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AS FORÇAS ARMADAS E A SEGURANÇA PÚBLICA: 
NECESSIDADE, DESVIO OU PARALIZAÇÃO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL? 

 
Michel Silva Barros* 

Anderson Eduardo e Souza Reis** 
 

RESUMO 
 
Devido ao crescente emprego das Forças Armadas na Segurança Pública, 
especialmente nas Operações de GLO nos últimos anos, o presente Artigo tem 
como objetivo propor uma proposta de emprego da Artilharia nas Operações de 
GLO. Para isto, buscou-se uma abordagem qualitativa e quantitativa no tocante a 
metodologia, além disso foi feito um questionário com objetivo de coletar dados das 
experiências anteriores dos capitães de Artilharia nas Operações de GLO para que 
sirvam de subsídios para este Artigo Científico. Foi observado também, conforme 
resultado dos questionários, as diferentes composições de QCP das Organizações 
Militares envolvidas nas operações de GLO , e com isso, do resultado conclui-se 
uma forma de emprego Híbrida no tocante a organização, para que as atividades 
sejam realizadas da melhor forma sem que se faça necessária qualquer tipo de 
mudança estrutural permanente nas Organizações Militares. 
 
 
Palavras-chave: Forças Armadas, Emprego, Garantia da Lei e da Ordem e 
Segurança Pública.  
 
ABSTRACT  
 
Due to the increasing use of the Armed Forces in Public Security, especially in GLO 
Operations in recent years, this Article aims to propose a proposal for the use of 
Artillery in GLO Operations. For this, a qualitative and quantitative approach was 
sought with regard to the methodology, in addition a questionnaire was made in order 
to collect data from the previous experiences of the artillery captains in the GLO 
Operations so that they serve as subsidies for this Scientific Article. It was also 
observed, as a result of the questionnaires, the different compositions of QCP of the 
Military Organizations involved in the GLO operations, and with that the result 
concludes a form of Hybrid employment regarding the organization, so that the 
activities are carried out in the best way without any type of permanent structural 
change being required in military organizations. 
 
Keywords: Armed Forces, Use, Law and Order Guarantee and Public Security.  
________________________________  
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1. INTRODUÇÃO   

 

Em fevereiro de 2020 o Governo Federal redigiu um decreto de garantia da lei 

e da ordem (GLO) para intervenção das Forças Armadas no estado do Ceará em 

função da greve dos policiais militares do estado.  

Segundo Alcantara (ALCANTARA, F.C.D., 2007), a insegurança nos grandes 

centros urbanos e as constantes crises nas polícias estaduais tem gerado um 

número significativo de pedidos ao Governo Federal para apoio das Forças Armadas 

De acordo com o Art. 144 da Constituição Federal, as Forças Armadas não 

estão previstas na lista de instituições responsáveis pela segurança pública: 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal;  

II - polícia rodoviária federal;  

III - polícia ferroviária federal;  

IV - polícias civis;  

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  
 

Nesse sentido, podendo atuar em casos quando estas instituições se 

encontram incapazes ou insuficientes, desde que a participação seja de caráter 

episódico, em uma área delimitada. A GLO é uma ação que pode ser realizada com 

ordem expressa da Presidência da República e por solicitação de um dos três 

poderes, sendo regulada pela Constituição Federal (Art. 142 da CF) e por  um 

decreto (nº 3.897/2001-Portaria Normativa no 3.461 /MD, de 19 de dezembro de 

2013. Ministério da Defesa Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas - Brasília) , 

com o objetivo de conceder provisoriamente aos militares nas operações a condição 

de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Mesmo sabendo que a legislação em vigor traz a legalidade necessária para 

as operações de GLO, existe a relevância de compreender a melhor forma de 

empregar a Artilharia nas Operações de GLO, a fim de mitigar as dificuldades 

existentes neste tipo de emprego, como por exemplo os problemas encontrados na 



 
5 

disparidade de efetivo e organização de um Grupo de Artilharia de Campanha 

quando empregado em operações de GLO comparados ao efetivo de um Batalhão 

de Infantaria. Sendo assim, Existe uma forma de melhor empregar a Artilharia nas 

operações de GLO mesmo com a disparidade de efetivo e organização de QCP 

existente? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de mapear uma proposta de emprego para Artilharia nas Operações de 

