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A IMPORTÂNCIA DA DEFESA AO LONGO DA HISTÓRIA DO BRASIL 
A NOTABILIDADE DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA DEFESA DAS 

FRONTEIRAS NACIONAIS 
 

Filipe Marques de Oliveira* 
Marcos Rodrigo Fischer Prado** 

Resumo 
O Exército Brasileiro, como instituição regular e permanente, destina-se à defesa Pátria e 
garantia de nossa soberania nacional. No atual cenário mundial de conflitos armados e defesa 
de fronteiras, o Exército estabelece-se como guardião mor de nossos limites através da 
implementação dos Pelotões Especiais de Fronteiras (PEF). O presente estudo destina-se a 
apresentar a realidade encontrada pelos oficiais que compõe a estrutura desses pelotões, bem 
como que tipo de experiências eles podem passar para entendermos melhor o trabalho 
realizado por eles e como suas famílias convivem com o dia a dia longe das comodidades que 
encontramos nas cidades.  
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro, Pelotão Especial de Fronteira. 
 
Abstract 
The Brazilian Army, as a regular and permanent institution, is designed to defend our country 
and guarantee our national sovereignty. In the current world scenario of armed conflicts and 
defense of borders, the Army establishes itself as the main guardian of our limits through the 
implementation of Special Border Platoons (PEF). This study aims to present the reality found 
by the officers that make up the structure of these platoons, as well as what kind of experiences 
they can go through to better understand the work they do and how their families live with the 
day to day away from the amenities that we find in cities. 
 
Keywords: Brazilian Army, Special Border Platoons. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o seu descobrimento em 1500, o Brasil passou por diversas 

situações em que se viu obrigado a se proteger dos ataques de adversários 

externos, que vinham aqui roubar nossas riquezas ou simplesmente reclamar 

um pedaço nosso território. Até mesmo adversários internos, que lutavam para 

conquistar sua autonomia ou por insatisfação contra o regime vigente, 

atacavam o Estado e cessavam com a paz e tranquilidade então 

predominantes.  

Com o passar do tempo logo começamos a sofrer com um tipo diferente 

de ofensores da paz corrente, vimos o crescimento vertiginoso do tráfico de 

drogas e do tráfico internacional de armas. Tendo por base esse crescimento, 

se notou a necessidade da defesa da nossa soberania e também da segurança 

e bem estar da nossa população. O Exército Brasileiro, como verdadeiro 

bastião dos mais nobres sentimentos aclamados pela população brasileira, tem 

trazido para si a responsabilidade de resguardar as nossas fronteiras, 

patrulhando diuturnamente, para coibir a cada dia mais o inimigo dos dias de 

hoje. 

 

1.1 PROBLEMA 

O estudo abordará sobre o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro 

no patrulhamento de nossas fronteiras e o conseqüente combate às ações de 

narcotraficantes e de traficantes de armas. 

Assim, o problema de pesquisa central pode ser descrito nas seguintes 

perguntas: 

1. O Exército Brasileiro possui equipamentos suficientes e condizentes 

para o patrulhamento realizado em nossa faixa de fronteira?  

2. O adestramento básico da tropa é realizado a conduzir realmente o 

militar mais próximo da realidade possível?  

 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo geral desta pesquisa é detalhar o que é um Pelotão Especial 

de Fronteira, sua missão e apresentar a realidade daqueles que patrulham as 

fronteiras nacionais, trazendo a sua realidade para o nosso estudo e traçando 
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uma conjectura para o futuro da segurança nacional quando se trata de 

combate ao tráfico internacional de armas e ao tráfico internacional de drogas. 

