eles detêm o conhecimento prévio e 

podem antever o desenrolar de uma guerra. (...) Este conhecimento prévio, no 

entanto, não pode ser obtido por meio de fantasmas e de espíritos, nem pode ser 

obtido com base em experiências análogas, muito menos ser deduzido com base em 

cálculos das posições do sol e da lua. Deve ser obtido das pessoas que, claramente, 

conhecem as situações do inimigo. (...) Há cinco tipos de espiões que podem ser 

utilizados: espião nativo, espião interno, espião convertido, espião descartável e 

espião indispensável. (...) Quando se emprega os cinco tipos de espiões 

simultaneamente, o inimigo não consegue desvendar os métodos de operação. É 

extremamente complicada e se torna uma arma mágica para o soberano derrotar seu 

inimigo (GUIRRA, 2015, p. 75). 

 

Gonçalves (2014) afirma que a finalidade da atividade de inteligência é obter, analisar 

e disseminar o conhecimento adquirido sobre fatos alusivos à atividade de inteligência, bem 

como indicar o poder executivo como foco dos conhecimentos produzidos.  Fernandes (2007, 

p. 6) conceitua a atividade de inteligência como sendo um:  

  

Conjunto de medidas e ações adotadas objetivando adquirir e armazenar 

informações de interesse da Segurança Pública, da investigação policial, almejando 

medidas persecutórias na constituição de provas ou mesmo na prevenção, a fim de 

se entender um contexto e panorama criminoso, os fatos praticados pelos 

delinquentes, a identificação destes e o respectivo histórico, para reprimir ou 

antever, assessorando, a tomada de decisões, resguardando e salvaguardando todas 

as informações e entendimentos oriundos destas, assim como a própria instituição, 

de investidas adversas.   
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Através da alimentação do chamado ciclo de inteligência pode-se prevenir ou 

antecipar um crime, havendo a possibilidade de coibi-lo com êxito, visto que é realizado todo 

um estudo prévio de fatores que contribuem para o crime de seus possíveis autores, que 

tendem a ser reincidentes ou adotar mesmo modus operandis dos outros já costumeiros.   

 Para entender esse ciclo, é necessário antes discorrer sobre alguns conceitos. De 

acordo com o manual de Inteligência Militar Terrestre (EB20-MF – 10.107):  

a) Dado - É toda e qualquer representação de fato ou situação por meio de  

documento, fotografia, gravação, relato, sensores eletrônicos de vigilância, carta 

topográfica ou digital e outros meios, não submetida à metodologia para a produção 

do conhecimento.  

b) Informação - É a matéria prima para a produção dos conhecimentos de  

Inteligência. Toda a informação necessita, a partir de sua obtenção, de tratamento 

analítico para que seja aproveitada no processo decisório militar.  

c) Conhecimento - É o produto do Ciclo de Inteligência Militar, como  

resultado do processamento de dados, informações ou conhecimentos anteriores, 

utilizando-se de metodologia específica, visando à avaliação ou ao estabelecimento 

de conclusões sobre fatos ou situações. (BRASIL, 2015) 

 

O ciclo da Inteligência percorre um caminho: as fontes da Inteligência (GC, Pel, 

informantes ou outros) geram os dados e informes ao escalão superior. Após isso, os dados 

são processados pelos agentes de inteligência e viram uma informação. Essa 

informação passará por uma análise de especialistas e com isso produziram o conhecimento. 

Esse conhecimento é, então, passado ao escalão superior, para que eles a julguem e 

tenham um entendimento. Após todo esse processo, o comandante, de qualquer nível, toma 

uma decisão para o rumo da operação. 

Essa tomada acertada de decisões sempre dependeu de um assessoramento oportuno. 

Pessoas em funções de chefia, direção ou comando necessitam constantemente de 

informações concedentes ao ambiente no qual estão inseridas de forma a poderem decidir com 

o mínimo de incertezas possíveis (AFONSO, 2009, p.8) 

As considerações sobre a importância do emprego de inteligência e o recente aumento 

na quantidade de operações de GLO fazem tornar válida a problematização da coleta de dados 

pelas tropas do Exército Brasileiro, que será apresentada a seguir. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica, verificando em 

manuais o emprego da inteligência em operações, e também em outras monografias e 

dissertações a possibilidade de coleta de dados em meio a operações militares. Também 

realizou-se uma pesquisa descritiva com Oficiais que participaram desse tipo de operações 

para analisar as hipóteses levantadas durante o período inicial. 

3.2 MÉTODOS 

O método utilizado no trabalho foi o hipotético-dedutivo, visando verificar a 

importância da coleta de dados, o que corroboraria ou refutaria a hipótese positiva (de que a 

coleta dos GC contribui para a tomada de decisões) exposta inicialmente pela pesquisa 

bibliográfica. 