GLO, foram formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que 

permitiram o desencadeamento do raciocínio construído neste estudo: 

 

a) Realizar um levantamento bibliográfico atualizado com a finalidade de 

mapear uma proposta de emprego para Artilharia nas Operações de 

GLO; 

b) Identificar novas possibilidades de emprego para Artilharia com o 

escopo de mitigar os problemas existentes atualmente. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Identifica-se que as tropas da arma de Artilharia não possuem o melhor 

preparo possível no tocante ao emprego nas Operações de GLO, haja vista as 

especificidades existentes na instrução militar ministrada durante o ano, como por 

exemplo as instruções extremamente técnicas de Central de Tiro, Topografia e Linha 

de Fogo que consomem boa parte do tempo disponível. Além disso, a menor 

vocação de emprego com relação as tropas de Infantaria, que possuem um maior 

enfoque natural neste tipo de operação durante as atividades do ano de instrução, 

acarretando uma desigualdade no preparo das tropas que são empregadas 

frequentemente de forma conjunta nas missões de GLO. 

Como forma de mitigar as dificuldades encontradas no preparo das tropas de 

Artilharia, bem como contribuir para o bom desempenho dos militares, seria 

necessário prover um melhor preparo para as tropas de Artilharia no tocante as 

operações de GLO, como por exemplo realizar uma adaptação das instruções 
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específicas de artilharia, tendo como escopo a realização de uma 

interdisciplinaridade com as instruções de GLO ou uma nova distribuição das 

instruções no decorrer do ano, de forma que possa privilegiar aquelas que são mais 

utilizadas na prática, ou ainda substituir algumas matérias que ficaram obsoletas e 

ainda constam no plano padrão de instrução por conteúdos mais atualizados que 

forma que seja alcançado um preparo mais adequado a tropa empregada neste tipo 

de situação. Caso não seja possível, pode-se ainda , utilizar uma forma de emprego 

diferenciada para o GAC, tendo em vista a diferença de efetivo previsto e a 

organização existente. 

  

2.  METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi desenvolvida em formato exploratória, que segundo Aguiar 

(AGUIAR, E.C., 2013), este tipo de pesquisa tem como finalidade conhecer o 

problema para torna-lo explícito e construir hipóteses. Foi realizada a partir de 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas com conhecimento do tema. A 

natureza da pesquisa está classificada como quantitativa e qualitativa. A pesquisa 

quantitativa é utilizada quando se desejam quantificar ou mensurar estatisticamente 

o problema pesquisado. A pesquisa qualitativa se fez necessária também como 

forma de não se limitar a uma quantificação, preocupando-se também com a relação 

dinâmica entre a realidade como um todo. Sua análise compreende um conjunto de 

técnicas interpretativas que objetivam traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 

do mundo social (SCHLOSSER, 2019). Extraindo os significados intrínsecos e 

extrínsecos da pesquisa que após estas observações e percepções, interpretada e 

traduzida, em um texto de cunho científico, tais significados correlato ao objetivo da 

pesquisa  

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Uma busca foi realizada em diferentes bases de dados acadêmicas, artigos 

científicos relacionados com os termos das palavras-chaves deste projeto com 

objetivo de coletar dados sobre o emprego das tropas de Artilharia nas diversas 

operações de GLO, bem como das tropas de outras armas a fim de realizar 

futuramente um comparativo entre elas . A busca será realizada com as expressões 
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no idioma português e espanhol, sendo priorizados artigos publicados nos últimos 

dez anos. Também foram utilizados como literatura complementar livros e revistas 

que abordassem as últimas operações de GLO realizadas, as dificuldades 

encontradas pelas tropas empregadas e o impacto gerado no ano de instrução 

previsto com a finalidade de reunir informações que pudessem subsidiar o presente 

estudo. 

 

a) Critério de inclusão: serão incluídos na pesquisa todos os militares alunos 

com o perfil da amostra. 

b) Critério de exclusão: não serão incluídos na amostra militares de forças 

amigas ou auxiliares, bem como os capitães instrutores. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

No primeiro semestre da turma de 2020 da EsAO, os alunos do curso de 

Artilharia foram convidados a participar da pesquisa voluntariamente. Os mesmos 

receberam por meio de aplicativo, um link para o formulário de resposta Google. Não 

sendo necessário a identificação do respondente, garantindo assim o sigilo das 

informações fornecidas para a pesquisa. 