Como objetivo específico podemos apontar o fato de divulgação do 

trabalho dos militares que dedicam sua vida ao patrulhamento de nossas 

fronteiras, por muitas vezes abrindo mão do conforto de seus lares e até 

mesmo privando suas famílias de uma estrutura melhor para viver. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A relevância do tema apresentado reside no fato de que existe uma 

necessidade da sociedade como um todo saber do trabalho desenvolvido pelos 

militares brasileiros na fiscalização das nossas fronteiras. Essa divulgação 

auxiliaria no aumento da credibilidade da instituição Forças Armadas perante a 

população brasileira e ainda prestigiaria os nossos militares servindo em locais 

de fronteira. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a confecção deste estudo iremos realizar entrevistas com oficiais 

que já tenham passado por Unidades de fronteira, seja no Norte ou Sul. Iremos 

iniciar com uma breve síntese dos trabalhos desenvolvidos pelo Exército 

Brasileiro para a guarnição de nossas fronteiras.  

Essa síntese servirá de introdução para mostrarmos o trabalho diuturno 

do Exército e o legado deixado pelos pioneiros no patrulhamento de fronteira. 

Fazendo com que o militar seja cada vez mais reconhecido como verdadeiro 

guardião da Segurança Nacional. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

O Brasil é o quinto maior país do mundo, com uma população que supera 

os 210 milhões de habitantes segundo fontes do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Fazendo fronteira com dez países, o Brasil 

apresenta problemas comuns levando em consideração o atual contexto 

mundial de combate à violência e ao narcoterrorismo. 

Vamos adotar uma definição para fronteira com base no que diz o livro 

Segurança e Defesa Nacional da Competição à Cooperação Regional, de 

2007, organizado por Eliézer Rizzo de Oliveira: 
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Em verdade, a palavra “fronteira” surge no idioma francês e apenas 

no início do Século XIII. O termo frontière não significava naqueles 

idos medievais a divisão entre nações, mas sim a vanguarda de uma 

força militar. [...] 

Cabe às Forças Armadas Brasileiras a proteção das nossas fronteiras, 

seja por água, terra ou ar. E é exatamente esse o escopo do nosso estudo, 

como esse patrulhamento vem sendo feito e como é a vida de quem dedica a 

sua vida a Soberania Nacional.  

Tendo por base essa definição, podemos dar continuidade ao nosso 

trabalho, já estabelecendo um conceito para que possamos nortear a pesquisa 

e dirimir qualquer dúvida quanto ao aspecto abordado. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Visando o aprofundamento teórico no que tange o referido assunto, o 

escorço deste Artigo Científico atendeu a coleta de dados pelo seguinte meio: 

Entrevista. 

 

2.2.1 Entrevistas 

Com o intuito de maximizar o entendimento teórico e apontar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com 

militares que já tenham tido a vivência em comandar Pelotões Especiais de 

Fronteira, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

Técio Santos Nascimento Cmt do 6º PEF (Pari-Cachoeira 2011) 
em São Gabriel da Cachoeira – AM 

 

Leonardo de Miranda Antunes Cmt do 6º PEF (Pari-Cachoeira 2012) 
em São Gabriel da Cachoeira – AM 

 

Igor de Souza e Silva Cmt do 2º PEF (Normandia – 2017) 

em Roraima – RR e Cmt do 3º PEF 

(Pacaraima – 2019) em Roraima - RR  

Bruno Ígaro Cmt do 3º PEF (São Joaquim – 2017) 

em São Gabriel da Cachoeira – AM e 

Cmt da Cesp Fronteira (Vila Brasil – 

2018) em Amapá – AP 
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Quadro 1 – Quadro de militares entrevistados 

Fonte: O autor 

 

 

2.2.2 Entrevista exploratória 

O universo de militares estimados a participar da entrevista foi restrito àqueles 

que em algum momento de sua carreira comandaram um Pelotão Especial de 

Fronteira (PEF). O estudo limitou-se particularmente aos oficiais da arma de 

infantaria oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, devido ao 

fato de serem seus militares os principais componentes de um PEF.  

