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RESUMO
BATISTA, Aldo Figueredo. A importância da Liderança nas Operações de Garantia da
Lei e da Ordem (GLO) Resende: AMAN, 2017. Monografia.

O objetivo desta pesquisa foi verificar a importância que a Liderança Militar possuiu nas
recentes operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) realizadas pela Brigada de
Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, especificamente nas comunidades do Rio de
Janeiro. Foram verificadas as características da Liderança mais importantes para este tipo de
operação na visão dos oficiais, que foram comandantes de pelotão nas operações de GLO e na
visão dos comandados, praças da Brigada de Infantaria Paraquedista. A pesquisa é do tipo
exploratória e o método utilizado foi o indutivo, com a coleta de dados através de
questionários. Segundo as informações coletadas pelos questionários, as cinco características
mais importantes do líder na visão dos oficiais são: equilíbrio emocional, coragem,
flexibilidade, responsabilidade e decisão. Para os subordinados, as cinco mais importantes
são: Equilíbrio emocional, coragem, conhecimento, iniciativa e decisão. E como característica
mais importante para ambas as visões evidenciou-se o Equilíbrio emocional. Quanto à
importância da Liderança, verificou-se que o Comandante deve conhecer seus homens,
construindo sua credibilidade e confiança da tropa através do exemplo. Além disso, o soldado
busca um comandante que saiba agir com paciência, empatia e tato e que consiga tomar
decisões rápidas e acertadas na condução das operações, ou seja, um comandante que exerça
sua liderança.

Palavras-chave: Liderança, GLO, características.
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ABSTRACT
BATISTA, Aldo Figueredo. The Importance of Leadership in Law Enforcement and
Order Operations Resende: AMAN, 2017. Monografia.

The objective of this research was to verify the importance of the Military Leadership
possessed in the recent Law and Order (GLO) operations carried out by the Parachute Infantry
Brigade of the Brazilian Army, specifically in the communities of Rio de Janeiro. The most
important leadership characteristics for this type of operation were verified in the view of the
officers, who were platoon commanders in the operations of GLO and in the vision of the
commandos, non-commisioned officers of the Parachute Infantry Brigade. The research is of
the exploratory type and the method used was the inductive one, with the data collection
through questionnaires. According to the information collected by the questionnaires, the five
most important characteristics of a leader in the officer´s view are: emotional balance,
courage, flexibility, responsibility and decision. For the subordinates, the five most important
are: Emotional balance, courage, knowledge, initiative and decision. And as the most
important characteristic for both visions is the Emotional Balance. As to the importance of
Leadership, it was found that the Commander must know his men, building his credibility and
confidence of the troops by example. In addition, a soldier seeks a commander who knows
how to act with patience, empathy and tact, and is able to make quick and successful
decisions in the conduct of operations, that is, a commanding officer.
Key words: Leadership, GLO, characteristics.
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1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, o tema “A importância da Liderança nas Operações de Garantia da
Lei e da Ordem (GLO)” tem adquirido elevada relevância devido ao crescente emprego das
Forças Armadas em missões de apoio a órgãos governamentais, atuando principalmente nas
ruas e favelas, com o objetivo de preservar a ordem pública e o direito de ir e vir da
população, em área previamente estabelecida e em casos de esgotamento dos instrumentos de
segurança pública.
Seu estudo é de grande relevância para o meio militar, uma vez que o emprego dos
militares é previsto para esse tipo de operação no Art. 142 da Constituição Federal de 1988, o
qual diz que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, e
destinam-se à defesa da Pátria, dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Por esse
motivo, os militares devem estar preparados para atuarem dessa forma, de maneira episódica e
possuir o respaldo necessário para realizar as ações de GLO.
A presente pesquisa busca tratar o tema sob a perspectiva de que para comandar seus
homens e alcançar o êxito nas operações de GLO, o oficial precisa superar inúmeros agentes
estressores, como o cansaço, o perigo e um inimigo que atua descaracterizado, sem uniforme,
de modo a se esconder no meio da população para ser confundido. Desta forma, o comandante
deve apresentar algumas características para exercer sua liderança, sendo um permanente bom
exemplo, influenciando seus subordinados e construindo laços de confiança e credibilidade
para que suas ordens sejam cumpridas fielmente.
Deseja-se verificar como o comandante de pelotão da Brigada de Infantaria
Paraquedista, especialista nesse tipo de operação, é capaz de influenciar seus subordinados
por meio do exercício da liderança, mesmo nos momentos de crise e, como a inobservância de
alguns aspectos importantes é capaz de comprometer a missão devido à perda de confiança do
subordinado em seu superior, assim como verificar quais as características da Liderança
Militar os Soldados mais procuram em seus comandantes nesses momentos.
Delimitou-se o foco da pesquisa nas principais operações realizadas pelo Exército
Brasileiro (EB), especificamente pela Brigada de Infantaria Paraquedista, na Região do Rio de
Janeiro a partir do ano de 2010, quando ocorreu a operação no Complexo do Alemão, até a
atualidade. Desta forma, a pesquisa ficará delimitada da seguinte maneira: quanto ao tempo:
2010 a 2017; quanto ao espaço: Rio de Janeiro; quanto à população: Oficiais e praças da
Brigada de Infantaria Paraquedista; quanto à abordagem: quantitativa.
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Os objetivos foram: analisar e destacar a vital importância que a Liderança Militar
possui nas operações de GLO, verificando sua grande influência no cumprimento da missão.
Além disso, buscou-se mostrar os aspectos e as dificuldades mais relevantes das comunidades
do Complexo do Alemão e da Maré e das operações de GLO, destacando-se quais
características e atributos da Liderança o oficial deve possuir para comandar seus homens
nesse tipo de ambiente. Para isso, será utilizado o método científico indutivo, com o emprego
de questionários.
Serão observados os seguintes objetivos específicos: identificar as cinco características
do líder mais importantes na visão de oficiais, comandantes de pelotão na Brigada de
Infantaria Paraquedista, na cidade do Rio de Janeiro; identificar as cinco características mais
importantes de um líder na visão dos soldados da Brigada, subordinados a esses comandantes;
analisar e comparar os dados obtidos; definir qual característica da liderança é considerada a
mais importante em ambas as visões.
As principais fontes de pesquisa foram os trabalhos de autoria de Penteado (1992),
Jarbas (1987), Kellet (1987), o Caderno de Instrução do Projeto de Liderança da AMAN
(2012), o Manual IP 85-1: Operações de Garantia da Lei (2002) e o manual MD33-M-10:
Operações de Garantia da Lei e da Ordem (2014) e sites de pesquisa da internet.
A presente pesquisa está assim estruturada:
No terceiro capítulo, buscou-se apresentar a definição de Liderança Militar, bem como
as diversas definições de Liderança existentes e a diferença entre Líder e Chefe, as teorias,
tipos e fatores da Liderança. E por fim, o foco do capítulo e da pesquisa: as características que
o líder deve possuir para comandar seus homens.
O quarto capítulo traz alguns conceitos básicos relacionados à GLO, fundamentais
para a compreensão do tema, bem como o amparo legal, que proporciona maior respaldo e
segurança para o emprego das tropas nesse tipo de operação. Além disso, são apresentados os
tipos de operações de GLO, suas missões, características e as principais ações realizadas neste
contexto.
O quinto capítulo apresenta uma análise do emprego do EB nas Operações de GLO,
especificamente nas Comunidades do Rio de Janeiro (Complexo do Alemão e Complexo da
Maré), abordando as características da Área de Operações, as dificuldades encontradas, o
planejamento, o preparo da Tropa e os resultados das Operações.
O sexto capítulo apresenta uma análise dos dados obtidos através dos questionários
encaminhados aos Oficiais, comandantes de Pelotões de Fuzileiros, Oficiais da AMAN e aos
praças, militares comandados, da Brigada de Infantaria Paraquedista.
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Por fim, no sétimo capítulo será apresentada uma conclusão sobre o tema e o problema
levantado pela pesquisa, a partir da análise dos dados e dos resultados obtidos nos
questionários.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A presente pesquisa refere-se ao assunto Liderança Militar, linha de pesquisa inserida
na área de Liderança, conforme definido na Portaria nº 069, de 25 Jun 07, do Comando do
Exército Brasileiro.

