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RESUMO
O presente trabalho tem como foco analisar as principais influências dos laços históricos entre o
Exército Brasileiro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para o emprego
de tropas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica no sentido de levantar os principais aspectos comuns das origens e tradições dessas
Instituições, assim como analisar de forma objetiva os fatos mais relevantes de seu histórico. Trata-se
de  uma  pesquisa  qualitativa  aplicada  que  tem  como  objetivo  gerar  conhecimento  sobre  as
implicações práticas sobre o assunto, através de um estudo bibliográfico sobre o tema. Ademais, com
a  finalidade  de  aprofundar  o  conhecimento  acerca  das  variáveis  atinentes  ao  tema,  e  em
convergência ao material  levantado na pesquisa bibliográfica,  foram aplicados dois questionários,
sendo um deles direcionado aos oficiais do Exército Brasileiro e outro aos oficiais da Polícia Militar do
Estado de São Paulo e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de São Paulo. Como principais
conclusões, foram ratificadas a importância dos valores, raízes e tradições para interoperabilidade
entre as Instituições do presente estudo, assim como o papel da influência francesa sobre a formação
e aperfeiçoamento de seus oficiais.

Palavras-chave: Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Valores. Tradições.  Garantia da
Lei e da Ordem. 

ABSTRACT
The present article aims to analyze the main influences of the historical bonds between the Brazilian
Army, the São Paulo’s Military Police and São Paulo’s Military Fire Department when deploying troops
in Law Enforcement Operations. To achieve this goal, a bibliographic research was held to find out the
main common issues of these Institution’s origins and traditions, as well as analyze the most relevant
facts of their timeline. This article is a research work that aims to enhance knowledge about practical
impacts on the subject, through a bibliographic research. In addition, to deepen the knowledge on the
variables  related  to  the  main  subject,  and  converging  to  the  material  gathered  through  previous
research work, surveys were used, one directed to Brazilian Army officers and one directed to  São
Paulo’s  Military  Police  and  São  Paulo’s  Military  Fire  Department  officers.  As  most  important
conclusions from the research held, the importance of the values and traditions for the interoperability
between these Institutions were confirmed, as well as the role of the french influence on the formation
of the officers.

Keywords: São Paulo’s Military Police and São Paulo’s Military Fire Department.  Values.  Tradition.
Law Enforcement Operations.
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1  INTRODUÇÃO

A história dos Órgãos de Segurança Pública (OSP), voltadas para questões

internas dos Estados, e das Forças Armadas, magistralmente vocacionadas para a

Defesa Externa,  se  confundem ao serem analisadas,  tanto  no tempo quanto  no

espaço.  Pródigos  são  os  exemplos  nacionais  e  internacionais  que  acabam  por

convergir na origem e propósitos dessas instituições.

No Brasil, os OSP tiveram oficialmente seu embrião no início do século XIX

em resposta às necessidades conjunturais da época e, de acordo com o caso, à

localização  geográfica  no  território  nacional.  No  caso  das  Forças  Armadas,  a

transferência  da  corte  portuguesa  para  a  então  província  do  Rio  de  Janeiro

(surgimento do Estado Brasileiro) configurou-se na formalização temporal da origem

da Marinha e do Exército Brasileiro, apesar de a formação deste último remontar às

invasões holandesas do século XVII, com diversas influências de diferentes países

ao longo do século XX e início do século XXI (HISTÓRIA DO EXÉRCITO, 2020). 

Da mesma forma, os OSP, incipientes e centralizados nas mão dos senhores

locais até meados do século XVII (COLPANI, 2015), também têm o marco temporal

de sua criação em território nacional com a chegada a coroa portuguesa ao Brasil.

Observa-se, ademais, que o ato de criação do que seria o embrião dos Corpos de

Bombeiros acontece somente no Brasil imperial do segundo reinado, em meados do

século XIX (COLPANI, 2015).

Entretanto, faz-se mister ressaltar que tais instituições, de segurança interna e

externa,  já  se  faziam  presentes  no  Brasil  colônia  e  com  participação  ativa  na

dinâmica  da  história  nacional  mesmo  antes  da  data  designada  na  historiografia

como de sua criação. Além do papel desempenhado no período colonial e do Brasil

Império,  é notório o protagonismo e a influência dessas instituições em diversos

eventos do século XX, desde a República Velha, a revolução Constitucionalista de

1932 em SP, passando pelos governos militares, até as eleições diretas do final do

século (HISTÓRIA DO EXÉRCITO, 2020). 

Transpondo-se o escopo para os tempos atuais, há dentro dos OSP e Forças

Armadas  uma  necessidade  crescente  de  atuação  conjunta  como  resposta  aos

principais  problemas internos evidenciados no início  do século XXI,  tais  como o

narcotráfico e o crime organizado. Tal fato pode ser observado de forma cristalina,

materializado em diversos dispositivos legais (BRASIL, 1999), por meio do crescente

papel  que as  Forças Armadas têm desempenhado na Segurança Pública  e das
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incumbências a elas direcionadas pelos dispositivos legais, notadamente na faixa de

fronteira, dentro das Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO):

Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei
e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do  patrimônio,  porque  esgotados os  instrumentos  a  isso
previstos no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça
necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de
natureza  preventiva  ou  repressiva,  que  se  incluem  na  competência,
constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites
impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no art. 144
da Constituição, inclusive no que concerne às Polícias Militares, quando, em
determinado  momento,  indisponíveis,  inexistentes,  ou  insuficientes  ao
desempenho regular de sua missão constitucional. (BRASIL, 2001)

1.1 PROBLEMA

Dentro do escopo apresentado no item anterior, é razoável fomentar que haja

entre tais instituições divergências, assim como pontos fortes a serem explorados,

em suas respectivas técnicas, táticas e procedimentos operativos e administrativos,

que podem ser utilizados para uma maior integração entre elas. 

Do exposto, pode-se formular a questão central da presente pesquisa, que

será pautada por interrelacionar os laços históricos e o emprego efetivamente em

GLO das instituições abordadas.

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

Em que medida  os laços históricos existentes entre as forças de segurança

pública, com foco geográfico nas características dos OSP do Estado de São Paulo,

e o Exército Brasileiro influencia no emprego destes em operações de GLO?