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita à 

militares que comandaram uma Companhia Especial de Fronteira (CEF), que 

realiza basicamente o mesmo papel que um Pelotão Especial de Fronteira, 

diferenciando-se apenas no que diz respeito ao efetivo e meios disponíveis 

para o cumprimento de suas respectivas missões. 

Dessa maneira, foram realizadas entrevistas com 05 oficiais do EB com a 

experiência exigida para a compreensão do que se procura estudar por meio 

deste Artigo. O universo de militares selecionados foram os que hoje integram 

o corpo docente da EsAO, por entender que hoje esses mesmos militares 

possuem um olhar mais crítico de como foi viver diariamente a realidade de 

uma vida isolada dos grandes centros, e podem, portanto fazem um traçado 

mais fidedigno do tempo vivido em outrora. 

 A metodização para a execução das entrevistas ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (e-mail) para os 05 militares. O fato de sua grande 

maioria encontrar-se realizando o seu aperfeiçoamento na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais ajudou na autenticidade do que se visa estudar. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa sobre a notabilidade da defesa de nossas fronteiras por parte 

do Exército Brasileiro indica uma participação cada vez maior não só no que 

tange à defesa de nossas fronteiras, mas também à integração dos pontos 

mais afastados do nosso país. Podemos citar aqui situações como campanhas 

de vacinação, segurança de pleitos eleitorais, atendimentos médicos e 

odontológicos e atividades de socorro em momentos de calamidade.  
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Alguns aspectos têm influência direta sobre a consciência situacional, por 

exemplo, em seu livro “Nação Armada, a mística militar brasileira”, o autor, 

Robert A. Hayes expõe o grande apreço da população daquele que viria hoje a 

ser o que chamamos de Brasil. Já existia um sentimento de proteção, de 

cuidado, de zelo pelo que era à época o embrião do hoje nosso Exército 

Brasileiro. Ou seja, não é de agora que a nossa população nutre esse 

sentimento de respeito e carinho por esses homens e mulheres que vestem tão 

distinta farda. Existe até mesmo um sentimento messiânico de que todos os 

problemas podem ser solucionados a partir da intervenção do Exército. 

 

   Figura 1: Formatura semanal no PEF 

   Fonte: arquivo pessoal  

O principal contribuinte para que tal fato ocorra desde os tempos do Brasil 

colônia e perdure até o dia de hoje são justamente os mesmos que servem de 

base para o funcionamento de nossa instituição, a hierarquia, a disciplina e o 

amor à Pátria. O trabalho silente dos militares do Pelotão Especial de Fronteira 

contribui para a manutenção do bom nome da instituição perante a sociedade 

brasileira e mundial. 

 Podemos constatar que não é um trabalho simples o realizado por esses 

militares. Dificuldades em relação ao material encontrado, adaptação da família 

ao local, problemas com o déficit de instrução ocorrido em alguns casos são 

apenas alguns dos muitos problemas elencados durante nossas entrevistas. 

Vamos abordar o que foi apontado então como problema e também destrinchar 

soluções dadas pelos próprios militares que levantaram essas situações. 
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Vamos esclarecer o que é um Pelotão Especial de Fronteira e uma 

Companhia Especial de Fronteira, para que as definições estejam bem 

consolidadas. Um Pelotão Especial de Fronteira é uma fração constituída, valor 

pelotão, comandada por um oficial subalterno, ocupando uma faixa de terreno 

fronteiriço do Território Brasileiro cuja fronteira é de interesse Nacional. A 

diferença para a Companhia Especial de Fronteira é que a CEF possui 03 (três) 

PEF sob sua responsabilidade. 

Podemos apontar como atribuição do Cmt PEF/CEF a atuação em 

quatro campos: o operacional, o administrativo, o público interno e a 

comunidade. A vida em um PEF engloba tanto a sua família que podemos dizer 

que a esposa do comandante também desempenha um papel de suma 

importância para o sucesso da missão daquele destacamento. 