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

O êxito e a repercussão positiva alcançados pelo Exército Brasileiro (EB) nas Missões
de apoio a órgãos governamentais nos complexos do Alemão e da Penha, na Missão de Paz no
Haiti e na segurança em grandes eventos internacionais dentro do País, demonstram a
crescente importância dada às chamadas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)
pelo EB, levando à ampliação do treinamento das tropas para esse tipo de missão.
Embora não seja sua destinação constitucional primária, as Forças Armadas têm sido
empregadas com frequência em Operações de GLO. De acordo com a Constituição Federal de
1988, os militares assumem a coordenação da segurança pública, como nas situações de
eleições, greves realizadas pelas policiais militares, nas quais é necessário um pedido pelos
governadores, reconhecendo não ter os meios suficientes para garantir a segurança pública.
A base doutrinária para o emprego de tropa de GLO está em seu manual MD33-M-10:
Operações de Garantia da Lei e da Ordem (2014), o qual estabelece:
A Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar
determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas Forças Armadas de
forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem
por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art.
144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da
ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 2001). (BRASIL,
2014, p. 14/64)

O estudo sobre as principais características da liderança é de extrema relevância para o
meio militar, visto que é importante para o comandante saber lidar com seus homens e ouvilos, fazendo o possível para compreendê-los da melhor forma e ampará-los em situações de
dificuldades, diante do estresse de combate ou até mesmo em problemas familiares ou
pessoais.
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É possível definir a Liderança Militar da seguinte maneira:
A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder
militar sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de
vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos objetivos da
organização militar, em uma dada situação. (BRASIL, 2011)

Segundo o Caderno de Instrução do Projeto de Liderança da AMAN (2012), a partir
de estudos realizados desde o século XX, por sociólogos, psicólogos, filósofos, militares e
outros profissionais, quatro correntes de pensamento tornaram-se mais conhecidas: a corrente
centrada no líder (teoria inatista), a qual acredita que as pessoas já nascem com a capacidade
de liderar; a corrente centrada nos seguidores, a qual dá maior destaque aos membros do
grupo e às suas necessidades individuais e grupais; a corrente centrada na situação, na qual a
relação entre os líderes e liderados é estabelecida de acordo com a situação enfrentada. Por
último, encontramos a corrente adotada pelo Exército Brasileiro, a integradora, que não
atribui o surgimento da liderança a alguma fatalidade. Sua principal característica é considerar
que

os

quatro

principais

fatores

da

liderança

(líder,

liderados,

situação,

comunicação/interação) formam sistemas com múltiplas possibilidades de interação entre seus
elementos constituintes. As teorias concordam sobre a existência dos quatro fatores da
liderança, mas os apresentam de modo diferente.
Segundo o manual C 20-10 Liderança Militar (2011), as características que um líder
precisa ter são: Conhecimento, competência, responsabilidade, decisão, iniciativa, equilíbrio
emocional, autoconfiança, direção, disciplina, coragem, objetividade, dedicação, coerência,
camaradagem, organização, imparcialidade, persistência, persuasão. Tais características serão
objetos de nosso estudo e serão analisadas mais detalhadamente durante a pesquisa.
Particularmente nas operações de GLO, onde a ansiedade da tropa é grande devido à
responsabilidade, o fator liderança é primordial. De acordo com Kellet (1987):
Quando se defronta com a possibilidade de um perigo imediato, o soldado revela
uma forte tendência para a inação e a passividade particularmente quando se estende
no terreno. Nestas circunstâncias a força do exemplo é ainda mais convincente.
Quando aferrados no terreno pelo fogo inimigo, confusos e inseguros, os soldados
hão de seguir um líder que surja, para qualquer direção, não importando se para
frente ou para trás; o pânico é muito contagiante. (KELLET, 1987, p. 359)

A partir do pensamento de Kellet, pode-se verificar que o soldado torna-se um ser
passivo diante da situação de crise, buscando uma liderança, capaz de amenizar sua
ansiedade.
Diante disso, é de extrema valia que se estude a importância da liderança para as
Operações de Garantia da Lei e da Ordem e se analise quais as características e atributos de
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um líder são mais importantes para o cumprimento da missão, na visão dos oficiais,
comandantes de operações, e dos subordinados, para concluir se ambas as partes possuem a
mesma visão.

2.2 Referencial metodológico e procedimentos

Visando a pôr à prova o previsto nos manuais e artigos sobre o tema proposto,
formulam-se os seguintes problemas de pesquisa: quais as características da Liderança mais
importantes na visão do comandante de pelotão? E na visão do subordinado? Para exercer sua
liderança, o comandante de fração busca desenvolver as mesmas características que o
subordinado procura para confiar em seu comandante?
Partimos da seguinte hipótese: Comandantes e subordinados da Brigada de Infantaria
Paraquedista consideram como mais importantes para as operações de GLO as mesmas
características da Liderança Militar.
Será realizada uma pesquisa do tipo exploratória, utilizando o método científico
indutivo. Serão empregadas variáveis independentes, como o estresse do combate, e variáveis
dependentes, como a obediência e cumprimento de ordens por parte dos subordinados. Será
realizado um levantamento, por meio de questionários estruturados, aplicados a subordinados
e Oficiais com experiência em Missões de GLO, a fim de analisar, quanto à abordagem,
quantitativamente os aspectos da liderança mais relevantes em suas visões. Para construir e
fundamentar hipóteses, será realizado um estudo bibliográfico.
O objetivo geral deste TCC será analisar a importância fundamental que a liderança
possui nas operações de GLO, influenciando intensamente no cumprimento da missão, através
do subordinado e do comandante de pelotão.
Visou-se especificamente identificar as cinco características do líder mais importantes
na visão de oficiais, comandantes de pelotão na Brigada de Infantaria Paraquedista, na cidade
do Rio de Janeiro; identificar as cinco características mais importantes de um líder na visão
dos soldados da Brigada, subordinados a esses comandantes; analisar e comparar os dados
obtidos; definir qual característica da liderança é considerada a mais importante em ambas as
visões.
Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os procedimentos
metodológicos descritos abaixo:
Inicialmente, foram identificados os trabalhos de autoria de Penteado (1992), Jarbas
(1987) e o Manual IP 85-1: Operações de Garantia da Lei (2002) e Kellet (1987), para
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desenvolver o conhecimento geral sobre o assunto, destacando-se os fatores e as
características da liderança.
A primeira constatação foi de que foram editados até o momento muitos títulos sobre o
assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que algumas estão
desatualizadas quanto às características e definições de liderança e chefia. Destacam-se pela
qualidade, pertinência e atualidade as premissas apresentadas no livro “Técnica de Liderança
e Chefia”, de PENTEADO (1992).
Proceder-se-á ao levantamento de dados referentes ao papel da liderança nas
Operações de Garantia da Lei e da Ordem durante os anos de 2010, quando tiveram início as
principais operações na cidade do Rio de Janeiro, até os dias atuais.
Realizar-se-á a definição da amostra da população que será submetida a questionários
com perguntas claras e objetivas, adequadas às suas características, a fim de obter dados. Em
seguida, será feita a análise e interpretação dos dados obtidos, por meio de gráficos, com o
objetivo de verificar as respostas da população-alvo e fazer conclusões relevantes.
Por fim, serão confrontados os dados obtidos com a hipótese e teorias expostas na
pesquisa, para confirmar a importância da Liderança nas Operações de Garantia da Lei e da
Ordem, assim como concluir quais características da Liderança são as mais importantes na
visão dos subordinados e na visão dos comandantes.
A coleta de dados será realizada através de um questionário aplicado a militares da
Brigada de Infantaria Paraquedista, responsável por grande parte do contingente envolvido
nas Operações de GLO realizadas na cidade do Rio de Janeiro e oficiais de Infantaria da
AMAN que foram empregados nesse tipo de Operação.
Procurar-se-á obter amostras de três pelotões de fuzileiros (Pel Fuz), todos da Brigada
Paraquedista, que já foram empregados ou estão sendo preparados para realizarem as
operações de GLO. Cada Pel Fuz possui em média 37 militares, com um oficial como
comandante, sendo nove Pel Fuz em cada um dos três batalhões, totalizando uma população
de 999 militares. A pesquisa contará com a participação de três Pel Fuz, ou seja, 111
militares, 11,11% da população, os militares dos pelotões de fuzileiros da Brigada de
Infantaria Paraquedista.
Os questionários serão enviados ainda aos oficiais da AMAN e aos oficiais que
atualmente servem nos Batalhões de Infantaria Paraquedista, mas que não fazem parte dos
três pelotões em questão. Será composto por perguntas simples e estará dividido em duas
partes: uma destinada aos subordinados e comandantes e outra destinada exclusivamente aos
comandantes. Um modelo do questionário está disponível nos apêndices da Pesquisa.
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3 A LIDERANÇA

Para que seja possível estudar as características da Liderança mais importantes na
relação líder-subordinado nas Operações de GLO, é fundamental que se entenda alguns
aspectos e conceitos sobre o tema. Este primeiro capítulo tratará desses aspectos, abordando e
esclarecendo algumas questões a respeito da Liderança, especialmente a Liderança Militar.

3.1 Liderança Militar
Segundo o Dicionário Aurélio Século XX, a palavra líder significa: “1. Indivíduo que
chefia, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias. 2. Guia,
chefe ou condutor que representa um grupo, uma corrente de opinião, etc.” (AURÉLIO, 1999,
p. 1211)
Como se pode perceber, Aurélio transmite uma definição genérica do que seja um
líder. Para ele, o líder é determinado em razão do cargo que ocupa, comandando e estando em
uma posição de destaque em relação a outros seres humanos. Essa definição por muitas vezes
é confundida com o significado de chefe, que é aquele que exerce autoridade ou poder sobre
outros indivíduos.
Segundo o Caderno de Instrução Liderança Militar da AMAN (2012), no Brasil:
[...] líder é empregado em relação a um gerente eficiente, indicando um método de
gerenciamento bem sucedido, ou ao condutor de uma inovação na realização de
alguma atividade (líder na qualidade, por exemplo), ou a qualquer indivíduo que
exerça autoridade formal sobre os grupos humanos. (AMAN, 2012, p. 5)

No estudo da liderança é imprescindível que se entenda que esses dois conceitos, líder
e chefe são diferentes. Liderar é muito mais do que chefiar, é influenciar indivíduos, sendo
um chefe correto, realizando uma boa administração, para alcançar com maior facilidade os
objetivos que precisa atingir com o grupo militar que comanda.
O mestre na arte da guerra, Sun Tzu, destaca a importância da liderança para um
Comandante da seguinte maneira: “Porque esse general considera os seus homens como
crianças e eles marcharão a seu par até aos mais profundos dos vales. Trata-os como filhos
amados, e eles morrerão a seu lado.” (NASSETTI, 2005, p. 93)
De acordo com o manual doutrinário de liderança do Exército dos Estados Unidos,
Manual de Campo (FM) 6-22 (2015, p. 1-3, tradução do autor), a Liderança é “o processo de
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influenciar pessoas, fornecendo finalidade, direção e motivação enquanto operam, para
acompanhar a missão e melhorar a organização.”
Segundo o manual EMA-137 (BRASIL, 2004, p. 1-2), a Marinha do Brasil (MB)
define Liderança como “o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que
ajam voluntariamente, em prol dos objetivos da instituição.” Essa definição está bastante
alinhada com a adotada pelo EB e, como pode ser observado, a liderança não só leva as
pessoas a realizarem determinada tarefa, como também, é capaz de levá-las a fazerem-na de
forma voluntária.
É possível, então, definir a Liderança Militar para o Exército Brasileiro da seguinte
maneira:
A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder
militar sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de
vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos objetivos da
organização militar, em uma dada situação. (BRASIL, 2011, p. 3-3)