1.1 OBJETIVOS
A fim de determinar uma sequência lógica e concatenada da construção da

análise do presente tema, foi considerado como objetivo geral a tarefa de analisar

os  fatores  que  interrelacionam  os  laços  históricos  existentes  entre  as  forças  de

segurança  pública,  com foco  geográfico  no  Estado  de  São  Paulo,  e  o  Exército

Brasileiro, abordando suas influências para o emprego deste em operações de GLO.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
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a) Analisar as origens históricas da Polícia Militar do Estado de São Paulo

(PMSP), do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de São Paulo (CBMSP) e do

Exército Brasileiro;

b) Analisar  os  principais  aspectos  em  comum  das  origens,  tradições  e

influências dessas Instituições; 

c) Compreender as principais consequências do produto do item anterior para

o emprego em operações de GLO;

1.2 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Com a possível  contribuição de analisar  os  aspectos  históricos  relevantes

para o emprego das instituições referenciadas no presente estudo, este torna-se

justificável, uma vez que é cristalino o fato de, no início do século XXI, haver uma

crescente demanda pelo emprego do Exército Brasileiro em Operações de Apoio

aos Órgãos Governamentais, de acordo com os dispositivos legais, notadamente em

operações de GLO e em faixa de fronteira. 

Exemplo de uso das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem foi o
emprego de tropas em operações de pacificação do Governo estadual em
diferentes comunidades do Rio de Janeiro. Também, recentemente, o uso
de tropas federais nos estados do Rio Grande Norte e do Espírito Santo,
devido  ao  esgotamento  dos  meios  de  segurança  pública,  para  a
preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do
patrimônio.

As Forças Armadas também atuaram nos limites legais da GLO durante a
Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável do
Rio de Janeiro (Rio + 20), em 2012; na Copa das Confederações da FIFA e
na visita do Papa Francisco a Aparecida (SP) e ao Rio de Janeiro durante a
Jornada Mundial da Juventude, em 2013; na Copa do Mundo 2014 e nos
Jogos  Olímpicos  Rio  2016,  ambos  no  Brasil.  (GARATIA  DA  LEI  E  DA
ORDEM, 2020)

Aliado a esse fato, justifica-se o viés histórico da abordagem do tema tendo

em vista a importância dada pelo Exército Brasileiro ao culto aos valores e tradições

como forma de fortalecer o a coesão e o espírito de corpo da Instituição, assim como

a relação desta com os demais OSP. 

Ainda, justifica-se a sua relevância como contribuição para a doutrina, uma

vez que o foco do presente estudo pode ser enquadrado como implícita, por abordar

essencialmente os valores, raízes e tradições dos OSP e do EB (BRASIL, 2007).

Ainda, trata-se de uma abordagem pouco explorada na bibliografia, uma vez

que são escassos os materiais encontrados que façam a relação sobre as origens

dos OSP e o EB com ênfase em suas raízes, valores e tradições. Logo, tal estudo
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pode, atentando-se para suas limitações, contribuir  para melhor compreensão do

fortalecimento das relações institucionais e interação entre eles.

2  METODOLOGIA

Para subsidiar  a  formulação de uma possível  solução para o problema,  o

delineamento desta abordagem contemplou leitura analítica e fichamento de fontes,

entrevistas  com  especialistas,  questionários,  argumentação  e  discussão  de

resultados.

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa do

tipo  aplicada,  por  ter  como  objetivo  gerar  conhecimentos  sobre  as  implicações

práticas dirigidos ao emprego do Exército Brasileiro em Operações de Apoio aos

Órgãos Governamentais, valendo-se do método indutivo.

O objetivo geral  de pesquisa trata-se de estudo bibliográfico, que tem por

método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, dentro do qual será

realizada a seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações relevantes

sobre o tema.

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção

da bibliografia, coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das

fontes, argumentação e discussão dos resultados.

A pesquisa terá abordagem do tipo qualitativa, por se tratar de uma pesquisa

histórica  com fatores  sociais  e  técnicos nela  envolvidos,  buscando-se apreender

dela dimensões e características que não são inerentes a estudos quantitativos. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a fim de

viabilizar  a  solução  do  problema  de  pesquisa,  foi  baseado  em  uma  revisão  de

literatura com ênfase no período compreendido entre o início  do  século  XX e a

atualidade.  Essa  delimitação  baseou-se  na  necessidade  de  contextualização  da

abordagem histórica inerente ao tema,  assim como a atualidade da questão em

relação ao emprego de tropas no cenário nacional atual. 

O  histórico  dos  OSP,  especialmente  daqueles  delimitados  no  presente

trabalho, é facilmente encontrado em detalhes em fontes eletrônicas abertas e, em

alguns casos e com profundidade maior em temas específicos, em outras formas de
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publicação literária (HISTÓRIA DA PM, 2020).  O mesmo pode ser observado com

relação às fontes relativas ao tema sobre o Exército Brasileiro.

Dentre os aspectos relevantes para o estudo, tem-se como um dos pontos de

partida o fato de tais Instituições serem regidas em sua base de sustentação pelos

princípios da hierarquia e da disciplina que, para COLPANI (2015), são essenciais

para  a  compreensão  das  especificidades  da  atividade  militar,  em  encontro  aos

preceitos constitucionais presentes em BRASIL (1988):

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  (...)
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. 

Além do aspecto do dispositivo legal mencionado e do conceito estatutário

apresentado em BRASIL (1980),  cediço e arraigado entre os militares da Forças

Armadas,  existe  o  fato  abordado  por  LINHARES  (2018)  sobre  as  principais

influências adquiridas tanto pelos OSP e o próprio Exército Brasileiro nas primeiras

décadas do século XX. Notadamente, tem-se no centro da questão a relevância das

diferentes missões militares que tiveram como escopo principal  a contratação de

militares  franceses  para  imprimir  a  necessária  transformação  ditada  pelas

conjunturas da época (GUERRA, 2019).

O sucesso do modelo,  antecedentes e a conjuntura histórica tornam mais

fáceis de serem compreendidos os fatores motivantes para a influência francesa no

meio militar. Observa-se que, com “o domínio quase total da Europa por parte de

Napoleão Bonaparte, difundiu-se o sistema francês de polícia para muitos países, e

mesmo após a derrota de Napoleão em Waterloo, a maioria deles continuou com o

sistema  policial  Gendarme  (gens  d’armes)”  (LINHARES,  2015).  Digno  de  nota,

raciocínio  análogo é passível  de ser aplicado,  até mesmo no senso comum, em

relação  à  influência  francesa  dentro  do  Exército  Brasileiro  como  produto  do

panorama histórico de cada época e como constatação do êxito obtido por missões

anteriores no Brasil e em outros países (GUERRA, 2019).

Em encontro  ao  exposto,  em 1905,  o  Governo  de  São  Paulo  optou  pela

contratação francesa de militares para profissionalizar a sua Força Policial:

De  fato,  a  resposta  qualitativa  das  forças  repressivas  estaduais  às
mudanças de formação social brasileira é dada com a racionalização dos
serviços  policiais-militares  estaduais,  que  impunha  pautas  definidas  de
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profissionalização.  Embora  de  gestação  lenta  e  instável,  esta
profissionalização tem seu marco gerador  com a contratação  da Missão
Francesa  para  instruir  a  Força  Pública  do  Estado  de  São  Paulo.
(FERNANDES, 1973) 

A Missão Militar Francesa na Força Pública de São Paulo ocorreu de 1906,

sendo prorrogada por vários anos até o início da I Guerra Mundial, em 1914, sendo

retomada no ano 1921 para aperfeiçoamento da formação dos oficiais e melhoria de

currículos (LINHARES, 2015).