Todos os procedimentos foram norteados pelo preceito ético da pesquisa que 

são: 1) compreensão dos objetivos e procedimentos da pesquisa; 2) da participação 

voluntária; 3) do sigilo sobre os dados obtidos; 4) da possibilidade de desistência a 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante; 5) da existência de riscos, 

mesmo que sejam mínimos.  

Após a coleta de dados os resultados quantitativos foram tabulados pelo 

programa Formulários do Google e os dados qualitativos foram analisados pelo 

programa, Word Clouds. O procedimento de análise de dados do método 

quantitativo foi focado na técnica de análise de conteúdo possibilitando o 

desenvolvimento de análises mais ricas e aprofundadas no processo de pesquisa.  

Para análise de conteúdo foi realizada a redução que constitui-se no processo 

de seleção, que abrange a focalização, simplificação, abstração e a transformação 

de dados originais em listas, organizadas de acordo com a quantidade de vezes que 

apareciam no discursos dos participantes; e a exibição que equivale à organização 

dos dados oriundos do processo de seleção, que foi realizado em formato de nuvem 
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como forma mais didática de apresentar as informações, quanto mais vezes uma 

palavra aparece no texto, maior será o seu destaque na referida nuvem. 

 A conclusão foi elaborada com a junção de todas as informações coletadas ao 

longo da pesquisa.  

 

2.2.1 Entrevistas 
 

Quanto ao procedimento de entrevista foram realizados os passos a seguir: 

 

I. Os participantes foram convidados a participar da pesquisa via 

aplicativo de internet; 

II. Todos os alunos matriculados no curso presencial da EsAO da 

turma de Artilharia do ano de 2020,com exceção dos Oficiais das 

Nações Amigas, foram convidados a realizar a pesquisa.  

III. Para todos os entrevistados foi apresentada a Carta de 

Informação sobre a pesquisa e fornecido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE); 

IV. A aplicação do questionário foi realizada de forma eletrônica, de 

maneira que os participantes se sentissem à vontade e tivessem a 

certeza do sigilo das informações prestadas; 

V. Após a realização das respostas o material quantitativo dos 

participantes foi tabulado pelo próprio sistema google formulários e o 

qualitativo tabulado pelo sistema word clouds. 

 

2.2.2 Questionário 

Os instrumentos que foram utilizados para medição da pesquisa: um 

questionário estruturado com uma questões múltipla escolha e uma questão aberta 

a ser respondida pelos alunos como forma de ser avaliada sua opinião sobre o tema.  

2.2.3 Grupo Focal 

O total da amostra foi composto por militares,brasileiros, no posto de Capitão, 

matriculados no curso da EsAO presencial da turma de Artilharia do ano de 2020. 
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Os militares tinham idade entre idade entre 29 e 35 anos, todos do sexo masculino. 

Todos os materiais utilizados para amostra obedeceram ao critério de inclusão e 

exclusão definidos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

É notório dizer que, a principal atribuição das Forças Armadas está descrita 

no Artigo 142 da CF/88 que é: 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela 

Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 

nacionais permanentes e regulares, organizadas 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. 
 

Sendo assim, pode-se inferir que os principais preceitos para o emprego 

baseados no princípio da legalidade são a “ Defesa da Pátria ”, “ à garantia dos 

poderes constitucionais “ e “ por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem “, 

este último sendo o principal foco de estudo deste trabalho. 

A Garantia da Lei e da Ordem está inserida no campo da defesa do Estado de 

Direito, por meio do uso temporário das Forças Armadas a fim de restaurar a ordem 

social prejudicada por algum motivo de extrema gravidade (FRAGA, J. C. A, 2011). 

Para além das questões legais, vale salientar que na prática a atuação das 

Forças Armadas tem obtido relevantes resultados como foi o caso da Intervenção 

Federal no Rio de Janeiro no ano de 2017, como reflete Alcântara (ALCÂNTARA, R. 

N. 2019), que diz que houve uma significativa diminuição em vários índices de 

criminalidade, com destaque para o homicídio doloso, que baixou 13,60% e o Roubo 

de carga, que baixou 19,58% comparando o mesmo período do ano de 2017. 