Ao observar as três definições militares acima e a definição de Aurélio, conclui-se que
a liderança militar possui características peculiares e é estabelecida não apenas em razão de
um cargo ou função que se ocupa, mas sim, através de um processo de influência do líder
militar sobre seus liderados.
O Quadro-síntese a seguir resume os conceitos apresentados sobre Líder e Liderança
Militar:
Dicionário Aurélio

Líder: “1.Indivíduo que chefia, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de ação,
empresa ou linha de ideias. 2. Guia, chefe ou condutor que representa um grupo,
uma corrente de opinião, etc.” (AURÉLIO, 1999, p. 1211)

Marinha do Brasil

Liderança é “o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam
voluntariamente, em prol dos objetivos da instituição.” (BRASIL, 2004, p. 1-2)

Exército EUA

Liderança é “o processo de influenciar pessoas, fornecendo finalidade, direção e
motivação enquanto operam, para acompanhar a missão e melhorar a organização.”
(FM 6-22, 2015, p. 1-3, tradução do autor)

Exército Brasileiro

“A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder
militar sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de
vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos objetivos da
organização militar, em uma dada situação.” (BRASIL, 2011, p. 3-3)

Quadro 1 – Definições de Liderança
Fonte: O autor
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3.2 Teorias da Liderança

Segundo o Caderno de Instrução do Projeto de Liderança da AMAN (2012), a partir
de estudos realizados desde o século XX, por sociólogos, psicólogos, filósofos, militares e
outros profissionais, quatro correntes de pensamento tornaram-se mais conhecidas: a corrente
centrada no líder (teoria inatista); a corrente centrada nos seguidores; a corrente centrada na
situação; e a integradora, adotada pelo Exército Brasileiro. As teorias concordam sobre a
existência dos quatro fatores da liderança (líder, liderados, situação, comunicação/interação),
mas os apresentam de modo diferente. Este assunto não é o foco da Pesquisa, mas será
brevemente abordado, apenas para enriquecer o estudo.

3.2.1 Corrente centrada na figura do líder

É uma corrente focada principalmente no fator líder, considerando os demais fatores
como irrelevantes para a determinação dos resultados. De acordo com os seguidores desta
corrente, para um indivíduo se tornar um líder, basta apenas que ele tenha determinadas
características ou um comportamento que é exigido, não importando as características de seus
subordinados, da situação ou da relação estabelecida entre eles. (AMAN, 2012, p. 9)
A partir de tal corrente, surgem algumas teorias: Teoria do Grande Homem, Teoria
dos Traços, Teoria dos Estilos de Liderança, e a mais importante: a Teoria Inatista – defende
que o líder é um indivíduo predestinado, abençoado pela “Providência Divina”, a exercer a
liderança de grupos e povos. (AMAN, 2012, p. 9)

3.2.2 Corrente centrada nos seguidores

Segundo o Caderno de Instrução do Projeto de Liderança da AMAN (2012), os
defensores dessa corrente acreditam que a liderança surge em virtude das situações em que
um grupo se envolve e não devido às características ou qualidades de um indivíduo. O líder é
aceito pelo grupo, devido ao fato de representar e ser capaz de defender os anseios do grupo
no qual exerce influência.
Destacam-se nessa corrente a teoria da atribuição de líder, na qual o grupo atribui a
liderança àquele que demonstrar uma maior capacidade de solucionar os problemas
enfrentados e a teoria sócio-histórica, que propõe que a liderança de um grupo surge a partir
dos indivíduos experientes. (AMAN, 2012, p. 9)
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3.2.3 Corrente centrada na situação

Segundo o Caderno de Instrução do Projeto de Liderança da AMAN (2012), com essa
corrente, a liderança passou a ser dependente da situação, trazendo então a ideia de que não
basta ser ou fazer algo para se tornar um líder. A liderança depende dos quatro fatores da
liderança (líder, liderados, situação, comunicação/interação), podendo variar no tempo e no
espaço. O estilo de liderança mais eficaz para um líder depende, por exemplo da combinação
da ansiedade dos subordinados ou do líder com o tipo de tarefa a ser executada ou grau de
estresse causado pela situação.

3.2.4 Corrente integradora

É a corrente adotada pelo Exército Brasileiro, sendo então, a mais importante para este
estudo. Esta corrente não atribui o surgimento da liderança a algo desastroso ou do destino.
Sua principal característica é considerar que os quatro fatores principais da liderança, os quais
serão estudados a seguir, formam entre si um sistema com inúmeras possibilidades de
interação entre seus elementos constituintes
A Teoria do Campo Social, de Kurt Lewin, expõe que a liderança não é determinada
apenas a partir das características do comandante, mas também pelas características dos
subordinados, a interação entre comandantes e comandados, o ambiente no qual o grupo está
inserido e a situação. (AMAN, 2012, p. 13)
A corrente argumenta que a liderança militar não deve ser classificada como um mero
atributo da área afetiva, como a rusticidade e a coragem ou como um dom. Ao assumir o
comando de uma fração, o comandante deve estudar o modo mais adequado para estabelecer
sua relação com os subordinados e impor seu método de trabalho. Deverá trabalhar
sintonizando a situação e o grupo.

3.3 Fatores da Liderança

Segundo BRASIL (1991, p. 3-3), existem quatro fatores principais fatores que
influenciam no exercício da liderança: a situação, o líder, os liderados e a comunicação
(interação entre líderes e liderados). Apresentar-se-ão, segundo o manual e de forma
esmiuçada esses fatores, que estão presentes na Teoria do Campo Social, da corrente
integradora.
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3.3.1 A situação

Existem diversas situações que podem envolver o grupo e o líder. Não há fórmulas
prontas que definem exatamente que tipo de ação deve ser realizada. Dentre os fatores que
devem ser observados pelo líder em uma determinada situação, destacam-se as características
de seus liderados, as condições e o bem estar de seus homens, a relação com seus superiores,
o adestramento e organização de sua fração, a missão, o inimigo, o terreno e os meios
disponíveis.
A situação engloba os vários aspectos que afetam a capacidade e a motivação de uma
Unidade para o cumprimento da missão. Diante disso, o líder deve identificar quais são os
fatores mais relevantes para uma determinada situação e quais devem ser suas ações e reações
para aquele momento.

3.3.2 O líder

Segundo o Caderno de Instrução de Projeto de Liderança da AMAN (2012), o líder
enfrentará uma multiplicidade de situações, e deverá adotar, para cada uma delas, uma postura
diferente. Por isso, ele deve se preocupar com três aspectos principais em sua preparação: o
que o líder militar deve ser, ou seja, deve possuir o a personalidade (caráter e temperamento)
mais adequado e o nível de aptidão física (saúde e preparo atlético) mais favorável para
exercer suas funções; o que o líder militar deve saber, isto é, quais os conhecimentos, obtidos
através de estudo e da experiência, ele deve possuir para conduzir a instituição e o grupo sob
sua responsabilidade em situações de crise e normalidade; o que o militar deve fazer, ou seja,
como deve agir diante dos problemas ou situações que surgirem, dando bons exemplos aos
seus subordinados e possuindo as habilidades necessárias.

3.3.3 Os liderados
De acordo com BRASIL (1991, p. 3-4): “O conhecimento dos liderados é fator
essencial para o exercício da liderança e depende do entendimento claro da natureza humana,
das suas necessidades, emoções e motivações.”
O líder deve entender que os grupos são heterogêneos e que cada indivíduo possui
experiências, necessidades e habilidades peculiares. Embora haja características ou valores
comuns a alguns de seus subordinados, o líder deve sempre agir de modo individualizado,
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respeitando as limitações de seus comandados e explorando suas habilidades, sempre os
motivando para o cumprimento da missão.
O Caderno de Instrução de Projeto de Liderança da AMAN (2012, p.7) apresenta um
exemplo bastante elucidativo a respeito dos atributos capacidade profissional e dedicação ao
trabalho: “É possível fazer quatro combinações com os dois atributos, que caracterizariam
tipos diferentes de profissionais: o capaz e dedicado; o capaz e pouco dedicado; o pouco
capaz, mas dedicado; e o pouco capaz e pouco dedicado.” Por isso, o líder deve conhecer seus
homens e se adaptar às características individuais de seus liderados, exercendo sua liderança
de maneira particular para com cada um deles, orientando os menos capacitados e
supervisionando os menos dedicados.
Em suma, BRASIL (1991) diz a respeito dos liderados:
A instrução, o exemplo, o permanente acompanhamento e a preocupação de
persuadir e motivar os subordinados são de vital importância para a eficiência da
própria Unidade. A profissionalização de um militar deve ter um sentido amplo; é
necessário que a busca desse propósito seja iniciada, também, com a formação de
valores afetivos, capazes de criar os suportes morais e éticos sobre os quais ele será
habilitado nos aspectos profissionais. (BRASIL, 1991, p. 3-4)