Ainda  sobre  a  influência  francesa  nas  Força  Pública  do  Estado  de  SP,

destaca-se  a  visita  do  marechal  Hermes  da  Fonseca  para  acompanhar  as

instruções, exercícios e manobras no ano de 1908, sendo uma possível contribuição

para que, num futuro próximo, houvesse a contratação da Missão Militar Francesa

junto ao Exército Brasileiro:

O impressionismo  e  a  boa  impressão  causados  pela  atuação  da  Força
Pública  Paulista  foram pontuais,  e  o  ministro  marechal  Hermes  não  se
olvidou em tecer inúmeros elogios ao trabalho realizado pelos franceses.
Talvez esse tenha sido uma das motivações para a contratação de uma
Missão  Militar  Francesa,  em  1918,  também  para  instruir  o  Exército
Brasileiro. (LINHARES, 2015)

Outro importante legado deixado pelos franceses junto à Força Pública de SP

foi a estruturação da Companhia Escola e consequente implantação dos diversos

cursos de formação, que foram o embrião do que hoje é a Academia da Polícia

Militar de Barro Branco (APMBB) (LINHARES, 2015).

De forma análoga, como constatado por (GUERRA, 2019) o EB passou a ter

influência do Exército Francês de 1920 a 1940, sendo observada de forma mais

evidente  na  doutrina  e  nas  principais  escolas  militares,  a  saber  a  Escola  de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),  a  Escola  de  Comando  e  Estado-Maior  do

Exército (ECEME) e a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx).

Além da atuação na doutrina e formação, a Missão Militar Francesa junto ao

EB objetivou uma formação mais crítica dos oficiais, com ênfase no conhecimento

sobre a conjuntura do país e do mundo, características consideradas essenciais ao

futuro chefe militar assim como os valores morais, éticos, o fortalecimento do espírito

militar e o sentimento pátrio (AZEVEDO, 2012 apud GUERRA, 2019).

Outro  aspecto  pesquisado  foram as  manifestações  atuais  que  podem ser

observadas decorrentes sobre os laços históricos das Instituições foco do presente

estudo que, por conta da concisão imposta pelo formato do presente artigo, não são

oportunas de serem exploradas em sua totalidade. Dentre elas, merecem destaque
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o  uso  de  uniformes,  o  uso  da  espada  como  símbolo  do  oficialato,  a  formação

acadêmica, a ordem unida, o cerimonial militar, a hierarquia, a disciplina, a prática

desportiva, a importância dada ao preparo físico de seus integrantes, a graduação

de “Cadete” e o culto aos valores, raízes e tradições.

Além dos aspectos históricos pesquisados, tem-se que os manuais atuais do

Exército  Brasileiro destacam a importância das Operações de Apoio aos Órgãos

Governamentais  e  às Operações de Coorperação e Coordenação com Agências

(OCCA) (BRASIL, 2017), tendo em vista a complexidade do ambiente operacional

difuso  onde  são  desencadeadas  as  operações  militares  da  atualidade  (BRASIL,

2014).  Há,  ainda,  grande  destaque  para  necessidade  de  atuação  dentro  de  um

ambiente interagências, sendo a coordenação dos esforços dos diversos atores a

chave para o sucesso de tais operações (BRASIL, 2014).

Em  alinhamento  com  o  exposto,  convém  ressaltar  que  é  abordado  em

BRASIL (2012) a necessidade de identificar os recursos mais adequados à solução

dos  desafios  impostos  pelas  novas  condicionantes  da  atualidade,  assim  como

enfatiza que a diversidade das diferentes organizações configura-se como a força do

processo interagências.

Em complemento  ao  exposto  acima,  tem-se  que  há  um planejamento  de

ações  por  parte  do  EB,  intermediado  pelo  Comando  de  Operações  Terrestres

(COTer) para apoiar a atuação das PM na segurança pública, dentro do qual são

listadas  diversas  ações  com  essa  finalidade,  que  fortalecem  os  laços  entre  as

Instituições. Tal fato tem como premissa legal o dispositivo constitucional presente

no § 6º do Art. 144 da CF/88, que ratificam o fato de as polícias militares e os corpos

de bombeiros militares serem reserva do Exército, apesar de se subordinarem aos

Governadores dos Estados e do Distrito Federal (BRASIL, 1988). 

Foram utilizadas as palavras-chave (expressões) Garantia da Lei e da Ordem,

histórico, Polícia Militar de São Paulo, tradições, doutrina e emprego, juntamente aos

seus correlatos em inglês e francês, nas bases de dados de trabalhos acadêmicos

do Exército Brasileiro e em sítios eletrônicos de procura na internet, com ênfase em

fontes institucionais. O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de

publicações diversas físicas, bem como de manuais referentes ao tema, do EB e da

PMSP.
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a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em  qualquer  idioma,  relacionados  ao  histórico  das

instituições em questão;

- Estudos, matérias jornalísticas ou institucionais a respeito do tema central; e

- Estudos qualitativos com abordagem histórica sobre o tema central.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que não abordam o viés histórico do tema central; e

- Estudo de natureza político-partidária.

Por fim, há de ser salientado que há diversos trabalhos e publicações que

abordam aos recentes empregos das Forças Armadas em operações de Garantia da

Lei e da Ordem, mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro.

2.2 COLETA DE DADOS

 Com a  finalidade  de  aprofundar  o  conhecimento  acerca  das  variáveis

atinentes  ao  tema,  e  em  convergência  ao  material  levantado  na  pesquisa

bibliográfica, foram aplicados dois questionários, sendo um deles direcionado aos

oficiais do EB e outro aos oficiais da PMESP/CBMESP.

 Ressalta-se  que  as  respostas  foram  tabuladas  para  melhor  compreensão

quantitativa  para  a  maioria  dos  questionamentos,  sendo  exploradas  de  forma

qualitativa  aqueles  que  não  são  passível  desse  tipo  de  tratamento  em  sua

compilação.  Ainda,  foram  descartadas  as  respostas  dissertativas  que  não

apresentaram ligação direta com o tema do presente estudo.

2.2.1 Questionário aos Oficiais do EB

 O universo de pesquisa foi limitado aos oficiais oriundos da Academia Militar

das  Agulhas  Negras,  tendo  em  vista  ter formação  mais  robusta,  sem  qualquer

restrição  quanto  a  especializações,  arma,  quadro  ou  serviço  ou  experiência

específica anterior.