Segundo Valote (VALOTE, D. M. 2019), este cenário tende a ser ainda mais 

constante, pois são baixas as perspectivas de melhoria da segurança pública a curto 

prazo. Nesse cenário, é esperado o emprego das Forças Armadas em auxílio aos 

Estados com maior constância.  

A previsão expressa em lei decorre do contido na Lei Complementar n. 

97/99[10], ao mencionar que a: 
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Art 15 a atuação das Forças Armadas, na garantia 

da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes 

constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes 

baixadas em ato do Presidente da República, após 

esgotados os instrumentos destinados à preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição 
Federal.”  

 

No tocante a Garantia da Lei e da Ordem, segundo o manual de Op GLO, 

EB70-MC-10.242 (2018), as Op GLO possuem três características básicas: ações 

descentralizadas, complexidade situacional e prevalência das operações em áreas 

edificadas. Sendo assim, os princípio que norteiam este tipo de Operação são:  A 

busca do apoio da população; dissuasão; iniciativa; emprego criterioso da força; 

atuação de cooperação e coordenação com agências; ampla utilização das 

Operações de Informação (Op Info); e emprego criterioso da força. 

Cabe ressaltar que existem alguns tipos de ações enquadradas nas 

Operações de GLO, são elas: Negociação; Vasculhamento; Posto de segurança 

estático (PSE); Posto de Bloqueio e Controle de Vias (PBCV); Patrulhamento 

Ostensivo; Ocupação de Pontos Fortes; Operações de Busca e apreensão; Controle 

de Distúrbio; Desobstrução de Vias; Interdição e Evacuação de Área; Segurança de 

Autoridades e Tarefas de Escolta. 

Contudo para o presente estudo, não se deve desprezar o fato de que os 

militares compartilham um conjunto de valores comuns, geradores de sentimento de 

camaradagem e espírito de corpo que podem favorecer o desenvolvimento dessas 

ações. Desta forma em 2010, o pesquisador Oscar Medeiros Filho (FILHO, M. F. 

2010), em sua tese de doutorado para a Universidade de São Paulo, fez pesquisa 

com estudantes de três escolas do Exército (Eceme, EsAO e EsPECEx), sobre o 

uso das Forças Armadas na Segurança Pública do país. Na época o resultado 

encontrado configurava que a grande maioria deles, 84,6%, concorda que a atuação 

das Forças Armadas no combate ao crime tende a aumentar e 64% entendem que 

essa atuação é viável. 

 

Figura 01 - Resumo dos resultados da pesquisa de Filho 
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Segundo Guimarães (GUIMARÃES, R. da S. 2003), pode-se inferir que a 

população aspira receber um serviço de qualidade na área de segurança pública 

que atenda aos seus anseios, não importando se este foi executado por uma 

instituição civil ou militar. 

Nesse sentido, foram convidados a participar da pesquisa os 68 alunos do 

curso. Deste total foram obtidas 55 respostas válidas. Como apresentado no Quadro 

01. 

 

FORMULÁRIOS ENVIADOS FORMULÁRIOS  RESPONDIDOS 

68 55 

Quadro 01 - Quantidade de questionados versus quantidade de respondentes 

 

 Os participantes da pesquisa foram questionados sobre o que achavam 

quanto a inserção das Forças Armadas na segurança pública nacional e precisavam 

fazer a classificação em resposta múltipla escolha com 3 alternativas, que ficaram 
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distribuídas da seguinte forma: desvio com 43,6% das respostas, necessidade com 

50,9% e paralisação da Missão Nacional com 5,5% como mostra a  Figura 02. 

 

Figura 02 - Resultado pesquisa questão múltipla escolha 

 

Na mesma pesquisa os participantes foram convidados a comentar sua 

escolha, como forma de aprofundar a compreensão de sua resposta. A redução da 

análise de conteúdo realizada pelo aplicativo World Cloud gerou uma lista de 

palavras que encontra-se no Apêndice A. E para apresentação foi gerado uma 

nuvem de palavras como forma de apresentação desses resultado, observando a 

forma de leitura para quanto mais vezes uma palavra aparece no texto, maior será o 

seu destaque na nuvem. Como apresentado na Figura 03. 
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Figura 03 - Palavras mais relevantes encontradas  
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Diante da análise de conteúdo dos dados qualitativos observamos que a 

nuvem converge para validar o resultado encontrado no levantamento quantitativo. 