3.3.4 A Comunicação

A comunicação é um processo fundamental à liderança. Por meio dela, o líder é capaz
de transmitir e receber ideias, informações, pensamentos, ordens, sentimentos e emoções. É a
responsável pela interação entre líder e liderados e entre os demais membros do grupo. É
impossível que um grupo seja coeso sem possuir uma comunicação eficaz.
Segundo o Caderno de Instrução de Projeto de Liderança da AMAN (2012, p. 8), a
comunicação eficaz não é estabelecida apenas através de palavras, mas também por meio da
linguagem corporal (postura, gesticulação, expressão facial, tom da voz, entusiasmo, etc) e,
principalmente, das atitudes, que são exemplos visíveis daquilo que o líder deseja comunicar a
seu grupo. Ao agir, o líder torna-se um modelo e suas ações serão imitadas por seus
subordinados.
Segundo Hecht (2003, p. 13), os seres humanos têm três canais principais de interação
com o mundo que o cerca - o auditivo, o visual e o tátil. No canal auditivo, as pessoas
baseiam-se de forma preponderante naquilo que ouvem. No visual, os indivíduos aprendem
através daquilo que vêem. Estudos realizados revelam que 60% das pessoas são visuais. E por
fim, o tátil refere-se aquilo que a pessoa sente, toca e cheira.
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Portanto, o líder deve sempre observar as características e necessidades de seus
subordinados ao estabelecer uma comunicação, observando qual canal deve ser estabelecido
em determinada circunstância e principalmente, utilizar-se de sua linguagem corporal e de
seus bons exemplos. O líder rapidamente perderá a credibilidade e confiança de seus
subordinados se não houver coerência entre suas palavras e suas atitudes. O exemplo é o
principal meio de comunicação para o estabelecimento da liderança e a criação de um grupo
coeso e imbuído da missão.

3.4 Tipos de Liderança

Existem diversas teorias sobre os tipos de liderança, desenvolvidas por pesquisadores
ao longo da história. Porém, para este estudo ressaltar-se-á dois tipos de liderança, amparados
por BRASIL (1991, p. 4-3): a autoritária ou autocrática e a participativa ou democrática. Há
ainda outro tipo de liderança, chamada delegativa, entretanto esta é mais adequada para ser
exercida em assuntos de natureza técnica, em grupos de alto nível de experiência e
conhecimentos. Esta Pesquisa visa abordar os aspectos da liderança envolvendo o líder e o
subordinado em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, nas quais os subordinados
possuem elevado comprometimento com a missão, mas não o grau de experiência e
especialização exigidas pela liderança delegativa.

3.4.1 Liderança Autoritária ou Autocrática

A liderança autoritária é aquela na qual o líder é o responsável por definir todas as
regras e normas a serem rigidamente obedecidas, estabelece quais os objetivos (segundo seus
próprios interesses) devem ser alcançados e ele mesmo avalia os resultados. O líder centraliza
totalmente a autoridade e as decisões, sem deixar que o subordinado tenha qualquer liberdade
de escolha e ponderação. Ele inspeciona constantemente os subordinados, empregando um
sistema de recompensas e punições como forma de motivação, além de determinar os padrões
de eficiência a serem alcançados.
Este tipo de liderança possui como principal problema a tendência de inibir a
criatividade e iniciativa dos subordinados, gerando um desinteresse e possível
descontentamento por parte dos membros do grupo. Entretanto, embora o líder autoritário
tenha a tendência de tomar decisões sem consultar o grupo, não se deve pensar que suas
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determinações são repudiadas por todos, pois suas vontades geralmente são aceitas pela
maioria, porque seus subordinados confiam nele. (BRASIL, 1991, p. 4-3)

3.4.1 Liderança participativa ou democrática

Na liderança participativa, o líder procura trabalhar em maior sintonia e interação com
seu grupo, engajando seus homens e aproveitando suas ideias, para depois decidir. Com isso,
os subordinados possuem uma maior satisfação pessoal e sentem-se também responsáveis
pelo sucesso ou fracasso da missão.
O líder se reúne para conversar com seus subordinados a respeito de possíveis atritos
dentro do grupo e que possam interferir no trabalho. Segundo o Caderno de Instrução de
Projeto de Liderança da AMAN (2012, p. 16), através da liderança participativa, “[...] são
construídos vínculos de coesão, colaboração espontânea e interdependência entre os membros
do grupo, além de possibilitar a elevação dos níveis de criatividade do grupo.”
É importante ressaltar que a liderança participativa não exclui a autoridade do líder. A
palavra final deve partir sempre dele, depois de ouvir as ideias e os objetivos de seus
subordinados, por muitas vezes conflitantes com os seus. O principal responsável pelo
cumprimento da missão continua sendo o líder, por isso deve fazer o uso de toda a energia
necessária e suficiente para cada situação.
Neste tipo de liderança, a equipe se torna mais coesa, com maior grau de eficiência,
pois devido à maior participação, o subordinado sente-se mais valorizado e é
autodisciplinado. Além disso, ocorre a melhoria das condições de trabalho, com maior
respeito e confiança na relação líder-liderados. (BRASIL, 1991, p. 4-4)
Não obstante terem sido apresentadas as características da Liderança Autoritária e
Liderança Participativa, não se pode dizer que determinado tipo de liderança é melhor que o
outro. Cabe ao comandante, analisar a situação que irá enfrentar, bem como os demais fatores
da liderança e definir qual o tipo é o mais adequado para ser estabelecido com seus
subordinados. Não é foco desta pesquisa analisar qual o tipo de liderança é o mais adequado
para as Operações de GLO, mas o grau de estresse enfrentado pela tropa, o ambiente de
incerteza e o alto risco enfrentado devem ser levados em conta pelo para decidir qual tipo de
autoridade deverá exercer diante de seus homens.
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3.5 Características da Liderança