 A  amostra  selecionada  para  responder  ao  questionário  não  foi  restrita

geograficamente, uma vez que houve a intenção de se fazer um paralelo entre as

percepções acerca dos OSP de outras regiões do país, comparando-as qualitativa e

quantitativamente.

 O principal foco do questionário foi identificar, através da vivência empírica,

quais  os  principais  fatores  influenciados  pelos  valores,  raízes  e  tradições,
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correlacionando-os  entre  as  duas  Instituições.  Foi  dado  ênfase,  entre  outros,  à

cultura  organizacional,  práticas  que  reflitam  as  origens  históricas  e  a  percepção

geral da importância do tema para a integração entre as Instituições quando do seu

emprego em GLO. 

 O número de resultados obtidos com a pesquisa totalizou em 73 questionários

preenchidos satisfatoriamente, respondidos sem a necessidade de identificação do

militar, sendo 10% por oficiais subalternos, 85% por oficiais intermediários e 5% por

oficiais  superiores.  Em  relação  ao  total  de  participantes,  tem-se  que  26%

participaram de operações em que houve interação com os OSP de SP, constituindo

um universo distinto na análise dos resultados. Dentre as funções mais relevantes,

tem-se que 63% do universo exerceu a função de Cmt de fração, 12% foi integrante

de fração logística e 18% foi membro de Estado-Maior (EM).

 A  amostra  foi  calculada  com  base  em uma  população  de  10  mil  oficiais

(estimativa de oficiais de carreira na ativa), com erro amostral de 10%, níveis de

confiança de 90% e considerando a distribuição da população heterogênea, uma vez

que as experiências vividas são distintas, especialmente acerca da interação com

OSP.  Como resultado,  foi  obtido  número  ideal  de  68  militares  (CALCULADORA

AMOSTRAL, 2020).

 Ainda,  foi  realizado  um  teste  com  5 capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), com  o intuito  de  corrigir  erros eventuais  no

instrumento de  pesquisa.  Após o teste, o questionário foi  corrigido e remetido ao

público-alvo através das redes sociais.

2.2.2 Questionário aos Oficiais da PMESP e CBMESP

 O  universo  de pesquisa  foi  limitado aos oficiais  oriundos da Academia  da

Polícia  Militar  de Barro Branco,  pelos mesmos motivos descritos no questionário

anterior, sem nenhum tipo de restrição adicional.

 A  amostra  selecionada  para  responder  ao  questionário  foi  restrita

geograficamente,  uma vez que  este trabalho encontra-se delimitado à discussão

relativa aos OSP do Estado de São Paulo.

 O foco geral  do questionário foi  o mesmo do questionário anterior,  com o

intuito de se fazer um paralelo entre a percepção dos oficiais do EB e dos OSP,

confrontando-as. 

 O número de resultados obtidos com a pesquisa totalizou em 36 questionários

preenchidos satisfatoriamente, respondidos sem a necessidade de identificação do
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militar, sendo 6% por oficiais subalternos, 56% por oficiais intermediários e 38% por

oficiais  superiores.  Dentre  os  participantes,  tem-se  que  61%  dos  militares  já

participou de operação em que houve interação com o EB.

 A  amostra  foi  calculada  com  base  em  uma  população  de  2  mil  oficiais

(estimativa de oficiais de carreira formados na APMBB), com erro amostral de 10%,

níveis de confiança de 90% e considerando a distribuição da população homogênea.

Como  resultado,  foi  obtido  número  ideal  de  43  oficiais  (CALCULADORA

AMOSTRAL, 2020).

 Da mesma forma que o questionário anterior, foi realizado um teste com 10

capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), com o intuito de

corrigir erros eventuais no instrumento de pesquisa. Após o teste, o questionário foi

corrigido e também remetido ao público-alvo através das redes sociais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 RESULTADO RELATIVO À PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

 A pesquisa bibliográfica apresentada deixa cristalino o fato de os OSP terem

vínculo histórico contundente com o EB, preservando suas principais características

ligadas,  sobretudo,  à  hierarquia,  à  disciplina  e  ao  culto  aos  valores,  raízes  e

tradições. Tal vínculo deve-se ao fato de que grande parte dos OSP da Federação

terem tido a sua origem no Exército ou sofrido influências dele ao longo da História.

 No caso específico da PMESP, destaca-se a forte influência francesa no início

do século XX, assim como o EB no mesmo período, e a criação da Academia da

Polícia  Militar  de  Barro  Branco.  A  sistematização  e  unificação  da  formação  do

oficialato introduzido pela Missão Militar Francesa a partir de 1906 foi imprescindível

para que houvesse a convergência de valores com o EB que, mais tarde na década

de  20  a  40,  passaria  por  um  processo  semelhante  com  desdobramentos  em

diversas de seus estabelecimentos de ensino.

 Assim, conclui-se parcialmente que a origem histórica e os acontecimentos

subsequentes dessas duas Instituições  sejam um fator de grande relevância que

contribuiu com a convergência entre os valores cultuados.

3.2 RESULTADOS RELATIVOS AOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS

 Por meio do questionário aplicado aos oficiais do EM, PMESP e CBMESP, foi

possível  traçar  um  paralelo  comparativo  sobre  os  possíveis reflexos  observado
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empiricamente desse histórico para a interação e o emprego das tropas do EB e dos

OSP de SP em Operações GLO, assim como inferir conclusões sobre o tema. Para

tanto,  a  análise  dos  resultados  foi  dividida  entre  três  universos  distintos  bem

definidos: os Of do EB que trabalharam diretamente com os OSP de SP, os Of do

EB que trabalharam com OSP de outros Estados da Federação e os Of formados na

APMBB.

 A  seguir  serão  apresentadas  as  conclusões  e  resultados  obtidos  e

interpretados a partir dos questionários aplicados.

3.2.1 Estrutura Organizacional

 O primeiro aspecto abordado é a influência da estrutura organizacional dos

OSP e EB para as operações. É cediço que, consequência direta de seu histórico, a

organização  adotada  pela  PMESP  é  hierarquizada  verticalmente  e  tem  grande

semelhança ao modelo utilizado no EB (ORGANIZAÇÃO/ORGANOGRAMA, 2020).

Como exemplo, tem-se a organização do Estado-Maior de uma OM, assim como a

constituição de Pelotões, Companhias e Batalhões. 