O que reitera os achados da pesquisa. 

Primeiramente pelas palavras encontradas com maior evidência serem as 

palavras chaves do trabalho, como: Forças Armadas, Segurança Pública, emprego e 

missão. 

Observamos também, em segundo plano, as palavras desvio e necessidade, 

para justificar as respostas dadas as alternativas mais pontuadas na pesquisa 

quantitativa. 

Para o embasamento das respostas qualitativas de forma bastante evidente 

os pesquisados usaram a base da constituição para justificar suas respostas, tema 

amplamente discutido na revisão da literatura. 

No tocante ao emprego da Artilharia, foi possível observar, conforme as 

diversas respostas complementares ao questionário aplicado aos capitães que 

tiveram experiência de emprego em operações de GLO, que a diferença de efetivo 

existente nos Grupos de Artilharia de Campanha em relação aos Batalhões de 

Infantaria era fator restritivo, e algumas vezes até impeditivo para que a tropa fosse 

empregada em determinadas missões da melhor forma possível. Além disso, a 

forma de organização de uma Bateria de Obuses de Artilharia ( SU de um GAC) e 

uma Companhia de Fuzileiros (SU de um BI), são totalmente distintas, conforme 

relatado no exemplo abaixo: 

 

Uma Bia O é composta por uma Seção de comando (Sec Cmdo), uma Seção 

de reconhecimento, comunicações e observação (Sec Rec Com Obs) e uma Linha 

de Fogo (LF) ou bateria de tiro (Bia Tir). A Sec Cmdo, que é constituída pelos grupos 

de comando (Gp Cmdo), de manutenção (Gp Mnt) e de aprovisionamento (Gp Aprv), 

possui a missão de permitir ao Cmt Bia O executar o comando e administrar a 

subunidade. Já a Sec Rec Com Obs é constituída pelos grupos de reconhecimento 

(Gp Rec), de comunicações (Gp Com) e de 3 (três) grupos de observadores 

avançados (Gp OA). Enquanto LF ou Bia Tir possui 4 (quatro) ou 6 (seis) peças de 

obuses e 1 (uma) seção de apoio (Sec Ap), que é constituída por 2 (dois) grupos: o 

grupo da central de tiro (Gp C Tir) e o grupo de remuniciamento (Gp Rem).  
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Tomando como base uma Bia O que possua 6 (seis) peças, o efetivo total é 

de 101 (cento e um) homens, sendo 6 (seis) oficiais, 1 (um) subtenente, 13 (treze) 

sargentos, 22 (vinte e dois) cabos e 59 (cinquenta e nove) soldados.  

No organograma abaixo pode-se observar a distribuição dos militares de uma 

Bateria de Obuses Paraquedista (Bia O Pqdt) de acordo com o Quadro de Cargos 

Previstos (QCP) do Exército: 

 

 

 

Fonte: MARUJO (2018, no prelo) 
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Cabe ressaltar que foi escolhida a tropa paraquedista como exemplo tendo 

em vista ser a tropa mais empregada em atividades de GLO nos últimos anos. 

Já a companhia de fuzileiros possui a seguinte composição: 

l  1 (uma) Seção Comando (Sec Cmdo), 3 (três) Pel Fz, que são as peças de 

manobra, e 1 (um) Pelotão de Apoio (Pel Ap), responsável por proporcionar 

apoio de fogo imediato aos pelotões de fuzileiros, organizando-se da seguinte 

maneira: 

 

Fonte: Manual de campanha C 7-20 (2003) 
 

Nesse sentido, a organização e composição do pelotão de fuzileiros ocorre da 

seguinte forma: 

 

l 1 (uma) turma de comando (Tu Cmdo), 1 (um) grupo de apoio (Gp Ap) e 3 (três) 

grupos de combate (GC), sendo o comandante do Pelotão um 1º ou 2 Tenente, 

totalizando o efetivo de 37 (trinta e sete) militares, organizando-se da seguinte 

forma: 

 
Fonte: Manual de campanha C 7-10/1 (2009) 
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E possuem a seguinte composição: 

 
 

Fonte: Manual de campanha C 7-10/1 (2009) 
 
 

Portanto, pode-se observar uma diferença considerável tanto no quantitativo 

do efetivo, bem como na forma de divisão das Subunidades de emprego, haja vista 

a divisão em peças no âmbito da Artilharia e em GC (Grupo de Combate) na Cia de 

Fuzileiros, impactando diretamente na forma como são empregadas nas operações 

de GLO. No entanto, esses fatores não tornam impeditivo o emprego das tropas de 

Artilharia, haja vista que se for realizada uma adaptação do QCP original dos GAC 

em relação as peculiaridades das operações de GLO, estes elementos podem ser 

empregados da mesma forma que o Batalhões já previamente voltados para este 

tipo de atividade. 