O comandante atua inúmeras vezes em situações de crise ou guerra e, mesmo diante
do estresse, deve superar as dificuldades e liderar seus homens, não deixando que a missão
seja comprometida. Para isso, deve desenvolver uma série de características e atributos, que
serão apresentados neste tópico.
Segundo BRASIL (2011, p. 5-2), as principais características que um líder deve
possuir são: Aptidão física, conhecimento, coerência, coragem, dedicação, imparcialidade,
responsabilidade, adaptabilidade, autoconfiança, criatividade, decisão, dinamismo, equilíbrio
emocional, flexibilidade, iniciativa, objetividade, organização, persistência, resistência,
comunicabilidade, camaradagem, cooperação, direção, empatia, persuasão e tato. Explicar-seão cada uma das características de acordo com BRASIL (2011), que define as características
como sendo competências de um líder.
A aptidão física de um militar corresponde ao somatório de boa saúde e preparo
atlético adequado. Dificilmente um comandante que não possui essa característica consegue
conquistar a confiança e credibilidade de seus homens, pois não é um bom exemplo. O
treinamento físico militar é fundamental para se alcançar uma boa aptidão física.
O conhecimento pode ser dividido da seguinte forma: autoconhecimento, que é o
conhecimento sobre si mesmo, devendo o líder saber quais são seus pontos forte e os fracos; o
conhecimento e compreensão da natureza humana, utilizando-se da inteligência para
reconhecer seus próprios sentimentos e os dos outros para administrar bem as emoções do
grupo; o conhecimento dos subordinados, permitindo ao líder o acompanhamento constante
das capacidades e limitações de seus homens e emprego do militar mais adequado para cada
função, podendo ser obtida de forma integral e fiel apenas através da convivência direta.
A coerência é a qualidade de agir segundo suas próprias ideias e princípios,
independente da situação. Ser coerente significa ser íntegro e autêntico, com lealdade a si
próprio e a seus superiores, pares e subordinados, mesmo estando sob pressão.
A coragem é capacidade de controlar o medo e continuar agindo de forma eficiente,
sem comprometer a missão. Existem dois tipos de coragem: a coragem física, que é superar o
medo de algum prejuízo físico; e a coragem moral, que significa não apenas agir de acordo
com seus princípios e valores, mas também, defendê-los quando necessário.
A dedicação é a competência de realizar as atividades com total empenho, de forma
aplicada e abnegada, sempre que necessário. É uma qualidade essencial para o líder alcançar o
respeito de seus homens e tornar seu grupo disciplinado e coeso.
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A imparcialidade é a competência para realizar julgamentos baseando-se apenas nos
dados apresentados, sem o envolvimento afetivo ou sentimental. É agir com justiça, tratando
os subordinados de maneira igual, imparcial, punindo ou recompensando, de acordo com a
situação.
A responsabilidade é a competência para responder pelas conseqüências de seus
próprios atos ou decisões e cumprir tudo aquilo relativo ao cumprimento da missão. O líder
responsável baseia-se integralmente em seus princípios e valores ao emitir uma ordem ou as
assumir as consequências de suas ações.
A adaptabilidade é a habilidade de se ajustar adequadamente às mudanças de situação
que ocorrem. Especialmente nas Operações de GLO, o líder deve possuir grande agilidade ao
se adaptar a uma situação de estresse ou incerteza, a fim de solucionar problemas e emitir
novas ordens a seus subordinados.
A autoconfiança é a competência para agir de modo convicto e com segurança, tendo a
certeza do sucesso, mesmo diante das adversidades. Um líder deve transmitir confiança no
cumprimento da missão a seus liderados, pois se não fizer isso, terá subordinados inseguros.
“A autoconfiança é demonstrada pela aparência, pelo olhar, pela voz, pelo entusiasmo no
modo de falar e agir.” (BRASIL, 2011, p. 5-5)
A criatividade é a habilidade de produzir novas ideias e conhecimentos, e apresentar
soluções criativas diante de uma adversidade.
A decisão é a competência para tomar medidas corretas e coerentes em determinada
situação. Nas Operações de GLO, por muitas vezes, o líder deve tomar decisões de maneira
rápida e correta, mesmo diante de situações críticas.
O dinamismo é a competência para atuar de maneira ativa, com intenções bem
definidas. O líder dinâmico contagia seus homens ao agir com entusiasmo e vibração.
O equilíbrio emocional é a competência para controlar suas próprias reações para agir
e tomar decisões corretas diante de situações de crise, estresse ou perigo. O líder deve
controlar seus próprios impulsos e sentimentos, agindo com paciência, empatia e tato e
evitando transmitir as eventuais pressões que esteja sofrendo de seus superiores ou da própria
complexidade da missão.
A flexibilidade é a competência para reformular, com prontidão, seus planejamentos e
postura, diante de novas situações. O líder deve ser flexível ao perceber que sua conduta não
está sendo correta. Mas isso não significa perder suas outras características como
autoconfiança e decisão e sim, ter rapidez ao reformular um determinado planejado que se
verificou não ser o mais adequado.
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A iniciativa é a competência para agir de modo adequado e oportuno, independente de
ordens ou decisões superiores. É a capacidade de agir com prontidão e rapidamente mobilizar
o grupo e a si mesmo, para se alcançar determinado objetivo, antes de ter recebido ordem para
isso. O líder deve não apenas praticar, mas com sabedoria, deve também incentivar a
iniciativa de seus subordinados, alcançando um maior comprometimento do grupo.
A objetividade é a competência para analisar as possibilidades e selecionar apenas
aquilo que é essencial para atingir um determinado objetivo. Tal característica influencia na
rapidez para solucionar os problemas e, consequentemente, no êxito da missão.
A organização é a capacidade organizar, regular e combinar as atividades e os meios.
Para se alcançar maior eficiência, o líder atribui uma ordem de prioridade às tarefas realizadas
pelo grupo, de forma sistematizada.
A persistência é a capacidade de manter-se em ação de forma contínua, superando as
adversidades de uma tarefa difícil, até concluí-la. Requer grande força de vontade e
determinação, fazendo com que o indivíduo supere todas as dificuldades, mesmo quando
aparentam ser insuperáveis.
A resistência é a capacidade de superar física (resistência física) ou moralmente
(resistência moral ou psicológica), pelo maior tempo possível, as adversidades de uma
determinada atividade ao exercer uma função.
A comunicabilidade é a capacidade que o líder possui de expressar-se de forma
eficiente, através da linguagem verbal ou não verbal. É a responsável pela interação entre os
líderes e seus liderados.
A camaradagem é a capacidade de se relacionar com seus superiores, pares e
subordinados de forma amistosa e cooperativa em uma determinada organização. É o respeito
mútuo entre os indivíduos, ajudando uns aos outros, principalmente diante das adversidades.
A cooperação é a capacidade de contribuir, espontaneamente, para o trabalho de
alguém ou de um determinado grupo. O líder deve ser um cooperador dentro da equipe,
integrando-se a ela e promovendo a integração entre os membros, aumentando o a coesão e
espírito de corpo. É fundamental que o líder tenha interesse não apenas pelas questões comuns
ao grupo, mas também, pelos problemas individuais, orientando ou ajudando a encontrar as
soluções cabíveis.
A direção é a competência para dirigir e guiar pessoas, visando atingir um
determinado objetivo. O líder deve assumir o controle e expor suas ideias ao grupo. Além
disso, deve identificar quais são os problemas existentes e a melhor ação a ser executada para
saná-los.
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A empatia é a capacidade de se colocar na situação por outro indivíduo, para
compreender melhor seus sentimentos, ideias, atitudes e comportamentos, e melhor orientá-lo
ou julgá-lo. É uma forma que o líder possui de expressar sua inteligência emocional.
A persuasão é a competência para influenciar pessoas, por meio de argumentos e
atitudes. “Os principais exemplos positivos são: o exemplo; o estabelecimento de metas e
padrões definidos; o ensino e a instrução; o aconselhamento; o saber ouvir, convencer e
recompensar; e dar sentido às tarefas, tornando-as significativas ou criando desafios.”
(BRASIL, 2011, p. 5-8)
O tato é a competência para lidar com indivíduos sem feri-los, corrigindo-os quando
necessário, mas sem ofendê-los.
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4 OPERAÇÕES DE GLO

Após obter sucesso e experiência em operações internas e externas, como no
Complexo do Alemão e na da Força de Paz no Haiti, respectivamente, o Exército já não está
mais tão receoso em protagonizar as ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em seu
próprio território, uma vez superado o desconforto dos militares, que muitas vezes não se
sentiam respaldados juridicamente para atuar com tal finalidade. (GOMIDE, 2017)
Neste capítulo, apresentar-se-ão alguns conceitos básicos relacionados à GLO, bem
como o amparo legal para o emprego das tropas nesse tipo de operação, os tipos de operações
de GLO, suas missões, características e as principais ações realizadas neste contexto.

4.1 Conceitos Básicos

Segundo BRASIL (2014), a fim de facilitar o entendimento da Pesquisa, destacam-se
os seguintes conceitos:
A Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar
determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas Forças Armadas de
forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem
por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art.
144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da
ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 2001). (BRASIL,
2014, p. 14)

Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP) são indivíduos que, atuando em
grupos ou isoladamente, são capazes de comprometer a preservação da ordem pública,
ameaçando a incolumidade das pessoas e do patrimônio. (BRASIL, 2014, p. 15/64)
“Ameaças são atos ou tentativas potencialmente capazes de comprometer a
preservação da ordem pública ou ameaçar a incolumidade das pessoas e do patrimônio.”
(BRASIL, 2014, p. 15/64)
“Ordem pública corresponde a uma situação de tranquilidade e normalidade que o
Estado assegura, ou deve assegurar, às instituições e aos membros da sociedade, consoante às
normas jurídicas legalmente estabelecidas.” (BRASIL, 2002, p. 2-2)
Segundo Stochero, 2012, é importante ressaltar ainda, as diferenças entre segurança
pública e Garantia da Lei e da Ordem. Esta ocorre devido a uma determinação feita pelo
Presidente da República, com a convocação das Forças Armadas para atuarem em casos
excepcionais, como em graves problemas de violência, e são concedidos poderes de polícia
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aos militares, para revistar e prender suspeitos, em um período previamente estipulado.
Aquela é uma responsabilidade dos estados, com a atuação das polícias Civil e Militar.

4.2 Amparo Legal

O amparo legal para a atuação da Força Terrestre nas Operações de GLO encontra-se
no Art. 142, da Constituição Federativa do Brasil (CRFB), de 1988, a qual prevê:
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem. (Art. 142, CRFB, 1988)

Como se pode perceber, as missões de GLO ocorrem por ordem expressa do (a)
Presidente da República. Essa ordem concede provisoriamente aos militares a permissão para
atuar com o poder de polícia, até o restabelecimento da ordem, e ocorre em situações de grave
perturbação da lei de e da ordem e de esgotamento das forças tradicionais de segurança
pública que, segundo o Art. 144, CRFB, de 1988, são exercidas pelos seguintes órgãos:
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis,
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros.
Segundo o Art. 15, §3°, da Lei Complementar 97/99, os instrumentos de segurança são
considerados esgotados mediante um reconhecimento formal do Chefe do Poder Executivo
Federal (Presidente) ou Estadual (Governador do Estado) como indisponíveis, inexistentes ou
insuficientes para desempenhar as missões previstas pela Constituição.
Neste tipo de ação, segundo o Art. 15, §4°, da Lei Complementar 97/99, as Forças
Armadas atuam de forma episódica, por tempo restrito e em área limitada (urbana ou rural),
com o objetivo de restituir ou preservar a ordem pública, a integridade da população e de
garantir o funcionamento regular das instituições dessa área. E segundo o Art. 15, § 5°, da Lei
Complementar 97/99, ao ser determinado o emprego das Forças Armadas, a autoridade
competente deverá transferir o controle operacional dos órgãos de segurança para a autoridade
encarregada das operações, por meio de um ato formal. Sendo assim, a autoridade
encarregada passa a ter o poder para controlar ou atribuir missões específicas a serem
desempenhadas pelos órgãos de segurança pública. (Art. 15, § 6°, LC 97/99)
Em suma, a Força Terrestre não será empregada neste tipo de operação em qualquer
situação, mas apenas quando forem esgotados todos os instrumentos de manutenção da ordem
que o Estado possui, garantindo a segurança da população e instituições públicas e privadas.
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O esquema abaixo representa um resumo de como ocorre o acionamento das Forças
Armadas para o emprego em Operações de GLO:
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Figura 1- Esquema do acionamento do emprego das Forças Armadas em GLO
Fonte: BRASIL, 2014, p. 35/64-36/64

4.3 Características

Segundo BRASIL (2014, p. 25/64), as operações de GLO possuem as seguintes
características: atuação de forma integrada; emprego da inteligência e contrainteligência;
limitação do uso da força e das restrições à população; emprego e dissuasão; comunicação
social; e negociação em operações de GLO. Explicar-se-ão as características, de acordo com
BRASIL (2014).
A atuação de forma integrada corresponde à correta integração das Forças Armadas,
Órgãos de Segurança Pública (OSP) e órgãos do Poder Executivo, do Judiciário, do
Ministério Público e outros órgãos, explorando o conhecimento e a experiência de cada um
deles, empregando-os de acordo com sua aptidão para a atividade em questão.
O emprego da Inteligência e da Contrainteligência refere-se ao conhecimento sobre as
características da perturbação da ordem pública em questão, das características da população e
da área. O Comandante deve ser auxiliado na tomada de decisão pelo setor de Inteligência
através do levantamento minucioso de dados, produzindo os conhecimentos necessários, antes
do início das Operações. Além disso, devem ser realizadas missões para proteger o pessoal, as
informações e as instalações.
A limitação do uso da força e das restrições à população significa limitar o uso da
força, em sua amplitude e intensidade, através da prioridade para munições não letais ou de
equipamentos que causem menor dano possível e da menor intervenção possível na rotina da
população.
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O emprego e a dissuasão correspondem a evitar o confronto com os agentes de
perturbação, procurando soluções por meios pacíficos, como demonstração de força, porém
fazendo o uso de medidas mais repressivas, de modo progressivo e de acordo com as regras
de engajamento, quando os meios pacíficos se mostrarem insuficientes.
A comunicação social visa a dar maior transparência à atuação, esclarecendo à
população os objetivos e motivações das ações realizadas, por meio de mensagens elaboradas
e divulgadas pela Comunicação Social.
A negociação em operações de GLO é a fase inicial deste tipo de operação,
precedendo o emprego da dissuasão e o uso progressivo da força. Refere-se a persuadir e
convencer o agente perturbador, por meio de pessoal devidamente habilitado e autorizado
para isso. Evidencia-se a necessidade da persuasão, característica da Liderança, para realizar a
negociação com o APOP.