 Com relação à estrutura organizacional, ao ser questionado se esta contribui

para  que  as  operações  conduzidas  com a  interação entre  as  Instituições sejam

facilitadas, a percepção obtida na pesquisa pode ser observada no gráfico a seguir:

GRÁFICO  1 –  Respostas  obtidas  da  questão  4.  do  questionário:  contribuição  da  estrutura
organizacional para as operações conduzidas entre a PM e o EB.
Fonte: O autor

  A partir deste resultado, observa-se uma coerência  entre os universos em

questão e que a percepção geral é de que a organização verticalizada de ambas

Instituições  é,  de  fato,  um  fator  de  origem  histórica  que  contribuiu  para  a
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interoperabilidade, com um pequeno desvio positivo para os OSP de SP. Apesar de

os OSP de diferentes Estados da Federação apresentarem organizações distintas,

todas se apresentam verticalmente. Contudo, por dar espaço para complementar a

resposta, alguns militares identificam o fato de haver comandos distintos como um

fator  que pode prejudicar  de  alguma forma a interação entre  as  Instituições em

operações.

3.2.2 Percepção de Procedimentos relacionados aos laços históricos

Apesar  de  ser  relativamente  abstrato,  outro  fator  considerado  foi  a

possibilidade procedimentos que possam ser atribuído, relacionado ou diretamente

consequência dos laços históricos entre os OSP e o EB. Nesse campo as respostas

obtidas podem ser constatadas no gráfico a seguir:

GRÁFICO 2 – Respostas obtidas da questão 6. do questionário: observação de algum procedimento
operacional que possa ser atribuído, relacionado ou diretamente consequência dos laços históricos
entre as Instituições.
Fonte: O autor

Neste aspecto específico, pode-se observar claramente que há uma grande

disparidade entre os universos considerados. Constata-se que percepção de que os

procedimentos gerais adotados pela PMESP tem mais relação histórica com aqueles

adotados pelo EB do que com os OSP de outros estados da Federação.

Dentre os principais procedimentos, são destacados de forma contundente

por grande parte do universo dos militares do EB, comum a todos os OSP, o fato de

a  PM  seguir  os  preceitos  de  hierarquia  e  disciplina,  assim  como  determinados

procedimentos operativos específicos. 

Tal fato se mostra ainda mais acentuado quando o universo é restrito aos
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dos laços históricos (origem, valores e tradições) dessa Instituição com o EB?
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OSP de SP. Dentre as observações citadas neste universo específico, podem ser

elencadas  a  utilização  de  manuais,  formas  de  escrituração  e  planejamento  das

operações,  solenidades,  a  ordem  unida,  regulamentos  disciplinares,  canções

militares, entre outros.

Considerando o universo dos oficiais da PMESP e CBMESP, mantém-se as

mesmas  observações,  sobretudo,  sobre  a  hierarquia  e  a  disciplina,  além  de

procedimentos operacionais específicos e inferências aos valores institucionais.

Assim, é possível afirmar com base nas conclusões supramencionadas que

há uma convergência evidenciada de maneira mais clara entre os OSP de SP e o

EB, quando comparada aos demais OSP da Federação.

3.2.3 Efetividade das Comunicações 

A efetividade da comunicação entre as Instituições, outro aspecto levantado

inicialmente como influente para as operações, mostrou-se de pouca relevância, de

acordo com a percepção empírica dos dados colhidos, como pode ser observado no

gráfico a seguir:

GRÁFICO  3 –  Respostas  obtidas  da  questão  8.  do  questionário:  influência  da  efetividade  da
comunicação entre os militares das Instituições.
Fonte: O autor

3.2.4 Importância das raízes, dos valores e das tradições

Talvez a principal  consideração relativa ao presente trabalho, a percepção

sobre as consequências dos valores, raízes e tradições para a interoperabilidade foi

praticamente unânime em todos os universos, como visto a seguir:
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GRÁFICO  4 –  Respostas obtidas da questão 10.  do questionário:  consequência dos os valores,
raízes e tradições para a interoperabilidade entre as Instituições.
Fonte: O autor

A ideia  de  compartilhar  dos  mesmos  valores  traz  diversos  benefícios,  de

acordo com a percepção dos militares pesquisados.  Dentre eles,  destacam-se o

espírito de cumprimento de missão, o patriotismo, o respeito e culto às tradições, a

ética militar, entre diversos outros citados.

É possível inferir, da análise das respostas discursivas, que a ideia-força no

tópico  é  que  existe  uma identidade  entre  as  Instituições  na  medida  em que  se

observa que há o respeito  mútuo,  e  o  fato  de  haver  valores,  raízes e tradições

coincidentes  traz  um  sentimento  de  confiança  entre  os  militares  durante  as

operações.

Faz-se  mister  destacar  que,  dentro  da  mesma  análise,  o  universo  das

respostas discursivas tem grande variação ao serem retratados os OSP de SP em

comparação aos outros estados. Em geral, há diversas opiniões no sentido de que

os OSP de diferentes estados não têm os seus valores tão arraigados quando em

comparação  ao  EB.  Contudo,  há  a  percepção  dos  militares  pesquisados  quase

unânime de que os OSP de SP compartilham dos mesmos ideais que aqueles das

Forças Armadas. 

3.2.5 Percepção da Interação entre os OSP e o EB

Outro  aspecto  pesquisado  foi  com  relação  às  atividades  ou  modos  de

interação entre  os  OSP e o EB têm maior  efetividade,  visando o  seu emprego.

Dentre as diversas ações para o apoio do EB às PM e CBM, de acordo com Plano
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de Participação do Exército Brasileiro em Apoio às Polícias Militares e aos Corpos

de  Bombeiros  Militares (do  COTER),  aquelas  mais  observadas  empiricamente,

segundo a percepção da amostra pesquisada, podem ser constatadas no gráfico a

seguir:

TABELA 1 –  Respostas obtidas da questão 12 e 13 do questionário: atividades/ações com maior
influência para interoperabilidade entre as Instituições em Op GLO.