Além disso, foi coletado também durante o processamento das respostas 

realizadas no questionário, que devido ao maior emprego das tropas de artilharia 
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nas operações de GLO, faz-se necessária uma intensificação do adestramento da 

tropa empregada neste tipo de atividade, haja vista que apesar de possuir um tempo 

destinado ao adestramento em GLO durante o ano de instrução, a carga horária 

torna-se insuficiente para a gama de conhecimento necessário ao militar. 

Dito isto, como os comandantes de fração acabam sendo os principais 

vetores de conhecimento no âmbito das pequenas frações, é notório dizer que estes 

são os principais responsáveis pela difusão do preparo e do conhecimento técnico 

na tropa. Sendo assim, como forma de mitigar esse hiato de conhecimento em 

detrimento ao pouco tempo destinado a este tipo de instrução nos Programas 

Padrões de Instrução, pode-se enviar estes comandantes de frações aos centros de 

instrução de referência da Força, de forma que possam realizar cursos e estágios e 

em seguida realizem a disseminação em sua Organizações Militares, fazendo com 

que este conteúdo atualizado chegue a “ponta da linha”.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas pesquisas bibliográficas é possível afirmar que as Forças 

Armadas Brasileiras exercem um papel fundamental a serviço do estado, tanto 

auxiliando na competência constitucional do Congresso Nacional,que por meio de 

leis, fixa os seus fins e determina em quais situações de crise, externas ou internas, 

poderão ser empregadas, bem como a serviço do poder executivo ao ser 

empregada através de decretos. 

É possível observar também, que as demandas da sociedade têm se tornado 

cada dia maiores, levando as diferentes instituições a pensarem modelos de atuação 

para novas ameaças. No caso das FFAA, leva também a um maior adestramento no 

ambiente operacional da Segurança Pública, que refere-se principalmente ao 

combate urbano. É notório abordar sucintamente também que, ao ser empregada 

em maior escala em ações de GLO, o preparo para o emprego no combate 

convencional acaba ficando em segundo plano, influenciando diretamente nas 

instruções ministradas para os militares nos períodos de instrução individual e 

adestramento. 

Os dados da pesquisa nos mostram que a experiência dos militares frente a 

atuação das Forças Armadas na segurança pública tem sido cada vez maior, haja 
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vista a maior quantidade de emprego de tropas nos últimos anos, corroborando 

inclusive o mesmo pensamento de anos anteriores no tocante ao emprego das 

Forças Armadas. 

Estas conclusões abrem espaço para a proposição de um emprego Híbrido da 

Artilharia nas operações de GLO, no sentido de mesclar a organização da SU de Art 

de um GAC com a organização da Cia de Fz de Inf de um BI, de forma que consiga 

melhor atender as necessidades da missão imposta (GLO), sem a necessidade de 

readequar o QCP da unidade ou ainda incapacitar o emprego da tropa em virtude de 

falta de efetivo. 
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APÊNDICE A 
Qtd de 