4.4 Tipos de Operações de GLO

Visando ao enriquecimento da Pesquisa, apresenta-se abaixo, alguns tipos de
Operações de GLO e suas finalidades, segundo o Caderno da Seção de Instrução Especial da
AMAN: Operações de Garantia da Lei e da Ordem (2007):
• Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e Posto de Bloqueio e Controle de
Vias Urbanas (PBCVU): “O PBCE e o PBCVU fazem parte das operações tipo
polícia, que em geral, são executadas sob condições de normalidade.” (AMAN, 2007)
São então, operações que buscam, através do bloqueio de vias, controlar o movimento
da população e capturar material e pessoal suspeitos etc.
• Posto de Segurança Estático (PSE): São postos ocupados pelas forças legais em áreas
críticas, a fim de guardar tais localidades, impedindo o acesso de forças inimigas a
esses locais.
• Reintegração de posse: tem a finalidade de, pela ação direta da tropa, afastar
elementos que ocupam ilegalmente uma área ou instalação, com base em um mandado
judicial.
• Operações de Busca e Apreensão (OBA): exigem grande preparo da tropa e liderança
por parte de seu comandante. Visam aprisionar elementos suspeitos, material e
armamento.
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• Operações de Controle de Distúrbios (OCD): possuem missões como interditar uma
área urbana ou rural, controlando a atuação de manifestantes; e restabelecer a ordem
pública em meio ao vandalismo. Requer grande preparo técnico e emocional da tropa
encarregada.

4.5 Principais Ações

Segundo BRASIL (2014, p. 29/64) as ações realizadas nas Operações de GLO podem
possuir caráter preventivo ou repressivo. Dentre as principais ações, pode-se destacar:
a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade do
órgão paralisado;
b) controlar vias de circulação;
c) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo o seu
funcionamento;
d) garantir a segurança de autoridades e de comboios;
e) garantir o direito de ir e vir da população;
f) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais;
g) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas;
h) permitir a realização de pleitos eleitorais;
i) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências;
j) proteger locais de votação;
k) realizar a busca e apreensão de armas, explosivos etc; e
l) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e motorizado.
(BRASIL, 2014, p. 29/64)

Como se pode perceber, o contato com manifestantes e agentes perturbadores da
ordem pública é previsto neste tipo de operação, exigindo do comandante uma grande
capacidade de liderança, para controlar seus homens, superar adversidades, ter equilíbrio
emocional e tomar decisões de maneira rápida. Além disso, são evidenciadas várias
características da Liderança, fundamentais para o cumprimento da missão, como a decisão,
persuasão, flexibilidade e responsabilidade.
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5 O EB NAS COMUNIDADES DO RIO DE JANEIRO

Segundo Montenegro (2011, apud SCHMITT, 2014, p. 18), a primeira participação do
Exército Brasileiro (EB) nas operações de GLO ocorreu em 1824, na cidade de Recife, por
ocasião da Confederação do Equador. Portanto, desde a primeira Constituição Federal
brasileira, essa forma de emprego das Forças Armadas já era prevista. Com o passar dos anos,
esse emprego foi crescendo e as constituições sofreram algumas modificações e foram
aperfeiçoadas.
Nos últimos quinze anos, o EB foi colocado em maior evidência pelos meios de
comunicação, devido ao crescente emprego de tropas nas operações urbanas que ocorreram
em diversos estados e em atividades distintas como: pacificação de comunidades, greves de
policiais, garantia do pleito eleitoral, dentre outras. Essas participações foram motivadas,
principalmente, pela evolução do crime organizado e pela queda na eficiência dos órgãos de
segurança pública. (MONTENEGRO, 2011, apud SCHMITT, 2014, p. 18)
De acordo com General Escoto, ex-Comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista
e do Primeiro contingente da Maré, em reportagem do site G1 (2014), destaca-se que os
primeiros cursos operacionais do EB – precursor paraquedista, operações especiais e ações de
comandos – nasceram na Bda Inf Pqdt, durante as décadas de 50 e 60. Da mesma forma,
foram criados o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em 1964, e em 1967 a Seção
de Instrução Especial (SIEsp), na AMAN, com grande participação de instrutores
paraquedistas. A partir do exposto, a Bda Inf Pqdt pode ser considerada como a pioneira das
operações especiais do EB, principalmente das táticas, técnicas e procedimentos (TTP), das
operações de contraguerrilha, difundidas o restante da Força Terrestre (F Ter).
Este capítulo terá como objetivo analisar o emprego do EB nas Operações de GLO,
nas Comunidades do Rio de Janeiro (Complexo do Alemão e Complexo da Maré), abordando
as características da Área de Operações, o Preparo da Tropa e os resultados das Operações.

5.1 Complexo do Alemão e da Penha

O Morro do Alemão foi, durante os anos 90, marcado por uma grande guerra entre as
facções Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigos do Amigos, que desejavam obter o
controle da área. Depois de vários conflitos, a região acabou, em 2007, ficando sob o domínio
do Comando Vermelho.
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No dia 26 de Novembro de 2010, o Exército Brasileiro iniciou a ocupação do
Complexo do Alemão, após o aval do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva para o emprego
das tropas federais nos Complexos do Alemão e da Penha, atendendo à solicitação do
governador de Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, visando à retomada, pelo poder
público, das regiões, até então sob o domínio do tráfico de drogas.
A operação, denominada Operação Arcanjo, teve por missão:
[...] colaborar com a manutenção da ordem pública do estado do Rio, pacificar a
região compreendida pelas comunidades dos Complexos da Penha e do Alemão,
conduzindo operações tipo polícia, operações psicológicas e atividades de
Inteligência e comunicação social. (AMORIM, 2012)

Segundo Rio: (2011), desde a ocupação das comunidades, houve a troca do comando
quatro vezes. O primeiro comando foi da Brigada Paraquedista, depois da 9ª Brigada de
Infantaria Motorizada e, a seguir, da 11ª Brigada de Infantaria Leve. Em Agosto de 2011, a 9ª
Bda voltou a compor a força tarefa. E por fim, 4ª Brigada de Infantaria Motorizada assumiu o
comando da tropa no dia 11 de Novembro.

Figura 2 - General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva assume o comando da Força de Pacificação do
Alemão
Fonte: http://cafajur.blogspot.com.br/2012/01/forca-de-pacificacao-do-exercito.html. Acesso em: 19 mar. 2017

Segundo Stochero (2012), na atuação no Complexo do Alemão, os militares
enfrentaram diversas dificuldades. Ocorreram protestos feitos pela população local contra
abusos de autoridade, tortura e excessos de disparos e uso de granada de gás lacrimogêneo.
Além disso, foram relatados confrontos entre tropas e moradores, insatisfeitos com a
imposição de toques de recolher pelos militares durante as festas noturnas que ocorriam na
comunidade.
Os criminosos buscavam confundir os militares e burlar o monitoramento, usando
mulheres e crianças para transportar armas e drogas. “Passamos então a empregar soldados
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femininos no nosso grupo. Elas tinham facilidade para conversar com mulheres, idosos e
crianças. Conseguiam boas informações.” (TOMÁS, General, 2012)

5.1.1 Preparação

A preparação para uma operação, seja ela física, intelectual, material, é fundamental
não apenas para as missões de GLO, mas para qualquer tipo de operação.
Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de
cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória
ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si
mesmo, perderá todas as batalhas. (Tzu, Sun)

Segundo o Coronel Vladimir, ex-comandante do Centro de Operações de GLO e
responsável pelo comando das tropas no Alemão durante seis meses, em entrevista ao site G1,
(2012), as maiores dificuldades que os militares encontraram na chamada “Operação
Arcanjo” foi o fato de atuar contra brasileiros. Diferentemente das operações convencionais,
neste tipo de confronto, a tropa não possui um inimigo definido fisicamente. O inimigo atua
descaracterizado, sem uniforme, confunde-se com a população, fazendo com que ela sinta
medo e dificultando a identificação pela tropa. Tais palavras revelam um pensamento
alinhado com a declaração do General Tomás. Além disso, no Brasil as regras de engajamento
são extremamente rígidas, e o militar deve responder por todo disparo que realiza.
Segundo Stochero (2012), para executarem a operação no Complexo do Alemão em
meio a essas dificuldades, todos os oficiais e sargentos receberam um treinamento de uma
semana no Centro de Instrução de Operações de GLO, em Campinas. Dentre as instruções
recebidas destacam-se o uso de armamentos menos letais, como spray de pimenta, espingarda
com munição de borracha e granadas de luz e som, técnicas de patrulhamento, Posto de
Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE), mandados de busca e apreensão, dentre outras.
Após esse tempo, os militares retornaram às suas unidades, para transmitirem e realizarem o
treinamento de seus soldados.
Nesta preparação, os militares receberam orientações em relação à preocupação com o
respeito e a minimização dos efeitos colaterais referentes à população, procurando coibir o
uso excessivo da força, fazendo-se necessária a adaptação ao tipo de operação desencadeada
nas favelas.
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Figura 3 - Militares durante treinamento no Centro de Instrução de Operações de GLO
Fonte: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/08/para-exercito-ocupar-alemao-e-mais-dificil-que-guerra-emissao-no-haiti.html. Acesso em: 20 mar. 2017