Opinião sobre a
importância

Percepção sobre a
ocorrência

Of EB Of PMESP Of EB Of PMESP

Realizar reuniões regionais com os OSP 61,8% 61,1% 63% 44,4%

Realizar de Visitas de Orientação Técnica 26% 44,4% 26% 41,7%

Disponibilizar de vagas em cursos e estágios 
(técnicos e operativos) no EB para os OSP

74% 75% 61,6% 61,1%

Disponibilizar o uso de simuladores para 
adestramento

45,2% 30,6% 15,1% 2,8%

Disponibilizar infraestrutura física para 
adestramento

57,5% 44,4% 68,5% 33,3%

Disponibilizar estrutura digital de Ensino a 
Distância para capacitação de pessoal

12,3% 36,1% 4,1% 0%

Cooperar com aperfeiçoamento do arcabouço 
jurídico dos OSP

21,9% 22,2% 11% 0%

Ampliar a experiência do Sistema Colégio 
Militar do Brasil

24,7% 36,1% 11% 5,6%

Ampliar a interação entre as Instituições na 
fiscalização de produtos controlados

41,1% 27,8% 26% 5,6%

Disponibilizar a capacitação em manutenção 
de aeronaves de asa rotativa e armamento

16,4% 25% 12,3% 11,1%

Sistematizar as ligações entre as estruturas de
inteligência das Instituições

69,9% 72,2% 28,8% 8,3%

Realizar intercâmbio entre tropas especiais 46,6% 61,1% 13,7% 22,2%

Cooperar com o aperfeiçoamento de 
Programas de Instrução

39,7% 38,9% 15,1% 13,9%

Fonte: O autor

Nitidamente, é possível inferir que a colaboração em atividades de instrução

entre  as  Instituições,  assim como as ações de  aproximação  entre  as  estruturas

físicas e organizacionais têm maior percepção de efetividade empírica. Contudo, é

possível  observar  que,  apesar  de  serem consideradas  relevantes,  há  um índice

menor  de  constatação  de  que  ocorram de  fato  praticamente  em todos  os  itens

pesquisados.

3.2.6 Questionamentos específicos para os oficiais dos OSP de SP

Três  questionamentos  específicos  direcionados  apenas  aos  oficiais  da

PMESP e CBMESP foram incluídos na pesquisa com o intuito de verificar a opinião
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dos militares quanto ao culto dos valores e interação com o EB na APMBB, assim

como uma possível  comparação  entre  as  PM de  outros  estados.  Os  resultados

podem ser observados a seguir:

GRÁFICO  6 e 7 –  Respostas obtidas da questão 14 e 19 do questionário:  culto às tradições na
APMBB e percepção sobre a sua efetividade.
Fonte: O autor

Pelos  dados  colhidos,  observa-se  que  há  uma  divisão  entre  as  opiniões

quanto à comparação com outros estados da Federação.  Dentre as justificativas

mais relevantes apresentadas para as respostas positivas, entre outras, está o fato

de haver a formação centralizada dos oficiais da PM e CBM na APMBB, o tempo de

vida das Instituições, a valorização da hierarquia, da disciplina e do que denominam

“militarismo”.

Cabe  ressaltar,  ademais,  que  diversos  militares  optaram  por  deixar  de

responder discursivamente essa questão, em contraste com as demais. 

Já com relação à formação, há diversas opiniões no sentido de se estreitar o
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contato com o EB desde a formação na APMBB, uma vez que o contato durante o

período  acadêmico  se  restringe,  segundo  o  universo  pesquisado,  a  formaturas,

competições e visitas técnicas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 De acordo com a pesquisa realizada, foi possível constatar que há diversos

pontos convergentes entre a história do Exército Brasileiro e a PMESP, que acabam

por  contribuir  para  o  delineamento  de  ambas  Instituições  de  forma  semelhante.

Neste escopo, faz-se mister ressaltar sua participação em eventos de grande vulto

na História Nacional e a forte influência francesa na formação e aperfeiçoamento de

seus oficiais.

 Tais  laços históricos se configuram como um dos principais  motivos pelos

quais a estrutura da PMESP é, até os dias de hoje, verticalizada com base nos

conceitos  de  hierarquia  e  disciplina,  assim  como  observa-se  facilmente  a

externalização do culto de valores desde a formação dos oficiais na APMBB tanto

pelos seus próprios integrantes, quanto por militares de fora dessa Instituição.

  Com  base  nos  dados  empíricos  colhidos  por  meio  dos  questionários

aplicados  também  foi  possível  concluir  que  tal  fato  tem  grande  impacto  na

interoperabilidade entre o Exército Brasileiro e os OSP do Estado de São Paulo.

Observou-se que estes últimos apresentam diversos aspectos culturais e operativos

em  comum  com  as  Forças  Armadas,  fato  que  aumenta  consideravelmente  a

confiança  e  a  convergência  de  ideais  entre  os  militares  em  operações,  fatores

considerados imprescindíveis para a interoperabilidade.

 Ainda, foi possível inferir que devem ser mantidos esforços dispendidos pelas

Instituições no sentido de manter-se a interação entre si, sendo imprescindíveis para

que  seja  assegurada  a  interoperabilidade.  Nesse  aspecto,  uma oportunidade  de

melhoria levantada seria uma maior interação durante o curso da APMBB, uma vez

que  a  formação  acadêmica  foi  observada  com  um  ponto  convergente  para  o

desenvolvimento dos valores militares de ambas Instituições e um diferencial  em

relação aos OSP de outros estados da Federação.

 Como sugestão para trabalhos futuros acerca do tema, propõe-se que seja

considerado um maior  aprofundamento no processo de formação dos oficiais  da

APMBB. Ao traçar-se um paralelo com a formação da Academia Militar das Agulhas
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Negras (AMAN), será possível  analisar as eventuais semelhanças e divergências

quanto aos valores, raízes e tradições comuns às duas Instituições.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS OFICIAIS DO EXÉRCITO
BRASILEIRO

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências
Militares do Cap Art Leandro Martins Parra, cujo tema é “Os laços históricos entre o
Exército, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e as
influências para a Força quando do seu emprego em Operações de Garantia da Lei
e  da  Ordem (GLO).  Pretende-se,  através  da  compilação  dos  dados  coletados,
fornecer  subsídio  para  um  direcionamento  mais  preciso  da  pesquisa  do  tema
supracitado.

A fim de  coletar experiências atuais da interação entre as Instituições em
tela,  o  senhor  foi  selecionado,  dentro  do  universo  dos  oficiais  do  EB,  para
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo
o mais completamente possível. 

Desde  já  agradeço  a  colaboração  e  coloco-me  à  disposição  para
esclarecimentos através dos seguintes contatos:

Leandro Martins Parra (Capitão de Artilharia – AMAN 2011)
E-mail: martins.parra@eb.mil.br 

IDENTIFICAÇÃO

1 Qual seu posto/graduação atual?
(   ) Cel (   ) TC (   ) Maj (   ) Cap        (   ) 1º Ten (   ) 2º Ten

2 Qual é a sua experiência em operações em que houve interação entre o EB
e os OSP (Órgãos de Segurança Pública)?

(   ) OSP do Estado de São Paulo
(   ) OSP de outros estados da Federação

3 Qual (is) função (ões) exerceu nas operações acima citadas?
(   ) Comandante de fração Operacional (Cia Fuz, Pel, GC, DOFEsp)
(   ) Integrante de fração Logística/Apoio (Cia C Ap, Pel Com, SeçCmdo...)
(   ) Chefe de Seção de Estado-Maior
(   ) Outras: ___________________________________________________

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS

4 O  senhor  considera  que  a  estrutura  organizacional  (operacional  e
administrativa)  da  Polícia  Militar  e  do  Exército  Brasileiro  contribui  para  que  as
operações conduzidas com a interação entre tais instituições seja facilitada? 