Repetições Palavras Qtd de 
Repetições Palavras Qtd de 

Repetições Palavras 

40 Forças 2 greves 1 geral 
34 FFAA 2 imagem 1 gerir 
31 Segurança 2 imputadas 1 goza 
29 Pública 2 instrução 1 habilitadas 
27 Missão 2 investimento 1 hoje 
23 emprego 2 militar 1 humana 
22 necessidade 2 mostrar 1 ilegítimos 
10 desvio 2 motivos 1 imediato 
10 nacional 2 mudanças 1 impor 
10 principal 2 municipais 1 importância 
9 atuação 2 natural 1 inadequada 
9 constitucional 2 ocasiões 1 inclusive 
9 meios 2 organizado 1 indisponível 
9 tropa 2 paz 1 ineficiência 
9 órgãos 2 pessoal 1 Infelizmente 
8 previsto 2 poder 1 informação 
8 situação 2 poderia 1 inimigo 
7 atividade 2 prioritária 1 inocentes 
7 Estados 2 resposta 1 inserção 
7 responsabilidade 2 singulares 1 instituições 
6 acreditar 2 subsidiária 1 insuficiência 
6 garantir 2 tentativa 1 integridade 
6 guerra 1 aceitável 1 internacional 
6 Lei 1 acesso 1 interno 
6 país 1 acordo 1 intrísica 
6 preparadas 1 adequada 1 jurídico 
6 realização 1 administrada 1 lacuna 
5 cenários 1 admitir 1 lado 
5 cumprir 1 agentes 1 legítima 
5 defesa 1 ameaças 1 letra 
5 finalidade 1 amplitude 1 levando 
5 OSP 1 antagonistas 1 linha 
4 amparar 1 aplicação 1 longo 
4 considero 1 apoio 1 maiores 
4 criminalidade 1 aproveitamento 1 maneira 
4 Exército 1 assimétrico 1 manutenção 
4 fato 1 aumento 1 matar 
4 incapacidade 1 avessa 1 materiais 
4 operações 1 banalizada 1 melhoria 
4 opinião 1 baseia-se 1 menor 
4 policiais 1 cabível 1 momento 
4 pontuais 1 caracterizada 1 múltipla 
4 população 1 caráter 1 nação 
4 soberania 1 civis 1 negativas 
4 utilização 1 clara 1 nessas 
3 ambiente 1 cobrir 1 normalidade 
3 atribuição 1 colaterais 1 níveis 
3 atual 1 conflitos 1 objetivos 
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3 ações 1 conquista 1 obrigação 
3 caso 1 continua 1 observar 
3 CF/88 1 conveniente 1 OMs 
3 destinação 1 correta 1 opção 
3 desvirtuar 1 corrompe-las 1 orçamento 
3 exigir 1 crises 1 paradoxalmente 
3 extrema 1 críticas 1 paralelamente 
3 falta 1 debilidade 1 paralisação 
3 GLO 1 democráticos 1 participação 
3 Governo 1 descreditarem 1 perfil 
3 melhor 1 desenfreado 1 permanente 
3 ocorrer 1 deslize 1 podem 
3 Ordem 1 deveriam 1 poderes 
3 recursos 1 devido 1 políticos 
3 rotineiro 1 difundem 1 ponta 
3 sociedade 1 dimensões 1 pontual 
3 território 1 diplomacia 1 possam 
3 tornando 1 disponibilidade 1 prazo 
3 uso 1 eficaz 1 precisam 
2 adaptação 1 eficiente 1 precária 
2 adestrada 1 emergência 1 prestígio 
2 atrapalha 1 empenhados 1 problemas 
2 capazes 1 encaixe 1 prontidão 
2 combater 1 enfraquecido 1 proteger 
2 complexidade 1 engajamento 1 prévia 
2 comprometido 1 escalões 1 próprio 
2 comum 1 esfera 1 pátria 
2 condição 1 esgotados 1 real 
2 conjuntura 1 espaço 1 recai 
2 consequências 1 especializados 1 reduzida 
2 consideração 1 específico 1 regras 
2 contribui 1 estabelecidas 1 reitera 
2 corrupção 1 evidenciada 1 repercurssão 
2 crescente 1 evolução 1 requisitos 
2 cumprida 1 excepcional 1 resolver 
2 definidos 1 exercer 1 respaldo 
2 demanda 1 exposto 1 respectivos 
2 determinado 1 fácil 1 secundária 
2 efeitos 1 fazendo 1 semento 
2 entendimento 1 fazerem 1 sindicalizadas 
2 eventos 1 federais 1 sobrecarga 
2 executar 1 ferramenta 1 sobremaneira 
2 exemplo 1 fomentas 1 solicitante 
2 existem 1 formada 1 solucionar 
2 externa 1 fortalecer 1 sujeitando 
2 falência 1 frente 1 superiores 
2 foco 1 frágil 1 suprir 
2 função 1 fundamental 1 tarefas 
2 gerar 1 garantia 1 tempos 
2 geração 1 gastando 1 tendem 

 