5.1.2 Resultados da Operação

Segundo Celso Amorim (2012), houve a participação de 8.764 militares no período de
dezembro de 2010 a Junho de 2012, com emprego médio de 1,3 mil militares. Além disso, os
militares encontraram R$ 160 mil reais em reais e dólares, aconteceram 63.489 patrulhas a pé
e 48.142 motorizadas ou mecanizadas, ocorreram apreensões de 42 armas, 2.015 munições de
diversos calibres, 79 carregadores e 13 granadas e ainda diversos entorpecentes, drogas,
automóveis, máquinas, dentre outros materiais. Nesse mesmo período, 733 prisões ou
detenções foram feitas.
Como principal consequência da operação e desses surpreendentes números, destacase a retomada da área pelas forças de segurança, após ser controlada pelo tráfico até 2010.
Com isso, a região passou a ser a base do Exército e transformou-se em Unidade de Polícia
Pacificadora (UPP), marcando a atuação do Estado no Complexo.
Por fim, iniciou a substituição das tropas do Exército pela Polícia Militar (PM), no dia
27 de Março de 2012, com a chegada de 750 Policiais Militares e em seguida, a instalação de
duas Unidades de Polícia Pacificadora, nas comunidades da Fazendinha, Itararé e,
posteriormente, mais seis, nas localidades de Grota, Baiana, Nova Brasília, Vila Cruzeiro,
Adeus e Alemão, possibilitando a substituição total das tropas do Exército e transmissão do
controle do Complexo ao governo do Estado. (AMORIM, 2012)
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5.2 Complexo da Maré

Figura 4 - Comunidades do Complexo da Maré
Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/conjunto-de-favelas-da-mare-e-ocupado-parainstalacao-de-upp.html>. Acesso em: 20 mar. 2017

COMUNIDADES:
1. Praia de Ramos

9. Morro do Timbau

2. Parque Roquete Pinto

10. Bento Ribeiro Dantas

3. Parque União

11. Vila dos Pinheiros

4. Parque Rubens Vaz

12. Conjunto Pinheiros

5. Nova Holanda

13. Salsa & Merengue

6. Parque Maré

14. Vila do João

7. Conjunto Nova Maré
8. Baixa do Sapateiro

15. Conjunto Esperança

Quadro 2- Comunidades do Complexo da Maré
Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/conjunto-de-favelas-da-mare-e-ocupado-parainstalacao-de-upp.html>. Acesso em: 20 mar. 2017

POPULAÇÃO: 130 mil habitantes
ÁREA: 426,88 hectares
DOMICÍLIOS: 43.038 moradias
IDH: 0,722
No dia 05 de Abril de 2014, as Forças Armadas iniciaram a ocupação das 15 favelas
que compõem o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A chamada Operação
São Francisco foi coordenada pelo Comando Militar do Leste (CML), com a presença de
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2.500 militares, sendo a grande maioria (2.050 homens) da Brigada de Infantaria
Paraquedista, 450 da Marinha. Além disso, a Polícia participou com um efetivo de 200
homens. Destaca-se o fato de mais uma vez, a tropa paraquedista ter sido a primeira a ser
empregada. Segundo Escoto (2014):
Em Abril de 2014, após diversos ataques às Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs), que causaram inúmeras mortes de policiais militares e danos às suas
instalações, material e viaturas, uma vez mais a tropa paraquedista foi a primeira a
ser empregada na difícil missão de pacificar o maior complexo de favelas do RJ,
com 15 comunidades e uma população de cerca de 140.000 habitantes, equivalente a
uma cidade brasileira de médio porte, aterrorizada pela ação violenta de três facções
criminosas rivais que utilizam táticas, técnicas e procedimentos de grupos de
violência extremista - o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP)
e as milícias. (ESCOTO,2014)

Segundo o General Escoto (2014), a base principal deste conflito foi a origem do
Comando Vermelho, em 1979, facção descendente da Falange Vermelha, criada na prisão
Cândido Mendes, na Ilha Grande, na cidade de Angra dos Reis-RJ. No início dos anos 80, a
partir da convivência com terroristas, os presos fugiram e começaram a realizar vários saques
a bancos, joalherias e empresas, seguindo ensinamentos do Manual do Guerrilheiro Urbano,
do terrorista Carlos Marighella. Além disso, no início dos anos 90, o Comando Vermelho teve
influência na criação do Primeiro Comando da Capital (PCC), na cidade de São Paulo,
organização criminosa, cujo envolvimento com o grupo terrorista Hezbollah tem se tornado
evidente desde 2006, na região de fronteira entre Brasil-Argentina-Paraguai. Outra evidência
do envolvimento com grupos extremistas foi a prisão do traficante Luiz Fernando da Costa,
conhecido como Fernandinho como Fernandinho Beira-Mar, líder do CV, em Abril de 2001,
na Colômbia, onde de acordo com algumas investigações, estava negociando troca de armas
por cocaína com guerrilheiros das FARC.
Esta pesquisa analisará o Planejamento, preparo e emprego da Bda Inf Pqdt na
pacificação das favelas do Complexo da Maré, destacando a importância do preparo da tropa
para realizar operações contra forças irregulares no combate em ambiente urbano e rural.
Além disso, apresentar-se-ão alguns dos resultados da operação,

5.2.1 Planejamento da Operação

Segundo Escoto (2014), a Força de Pacificação (F Pac) MARÉ teve como missão
realizar, a partir de 05 de Abril de 2014, a interdição e o investimento a pé, mecanizado e
motorizado sobre toda a área de pacificação; realizar a substituição de tropas da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) que operavam na região; conduzir operações
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para pacificar a Área de Operações Maré (A Op MARÉ) em conjunto com os órgão de
segurança pública e outras agências civis (governamentais e não-governamentais). Para
alcançar tal objetivo, a Brigada Paraquedista deveria realizar algumas atividades, como:
proteger a população; impedir e reprimir ações de facções criminosas, prendendo seus
integrantes; e realizar a busca e apreensão de armamento, munição, drogas e outros materiais
ilícitos.
O Comandante da Brigada tinha como intenção: explorar ao máximo as operações
especiais, a inteligência, as operações de informação; a ofensiva, a surpresa e a massa;
estabelecer pontos fortes; realizar o vasculhamento; realizar operações de saturação de
patrulhamento a pé, mecanizado e motorizado; e obter o apoio da população aérea. “Tudo
com a finalidade de suprimir ou reduzir a liberdade de ação das facções criminosas e
estabelecer e manter um ambiente seguro e estável para a população da área.” (ESCOTO,
2014)
O objetivo principal era conquistar o efetivo apoio da população e desarticular as
facções criminosas que atuavam no interior da área de operações, obtendo-se um ambiente
com segurança e estabilidade e criando condições favoráveis para a instalação de UPPs na A
Op MARÉ.

5.2.2 Preparo e Emprego da Tropa

Como já foi dito anteriormente, devido à ampla participação de militares paraquedistas
em cursos e missões, a Bda Inf Pqdt pode ser considerada pioneira nas operações especiais
realizadas pelo EB.
Segundo Escoto (2014), há três fases para o emprego de Forças Terrestres nas
Operações de Pacificação: a estabilização, cujo foco principal são as ações coercitivas, em
ambiente urbano ou rural; a estabilização, na qual existe um equilíbrio entre as ações
coercitivas e as construtivas; e a normalização, fase em predominam as ações construtivas,
visando ao desenvolvimento de ambiente que favoreça a retomada do controle sobre a área
pelo Estado.
A atual conjuntura ressalta a importância do preparo da Brigadas de Infantaria no
combate contra as forças irregulares. Para que conduza ações coercitivas, através da aplicação
do poder de combate terrestre para neutralizar as forças oponentes, é fundamental que a F Pac
tenha aptidão para planejar e executar operações contra forças irregulares (operações tipo
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polícia, operações de recuperação de infraestruturas básicas, operações de controle da
população, dentre outras) em terreno urbano e rural. (ESCOTO, 2014)
Quanto ao emprego, um sistema de inteligência cuidadoso e eficaz é imprescindível
para a obtenção do êxito nas operações de pacificação. Para isso, estabeleceu-se uma central
de inteligência, sob a chefia do oficial de inteligência e constituída pela Seção de Inteligência
da Bda Inf Pqdt e com o reforço de elementos de inteligência e contrainteligência do Centro
de Inteligência do Exército (CIE). Visando-se estabelecer laços de confiança mútua e canais
técnicos para o compartilhamento, análise e difusão de informações, foram realizadas
reuniões periódicas do comando da F Pac com os representantes dos órgãos de Segurança
Pública do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. (ESCOTO,
2014)
Desde 2011, quando se iniciou a Operação de Pacificação do Complexo do Alemão e
da Penha, o CIE incluiu na preparação dos contingentes lições aprendidas do Exército e da
Marinha dos EUA na guerra do Afeganistão, através de Células de Inteligência de Companhia
(Company Level Intelligence Cells). A Bda Inf Pqdt determinou o emprego dessas células em
todas as companhias que atuaram na Operação de Pacificação da Maré. Além disso, utilizou
helicópteros, um sistema de aeronave remotamente pilotada (SARP) dos Fuzileiros Navais, o
CARCARÁ II, de fabricação brasileira e realizou a interceptação de sinais pela Célula de
Guerra Eletrônica da F Pac e por patrulhas que apreendiam equipamentos rádio dos “olheiros”
e monitoravam as comunicações entre as facções, tudo com a finalidade de obter a maior
quantidade de dados sobre a força oponente. Apesar da importância das atividades realizadas
pelo Centro de Inteligência do Exército, a inteligência humana, obtida por meio do contato
direto com a população, é insubstituível. Ela é a responsável por dar segurança à população
local, através do tratamento com dignidade e respeito e por atenuar os possíveis efeitos
colaterais de uma operação. (ESCOTO, 2014)