(   ) Sim
(   ) Parcialmente
(   ) Não

5 Caso a resposta anterior seja “Parcialmente” ou “Não”, faça um breve
comentário sobre os principais motivos.

6. O senhor observou algum procedimento operacional adotado pelo OSP
em questão que possa ser atribuído, relacionado ou diretamente consequência dos
laços históricos (origem, valores e tradições) dessa Instituição com o EB?

(   ) Sim
(   ) Não



7.  Caso a pergunta anterior  tenha sido “Sim”,  faça um breve comentário
sobre qual foi esse procedimento e seu contexto.

8.  Qual  a  opinião  do  senhor  quanto  à  influência  da  efetividade  da
comunicação (escrita e verbal) entre os militares dos OSP e do EB (vocabulário,
termos técnicos, documentos operacionais, entre outros)?

(   ) Tem pouca/nenhuma influências
(   ) Tem influência, mas não prejudica a operatividade
(   ) Tem influência e pode prejudicar a operatividade

9. Caso a resposta anterior tenha sido positiva, faça um breve comentário
sobre os principais motivos.

10.  O senhor  considera que relação entre  os  valores,  raízes e tradições
cultuados  pelo  OSP  em  questão  e  pelo  EB  têm  consequência  direta  para  a
interoperabilidade entre as duas Instituições?

(   ) Sim
(   ) Não

11.  Faça  um  breve  comentário,  exemplificando  e  contextualizando  a
resposta do item anterior.

12. Na opinião do senhor, quais das interações descritas a seguir têm maior
influência para a interoperabilidade entre o OSP em questão e o EB nas Op GLO?

(   ) Realizar reuniões regionais com os OSP
(   ) Realizar de Visitas de Orientação Técnica
(  ) Disponibilizar de vagas em cursos e estágios (técnicos e operativos) no

EB para militares dos OSP
(   ) Disponibilizar o uso de simuladores para adestramento
(   ) Disponibilizar infraestrutura física para adestramento
(   ) Disponibilizar estrutura digital de Ensino a Distância para capacitação de

pessoal
(   ) Cooperar com aperfeiçoamento do arcabouço jurídico dos OSP
(   ) Ampliar a experiência do Sistema Colégio Militar do Brasil
(    )  Ampliar a interação entre as Instituições na fiscalização de produtos

controlados
(    )  Disponibilizar  a  capacitação  em manutenção  de  aeronaves  de  asa

rotativa e armamento
(    )  Sistematizar  as  ligações  entre  as  estruturas  de  inteligência  das

Instituições
(   ) Realizar intercâmbio entre tropas especiais
(   ) Cooperar com o aperfeiçoamento de Programas de Instrução

13. Na opinião do senhor, quais das interações descritas a seguir o senhor
presenciaou durante sua carreira?

(   ) Realizar reuniões regionais com os OSP
(   ) Realizar de Visitas de Orientação Técnica
(  ) Disponibilizar de vagas em cursos e estágios (técnicos e operativos) no

EB para militares dos OSP
(   ) Disponibilizar o uso de simuladores para adestramento
(   ) Disponibilizar infraestrutura física para adestramento



(   ) Disponibilizar estrutura digital de Ensino a Distância para capacitação de
pessoal

(   ) Cooperar com aperfeiçoamento do arcabouço jurídico dos OSP
(   ) Ampliar a experiência do Sistema Colégio Militar do Brasil
(    )  Ampliar a interação entre as Instituições na fiscalização de produtos

controlados
(    )  Disponibilizar  a  capacitação  em manutenção  de  aeronaves  de  asa

rotativa e armamento
(    )  Sistematizar  as  ligações  entre  as  estruturas  de  inteligência  das

Instituições
(   ) Realizar intercâmbio entre tropas especiais
(   ) Cooperar com o aperfeiçoamento de Programas de Instrução

14. O senhor observou alguma dificuldade em particular durante alguma Op
em que houve interação com o OSP em questão?

(   ) Sim
(   ) Parcialmente
(   ) Não

15. Caso a resposta do item anterior tenha sido “Parcialmente” ou “Sim”,
faça um breve comentário sobre o motivo e o contexto.

FECHAMENTO

16.  O Sr.  gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente
estudo?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Obrigado pela participação!



ANEXO B – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO

O presente instrumento de pesquisa é parte integrante da especialização em
Ciências  Militares  do  Cap  Art  Leandro  Martins  Parra,  cujo  tema  é  “Os  laços
históricos entre o Exército, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo e as influências para a Força quando do seu emprego em Operações de
Garantia  da  Lei  e  da  Ordem (GLO)".  Pretende-se,  através  da  compilação  dos
dados  coletados,  fornecer  subsídio  para  um  direcionamento  mais  preciso  da
pesquisa do tema supracitado.

A fim de coletar experiências atuais da interação entre as Instituições em
tela, o senhor foi selecionado, dentro do universo dos oficiais da Polícia Militar e do
Corpo  de  Bombeiros  Militares  do  Estado  de  São  Paulo,  para  responder  as
perguntas  deste  questionário.  Solicito-vos  a  gentileza  de  respondê-lo  o  mais
completamente possível. 

Desde  já  agradeço  a  colaboração  e  coloco-me  à  disposição  para
esclarecimentos através dos seguintes contatos:
Leandro Martins Parra (Capitão de Artilharia – AMAN 2011)
E-mail: martins.parra@eb.mil.br 

IDENTIFICAÇÃO

1 Qual seu posto/graduação atual?
(   ) Cel (   ) TC (   ) Maj (   ) Cap        (   ) 1º Ten (   ) 2º Ten

2 O senhor teve alguma experiência em operações em que houve interação entre o
EB e os OSP (Órgãos de Segurança Pública)?

(   ) Sim
(   ) Não

3 Qual (is) função (ões) exerceu nas operações acima citadas?
(   ) Comandante de fração Operacional (Cia Fuz, Pel, GC, DOFEsp)
(   ) Integrante de fração Logística/Apoio (Cia C Ap, Pel Com, SeçCmdo...)
(   ) Chefe de Seção de Estado-Maior
(   ) Outras: ___________________________________________________

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS
4 O senhor considera que a estrutura organizacional (operacional e administrativa)
da  Polícia  Militar  e  do  Exército  Brasileiro  contribui  para  que  as  operações
conduzidas com a interação entre tais instituições seja facilitada? 

(   ) Sim
(   ) Parcialmente
(   ) Não

5 Caso a resposta anterior seja “Parcialmente” ou “Não”, faça um breve comentário
sobre os principais motivos.

6. O senhor observou algum procedimento operacional adotado pelo EB que possa
ser  atribuído,  relacionado  ou  diretamente  consequência  dos  laços  históricos
(origem, valores e tradições) dessa Instituição com a PM/CMB?