Como alvos de nossa entrevista foram abordados temas que nos 

ajudaram a analisar e trazer uma resposta clara para o problema levantado 

anteriormente no tópico 1.1, foram eles: a questão do preparo da tropa, a 

questão do material existente e a questão familiar. Vamos elucidar cada um 

desses pontos para que a posteriore façamos a nossa conclusão.  

No que tange a questão do preparo da tropa ficou bem claro que nossos 

militares estão preparados. Todos os entrevistados foram bem incisivos nesse 

ponto, demonstrando o profissionalismo com o qual nossos militares encaram a 

tarefa de guardar nossas fronteiras. A preparação do pessoal é tão grande que 

diversas técnicas utilizadas pelos narcotraficantes são usualmente coibidas, e 

operações em ambientes interagências auxiliam vertiginosamente o 

cumprimento da missão. 

 Quando olhamos para o material existente nos PEF podemos notar que 

ele não se encontra em quantidade e em alguns casos não condizente mais 

com o uso. Foi observada a ausência de materiais que facilitariam a 

fiscalização e o combate a práticas ilegais nas fronteiras, essa escassez de 

materiais básicos para o patrulhamento deixa nossos soldados a mercê da 

própria sorte. A má conservação também é algo contra que os comandantes de 

pelotões têm que lidar no dia a dia de seus destacamentos. 

 Além do fator equipamento, outro fator que o comandante encontra ao 

chegar a um PEF é o que diz respeito ao Programa Padrão (PP), que não 

abrange questões importantes para um militar destacado em um PEF, como 
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por exemplo: defesa de área, GLO, regras de engajamento, questões jurídicas 

dentre outros. Essa defasagem com a realidade encontrada faz com quem os 

integrantes dos PEFs sejam obrigados a receberem instruções que não são 

previstas, mas necessárias para o cumprimento da missão. 

 Para a regularização das instruções, os comandantes de pelotão usam 

as Normas de Conduta para Emprego da Tropa no CMA, que é um caderno 

assinado pelo Comandante Militar da Amazônia em 2016 com orientações para 

as mais diversas situações de emprego da tropa, além de contar com o Guia 

do Comandante de OM de Fronteira, também de 2016, também assinado pelo 

Comandante Militar da Amazônia 

 Outro ponto que não podemos deixar de abordar quando falamos sobre 

os Pelotões Especiais de Fronteira é a questão familiar. Muitos militares se 

vêem na necessidade de levar consigo seus familiares, o que faz com que as 

estruturas existentes nos destacamentos sejam adaptadas. É comum que 

vejamos escolas, creches, templos religiosos e até mesmo instalações 

médicas. 

 

         Figura 2: Templo religioso instalado em PEF 

           Fonte: arquivo pessoal 

 Os destacamentos contam, em alguns casos, com certa estrutura para 

atender a família militar enquanto os militares encontram-se realizando suas 

atribuições. Alguns destacamentos contam com instalações que possibilitam 

aos seus integrantes ter algum contato com os familiares que estão longe, mas 

isso não é uma regra. O que se pode perceber é que em poucas situações na 

carreira do militar ele encontrará situações tão peculiares quanto em um PEF. 

Muitas esposas ajudam na manutenção dos destacamentos, seja cuidando da 

horta ou cuidando dos animais. 



13 
 

 

4 CONCLUSÃO 

A nobre missão de defender as nossas fronteiras não pode ser delegada 

à pessoas que não compreende a magnitude desse feito, não pode ser tratada 

com desdém pela população que vive longe da realidade do dia a dia de uma 

região de fronteira amazônica, sem sinal de telefonia, sem wifi e diversas 

outras comodidades de uma cidade grande. Temos que valorizar cada dia mais 

os homens e mulheres que decidiram fazer do PEF a sua vida. 