3.2.1 Estudo de Caso 

Realizou-se um estudo de caso acerca da coleta de dados por Grupos de Combate em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem primeiramente através da análise da bibliografia 

relacionada à temática, verificando manuais, artigos e monografias, e posteriormente por meio 

de um questionário enviado a diversos Oficiais. 

3.2.2 Questionário 

O questionário realizado (Apêndice A) foi respondido por Oficiais que estiveram 

presentes em Operações e eventos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, tais como Furacão, 

Arcanjo, Segurança dos Jogos Olímpicos, São Francisco, Cinturão, Rio +20, Jornada Mundial 

da Juventude, entre outras. Essa pesquisa visou adquirir conhecimentos a respeito da 

característica dessas operações quanto à coleta de dados, no nível de fração identificado como 

o mais empregado, o Grupo de Combate. O questionário é constituído pela identificação da 

turma de formação na AMAN do militar e 9 (nove) perguntas. 
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4 RESULTADO DA COLETA DE DADOS 

No início do questionário, os militares que participaram das operações foram 

identificados e foram verificadas as suas turmas de formação na AMAN.  

Gráfico 2 - Turma de formação na AMAN 

 

Fonte: O autor (2019)   

Pôde-se perceber a abrangência da pesquisa, que verificou os conhecimentos de 

militares dos postos de Coronel a 2º Ten, e posteriormente, verificamos que esses já 

desempenharam uma série de funções nas operações. 

Na próxima questão, verificamos em quais unidades esses militares serviam quando 

participaram de GLO no Rio de Janeiro. A pesquisa contemplou várias unidades do Exército, 

como 1º BPE, 1º BG, 2º BPE, 1º Esqd C L (Amv), 5º BIL, 5º R C Mec, 10º BIL (Mth), 11ª 

Cia Eng Cmb L,12º BI, 57º BIMtz (ES), 15º RC Mec 25º BI Pqdt, 26º BI Pqdt, 27º BI Pqdt, 

34º BI Mec, 37º BIL, 62º BI e a Cia Prec da Brigada de Infantaria Pqdt. 

A seguir, foram questionados sobre quais operações participaram, sendo elas: Furacão, 

Arcanjo (I, II, IV e VII), Olimpíadas 2016, Dínamo, GVA 2018, Greve dos Caminhoneiros, 

Cimento Social, Recuperação de Fuzis do ECT, São Francisco (I e II), Salgueiro, Penha, 

Complexo de Presídios de Gericinó e outras. 

Na sequência, foi verificada a função exercida pelos militares, dentro de algumas 

opções (Cmt Pel, Cmt Cia, S-2, S-3), e houve também um espaço para os militares 

preencherem com outras funções que possam ter desempenhado 
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Gráfico 3 - Funções desempenhadas 

 

Fonte: O autor (2019)   

 

Gráfico 4 - Outras funções 

 

Fonte: O autor (2019)   

Desse modo, foi possível atestar que as informações sobre a coleta de dados dos GC 

foram colhidas de Comandantes e decisores em diversos níveis, de Cmt Btl e integrantes do 

EM até os Cmt Pel. 

Na próxima pergunta, foi verificado se os GC realizaram coleta de dados nas 

operações, e 100% dos participantes responderam que "sim". 
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Gráfico 5 - Coleta de Dados dos GC 

 

Fonte: O autor (2019)   

Também foi verificado a forma de repasse desses dados para o escalão superior, 

observando que cerca de 50% transmitiam esses dados de maneira mais "formal", por meio de 

relatório, enquanto algumas frações transmitiam verbalmente após as missões, e outras não 

tinham uma padronização da maneira com quem faziam esse debriefing. 
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Gráfico 6 - Forma de repasse dos dados coletados 

 

Fonte: O autor (2019)   

Quanto à importância dessa coleta para as decisões tomadas no nível de decisão dos 

militares, verificou-se que a imensa maioria concordou com a importância, inclusive 

classificando-a como "muito importante" ou "importante", com a exceção de poucos 

indivíduos, que exerciam as funções de S-4, Caçador e Subcomandante de Cia. 

Gráfico 7 - Importância dos dados para a tomada de decisões 

 

Fonte: O autor (2019)   
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Gráfico 8 - Classificação da importância 

 

Fonte: O autor (2019)   

Por fim, questionou-se sobre a existência de célula de Inteligência, ou fração 

responsável por gerir os dados, nas SU. Verificou-se que, embora não esteja prevista em 

manual, a maioria das frações empregou parte de seus efetivos na gestão desses dados 

coletados. 

Gráfico 9 - Existência de Célula de Inteligência ou fração com responsabilidade similar 

 

Fonte: O autor (2019)   
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5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência no Brasil tomou grandes proporções, obrigando o Estado a criar novas 

políticas de segurança pública. No entanto, observou-se que tais políticas não foram eficazes, 

o que fez com que surgisse a necessidade do emprego das Forças Armadas em operações de 

GLO. 