(   ) Sim
(   ) Não



7. Caso a pergunta anterior tenha sido “Sim”, faça um breve comentário sobre qual
foi esse procedimento e seu contexto.

8. Qual a opinião do senhor quanto à influência da efetividade da comunicação
(escrita e verbal) entre os militares dos OSP e do EB (vocabulário, termos técnicos,
documentos operacionais, entre outros)?

(   ) Tem pouca/nenhuma influências
(   ) Tem influência, mas não prejudica a operatividade
(   ) Tem influência e pode prejudicar a operatividade

9. Caso a resposta anterior tenha sido positiva, faça um breve comentário sobre os
principais motivos.

10. O senhor considera que a relação entre os valores, raízes e tradições cultuados
pelos OSP  e pelo EB têm consequência direta para a interoperabilidade entre as
duas Instituições?
(   ) Sim
(   ) Não

11. Faça um breve comentário, exemplificando e contextualizando a resposta do
item anterior.

12.  Na  opinião  do  senhor,  quais  das  interações  descritas  a  seguir  têm  maior
influência para a interoperabilidade entre o OSP em questão e o EB nas Op GLO?
(   ) Realizar reuniões regionais com os OSP
(   ) Realizar de Visitas de Orientação Técnica
(  ) Disponibilizar de vagas em cursos e estágios (técnicos e operativos) no EB para
militares dos OSP
(   ) Disponibilizar o uso de simuladores para adestramento
(   ) Disponibilizar infraestrutura física para adestramento
(    )  Disponibilizar  estrutura  digital  de  Ensino a Distância  para  capacitação de
pessoal
(   ) Cooperar com aperfeiçoamento do arcabouço jurídico dos OSP
(   ) Ampliar a experiência do Sistema Colégio Militar do Brasil
(    )  Ampliar  a  interação  entre  as  Instituições  na  fiscalização  de  produtos
controlados
(   ) Disponibilizar a capacitação em manutenção de aeronaves de asa rotativa e
armamento
(   ) Sistematizar as ligações entre as estruturas de inteligência das Instituições
(   ) Realizar intercâmbio entre tropas especiais
(   ) Cooperar com o aperfeiçoamento de Programas de Instrução

13.  Na  opinião  do  senhor,  quais  das  interações  descritas  a  seguir  o  senhor
presenciaou durante sua carreira?
(   ) Realizar reuniões regionais com os OSP
(   ) Realizar de Visitas de Orientação Técnica
(  ) Disponibilizar de vagas em cursos e estágios (técnicos e operativos) no EB para
militares dos OSP
(   ) Disponibilizar o uso de simuladores para adestramento
(   ) Disponibilizar infraestrutura física para adestramento
(    )  Disponibilizar  estrutura  digital  de  Ensino a Distância  para  capacitação de
pessoal
(   ) Cooperar com aperfeiçoamento do arcabouço jurídico dos OSP



(   ) Ampliar a experiência do Sistema Colégio Militar do Brasil
(    )  Ampliar  a  interação  entre  as  Instituições  na  fiscalização  de  produtos
controlados
(   ) Disponibilizar a capacitação em manutenção de aeronaves de asa rotativa e
armamento
(   ) Sistematizar as ligações entre as estruturas de inteligência das Instituições
(   ) Realizar intercâmbio entre tropas especiais
(   ) Cooperar com o aperfeiçoamento de Programas de Instrução

14. O senhor observou alguma dificuldade em particular durante alguma Op em
que houve interação com o EB?
(   ) Sim
(   ) Parcialmente
(   ) Não

15. Caso a resposta do item anterior tenha sido “Parcialmente” ou “Sim”, faça um
breve comentário sobre o motivo e o contexto.

16. O senhor considera que o culto aos valores, raízes e tradições da PM/CMB de
SP é mais enfatizado do que em outros estados da Federação?
(   ) Sim
(   ) Não

17. Faça um breve comentário sobre os motivos e o contexto da resposta anterior.

18. Quais tipos de interação com militares do EB o senhor teve durante o período
de formação acadêmica?

19.  Como o  senhor  considera  que o  culto  aos valores,  raízes  e  tradições são
abordados durante a formação acadêmica?
(   ) Totalmente satisfatório
(   ) Parcialmente satisfatório
(   ) Não satisfatório
(   ) Não há

FECHAMENTO

16. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Obrigado pela participação!



ANEXO C – SOLUÇÃO PRÁTICA

 

 De acordo com a pesquisa realizada, foi possível constatar que há relevante

influência da convergência entre os valores e tradições cultuados entre os OSP e o

EB quando há interação entre essas Instituições em operações.

Ficou claro,  também, que a manutenção desses laços é importante  para

interoperabilidade e que, constatado de forma empírica, as ações já executadas

estabelecidas pelo COTer têm percepção positiva de sua eficácia na opinião dos

militares do EB e dos OSP de SP de forma geral.

Tal fato é constatado de forma cristalina por meio da pesquisa conduzida ao

serem analisados os diversos quadros comparativos apresentados na discussão

dos  resultados,  tanto  numa abordagem qualitativa,  quanto  em uma abordagem

quantitativa dos dados tabulados.

Assim, como solução prática para o problema apresentado no artigo, sugere-

se  que seja  aprofundada a  pesquisa  com foco nas instituições  de formação e

aperfeiçoamento dos oficiais oriundos da APMBB, de forma que se possa traçar um

paralelo entre os processos de formação e uma análise mais apurada sobre o culto

aos seus valores e às suas tradições.

Ainda, como sugestão prática para melhorar a interação entre o EB e os

OSP de SP, tem-se a oportunidade apresentada de se fortalecer os laços entre as

instituições  desde  o  período  de  formação  dos  oficiais  formados  na  APMBB,

conforme constatado nos questionários aplicados. De acordo com o pesquisado, as

interações durante o período de formação são muito reduzidas (em percepção),

havendo,  portanto,  espaço  para  que  a  cooperação  para  instruções

(principalmente),  participação  em  competições  esportivas,  visitas  e  solenidade

(entre outros) sejam intensificadas, por iniciativa de qualquer uma das partes.

Por  fim,  observando-se o  exposto  acima,  sugere-se  às  OM sediadas  no

Estado  de  SP que  considerem a  possibilidade  de,  mantendo-se  o  trabalho  de

interação  já  realizado  (PCI,  VOT,  cessão  de  áreas,  entre  outros),  dar  especial

atenção às atividades que envolvam a APMBB, local  de origem e formação de

todos os oficiais de carreira da PM e do CBM do Estado de São Paulo. 
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