A escassez de material, a precariedade do que por muitas vezes é 

encontrado, não inibe o soldado brasileiro de cumprir e cumprir bem o papel 

delegado à ele. Existe uma vontade inerente ao militar em fazer bem o que lhe 

é imposto, e isso é facilmente observável quando analisamos os números 

obtidos por nossos soldados no combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de 

armas. 

No que diz respeito a essa questão material notamos que caso 

houvesse um maior investimento na renovação do material, como barracas de 

campanha, coletes fluviais, botes e motores, um investimento maior na 

aquisição de materiais como óculos de visão noturna, drones, geradores e 

equipamentos de proteção individual, as missões seriam cumpridas de uma 

maneira muito mais eficaz por parte do nosso pessoal. 

Importante também ressaltar o papel desempenhado pela família militar 

no dia a dia dos pelotões. Conviver com uma cultura diferente como a indígena, 

sem as comodidades que grande parte estava acostumada não é para todos. 

Nesse momento exaltam-se as atitudes do comandante de pelotão em 

desenvolver atividades cívico sociais para a integração da família com os 

habitantes locais. 
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     Figura 3: Atividade cívico social com população local 

   Fonte: arquivo pessoal 

A diferença cultural, os hábitos em sua grande maioria totalmente 

diferentes, fazem com que por vezes exista uma resistência aos membros da 

família em querer enfrentar esse desafio com o militar. Problemas dentro de 

casa são sempre levados para o cotidiano dos quartéis, seja ele em uma região 

de fronteira seja ele em um grande centro. 

 Portanto, podemos observar a dificuldade encontrada por nossos 

militares no cotidiano de uma região de fronteira, suas questões, suas 

necessidades e de suas famílias, mas podemos observar também a dedicação, 

a abnegação incutida em cada um de seus integrantes. A região fronteiriça do 

Brasil, seja ela em qualquer rincão, é muito bem protegida. Protegida por 

homens e mulheres que decidiram fazer do Pelotão Especial de Fronteira o seu 

estilo de vida, que decidiram viver em prol de um Brasil melhor. 

As dificuldades são inúmeras, mas a vontade de fazer melhor é sempre 

maior. Por esses motivos devemos cada dia mais valorizar o trabalho que é 

realizado pelos integrantes dos destacamentos de fronteiras. Deles dependem 

a nossa segurança, deles dependem a nossa paz em não ter uma quantidade 

maior de ilícitos circulando nos grandes centros das capitais federais. 
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ANEXO A - ENTREVISTA 

 

Perguntas que serviram como base para as entrevistas realizadas com oficiais 

do EB que já foram integrantes de CEF/PEF  

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais 

relevantes, Cursos e Estágios. 
 

2. Levando em consideração a atual política de repressão ao crime 
organizado na região de fronteira, você julga que o militar do Exército Brasileiro 
encontra-se preparado para dar uma resposta à altura, frente à atual demanda 
que isso exige? 
 

3. É sabido que os narcotraficantes fazem uso dos mais diversos meios 
para ludibriar a fiscalização dos militares brasileiros. Você acha que temos a 
expertize necessária para combater essas táticas utilizadas pelos bandidos? 
 

4. Em relação aos materiais utilizados pelo seu pelotão, o que pode ser dito 
em relação a eles? Condiz com sua real necessidade? Estão em quantidade 
adequada? Existe capacitação para a sua utilização e manutenção? 
 

5. Como você observa a cooperação da população no trabalho de 
fiscalização e no acolhimento dos militares? 
 

6. Baseando-se no material humano, podemos afirmar que o Programa 
Padrão norteia bem o treinamento que o soldado precisa ter para manter o 
padrão exigido para o cumprimento da missão? 

 
7. No que tange às instalações que prestam apoio à família militar, elas 

condizem com a realidade que a operação oferece? 
 
8. Como é o dia a dia do militar que vive com sua família em um 

destacamento de fronteira? 
 

9. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este 
estudo? 
 

Fim de Entrevista 