Figura 1 - Militares da Brigada de Infantaria Paraquedista fazem reconhecimento da comunidade da Maré 

 

Fonte: O Globo 

Localizadas em um ambiente urbano complexo e volátil, em meio à população local, 

tráfico de drogas, altos índices de criminalidade e à grande dificuldade de identificar as 

ameaças, os dados levantados pelas tropas tornaram-se primordiais para o desenvolvimento 

destas operações. 

Cada vez mais, é notório que uso do soldado como sensor e coletor de dados é 

essencial para o sucesso das missões. Segundo Bernardes (2017), o Exército Britânico 

percebeu, em seu confronto com o IRA,  

 

que o soldado é uma peça importante para a coleta de informação. A coleta direta de 

informações nos menores escalões das forças de segurança confia nos olhos e 

ouvidos de toda a sua tropa e não apenas nos da força de inteligência [...] essa 

estratégia usa da capacidade individual de se observar as atividades normais em sua 

área de patrulha, e assim, aplicar sua própria avaliação para identificar as atividades 

que precisam ser acompanhadas de perto. Considerando que os insurretos e 
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terroristas se misturam com a população, estar familiarizado com as atividades 

normais da população permite que se identifique quando existe alguma alteração 

com as ações de insurretos (JACKSON, 2007, p. 41 conforme citado por 

BERNARDES, 2017).  

 

O Exército Americano também cita em sua base doutrinária a necessidade 

de considerar o elemento de patrulha como fonte de inteligência. 

 

As forças americanas têm muitas oportunidades de interagir com a população local 

no curso de suas funções durantes as operações. Esta fonte talvez seja o recurso de 

coleta de inteligência mais subutilizado. Algumas forças como patrulhas de combate 

e reconhecimento, são rotineiramente encarregadas de relatar o que foi levantado. 

Outras, como equipes médicas ou engenheiros que têm um amplo contato com a 

população local, também devem ser empregadas (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA. 2006 apud BERNARDES,2017). 

 

Desse modo, o Grupo de Combate se mostra elemento capaz de coletar dados nas 

operações realizadas em ambiente urbano, mais especificamente nas de Garantia da Lei e da 

Ordem. Conforme foi verificado na pesquisa descritiva (questionário deste trabalho), todos os 

GC realizaram coleta de dados nas mais diversas operações ocorridas no Rio de Janeiro nos 

últimos anos. Além disso, foi verificada a grande importância que os Oficiais, comandantes e 

decisores em vários níveis de decisão, deram a essa coleta, inclusive destacando alguns 

elementos de suas frações especificamente para a tarefa de gerir os dados, como em uma 

Célula de Inteligência nas SU, não prevista, ainda, em nenhum Manual. 

Por fim, termino esse trabalho corroborando a importância da coleta de dados pelos 

grupos de combate nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que pelos argumentos 

supracitados ao longo da monografia, constitui-se elemento essencial para a tomada de 

decisões em vários níveis; e também indicando a necessidade de posterior pesquisa e mudança 

na doutrina vigente quanto a existência de fração específica, dentro das SU, para organização 

e análise (não-especializada) dessas informações. 
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APÊNDICE A — Questionário 

Pesquisa sobre a importância dos dados coletados durante operações no Rio de Janeiro 

para a conclusão do título de Bacharel em Ciências Militares na Academia Militar das 

Agulhas Negras. 

Essa pesquisa visa determinar a importância dos dados coletados pelas frações para a 

tomada de decisões dos Comandantes em todos os níveis. 

- Ano de formação na AMAN? (Turma) 

- Pertencia a qual OM quando esteve presente em Operações de GLO no RJ? 

- Participou de quais Operações? 

- Qual função exerceu na época? 

     - Comandante de Pelotão     - Comandante de Companhia 

     - S-2                                      - S-3 

     - Outra (responder a seguir) 

- Se nenhuma das funções citadas, qual exerceu? 

- Os GC realizaram coleta de dados durante as Operações? 

     - Sim     - Não 

- Como esses dados eram repassados para o Cmdo da SU? 

     - Relatório 

     - Verbalmente 

     - Não havia padronização para a passagem de informações 

-Os dados coletados pelas frações durante as operações foram importantes para as 

decisões tomadas no seu nível de decisão? 

     - Sim     - Não 

- Como classificaria esse nível de importância? 

     - Muito importante 

     - Importante 

     - Pouco importante 

     - Indiferente 

-Havia Célula de Inteligência na sua SU, ou elementos responsáveis por administrar os 

dados obtidos nas ações realizadas? (exceto 2ª Seção) 

     - Sim, Célula de Inteligência 

     - Sim, alguns elementos responsáveis por isso 

     - Não havia 