5.2.3 Resultados da Operação
“Desde o início da operação foram realizadas mais de 65 mil ações, 583 prisões, 228
apreensões de menores por cometimento de atos infracionais e 1.234 apreensões de drogas,
armas, munições, veículos, motos e materiais diversos.” Destaca-se ainda o ferimento de 21
militares e a perda do Cabo Mikami, assassinado covardemente por integrantes de facções
criminosas. (GABINO, 2015)
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Segundo Gabino (2015), o principal objetivo da operação era alcançar o apoio efetivo
da população e realizar a desarticulação das facções criminosas. Tais metas foram atingidas,
através da retomada da área e da quebra liberdade de ação das facções criminosas, com a
prisão de importantes líderes. A população deixou de ser explorada pelo crime e toda a
comunidade passou a ser patrulhada, ocorrendo a diminuição do uso ostensivo de armas e do
comércio ilegal de entorpecentes. Em consequência disso, foram obtidas as condições
mínimas para a instalação de UPPs pelo governo do Rio de Janeiro.

Figura 5 - Militares em Patrulhamento nas Vias do Complexo
Fonte: http://www.revistaoperacional.com.br/2015/exercito/forca-de-pacificacao-f-pac-faz-avaliacao-daoperacao-sao-francisco/ Acesso em: 22 mar. 2016

Diante de tantas dificuldades e agentes estressores, evidencia-se a importância da
Liderança nas Operações realizadas nas Comunidades do Rio de Janeiro. Indubitavelmente,
ao se depararem com as dificuldades, como a preocupação com o perigo e os efeitos
colaterais, em uma operação na qual se enfrenta uma força oponente que atua de forma
descaracterizada, confundindo-se com a população, os oficiais, que estavam no comando de
frações, necessitaram possuir coragem, responsabilidade, decisão, conhecimento, dentre
outras características da Liderança, fundamentais para emitirem suas ordens e cumprirem as
missões com suas tropas.
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6 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, obtiveram-se os
seguintes resultados, frutos dos questionários distribuídos aos militares da Brigada de
Infantaria Paraquedista.

6.1 Resultados

O primeiro resultado importante encontrado foi obtido através das respostas de dez dos
oficiais da Brigada de Infantaria Paraquedista, com experiência em missões de GLO,
submetidos a um questionário. Na visão dos oficiais que responderam ao questionário, a
característica da Liderança mais importante para as missões de GLO é o Equilíbrio
Emocional. Isso fica evidente na quantidade de vezes em que foi assinalada (6 vezes).
Destacam-se ainda, as seguintes características: Coragem (5 vezes), Flexibilidade,
Responsabilidade e Decisão (3 vezes). Tais resultados estão representados pelo gráfico abaixo
(Gráfico 1).
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Gráfico 1: Características da Liderança escolhidas pelos oficiais
Fonte: O autor

Outro dado importante que a pesquisa revela é que cada oficial possui uma maneira
diferente de comandar seus homens e exercer sua liderança, o que pode ser constatado nas
diferentes características assinaladas pelos oficiais, classificadas como as cinco mais
importantes para as operações de GLO, de acordo com a sua visão. Desta forma, é possível
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perceber que não existe uma fórmula exata para o comandante influenciar seus homens e
estabelecer sua liderança, devendo ser observados os fatores da liderança citados na pesquisa:
a situação, o líder, os liderados e a comunicação (interação) entre os dois últimos.
No segundo questionário, específico para os praças da Brigada de Infantaria
Paraquedista, foi evidenciado que, na visão dos militares comandados que responderam ao
questionário (efetivo de três pelotões de fuzileiros), destacaram-se como as cinco mais
importantes as seguintes características da Liderança: Equilíbrio Emocional, assinalada 81
vezes, Coragem (57 vezes), Conhecimento (54 vezes), Iniciativa (51 vezes) e Decisão (48
vezes). O gráfico a seguir (Figura b), representa os dados obtidos.
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Gráfico 2: Características da Liderança escolhidas pelos comandados
Fonte: O autor

Ao serem comparados os dados obtidos nos dois questionários, verifica-se um
alinhamento entre as visões dos comandantes e dos comandados submetidos aos
questionários. Dentre as cinco características da Liderança julgadas mais importantes para as
Operações de GLO, houve a igualdade de escolha de três delas (Equilíbrio emocional,
coragem e decisão) para ambas as visões. A partir disso, é possível concluir que para exercer
sua liderança, o comandante de pelotão da Brigada Paraquedista tem conseguido desenvolver
as mesmas características que o subordinado busca em seu comandante.
No item de número 4 do questionário enviado aos comandantes, é perguntado se ele,
oficial, acredita possuir as características que seu subordinado julga como as mais importantes
para o cumprimento da missão e todos os oficiais responderam de forma positiva. É possível,
então, afirmar que a comparação dos dados obtidos nos questionários corrobora tais
afirmações, devido à semelhança das visões.
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Os gráficos acima são frutos de uma simples tabulação de resultados que foram
levantados por meio dos questionários e comprovados na pesquisa bibliográfica.
A porcentagem dos que responderam corresponde a 11,11% da população, os militares
dos pelotões de fuzileiros da Brigada de Infantaria Paraquedista, ou seja, 111 militares (três
pelotões), de um total de 999 militares (27 pelotões).
É importante destacar a qualidade dos dados, devido à relevância do assunto,
extremamente presente no contexto da atualidade, à experiência em operações de GLO
vivenciada por cada oficial que respondeu ao questionário, e ao profissionalismo e
experiência dos subordinados, pertencentes à tropa paraquedista, unidade de elite e pioneira
nas operações especiais do Exército Brasileiro.

6.2 Análise de Dados

Diante dos resultados encontrados, podem-se fazer algumas interferências. As
respostas ao problema formulado parece ser que as características da Liderança mais
importantes na visão dos comandantes de pelotão são: Equilíbrio Emocional, Coragem,
Flexibilidade, Responsabilidade e Decisão. Na visão dos subordinados são: Equilíbrio
Emocional, Coragem, Conhecimento, Iniciativa e Decisão. A partir da comparação, é possível
concluir que para exercer sua liderança, o comandante de fração almeja desenvolver as
mesmas características que o subordinado busca para confiar em seu comandante, pois dentre
as cinco características da Liderança julgadas mais importantes para as Operações de GLO,
houve a igualdade de escolha entre três delas para ambas as visões, a saber: Equilíbrio
emocional, coragem e decisão.
É possível fazer-se algumas análises explicativas sobre o que foi encontrado. Dentre
elas, destaca-se o Equilíbrio emocional, característica mais escolhida como a mais importante
em ambas as visões. Diante das situações de crise, algo extremamente comum na operação em
questão, é imprescindível que o controle suas próprias reações, para agir e tomar decisões
acertadas. Mesmo em meio à incerteza, deve agir com paciência, empatia e tato para
comandar seus homens. Analogamente, nesses momentos, o subordinado procura um
comandante que haja saiba controlar seus próprios impulsos e emitir uma ordem com clareza
e segurança.
A coragem foi a segunda característica com maior número de escolhas por ambas as
visões. Isso se justifica pela importância do líder controlar o medo, mesmo em meio ao
perigo, e continuar a agir de forma eficaz, dando o exemplo aos seus homens.
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Outro fator importante a se ressaltar foi a escolha da Decisão por ambas as partes
como uma das características mais importantes. Nas Operações de GLO, por muitas vezes, o
líder deve tomar decisões de maneira rápida e acertada, ainda que sob condições adversas.
Um líder que toma continuamente decisões corretas conquista a confiança de seus
subordinados.
Comparando-se o que defende a Teoria do Campo Social,
[...] Um comandante, ao assumir a função deverá estudar o modo mais compatível
com o enquadramento grupal, para estabelecer sua “filosofia de comando”. Deverá
saber que exercerá a liderança enquanto estiver em sintonia com a situação e com o
grupo. (AMAN, 2012, p. 14)

com os resultados obtidos nos questionários, tem-se uma confirmação entre a teoria e a
prática, o que leva a considerar que é fundamental que o comandante conheça seus homens e
analise a maneira mais eficaz de estabelecer sua liderança.
A hipótese da pesquisa pode ser considerada parcialmente confirmada. Uma vez que
das cinco características que deveriam ter sido escolhidas como mais importantes, três foram
igualmente escolhidas por ambas as partes.
O que significa que o resultado não pode ser generalizado, pois embora a maioria das
características julgadas como mais importantes tenham sido escolhidas em ambas as visões,
existem outras que não foram escolhidas de modo igual. Destaca-se como relevante a escolha
do Equilíbrio emocional como a mais importante nos dois questionários.
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7 CONCLUSÃO

A pesquisa teve como objetivos gerais analisar e destacar a fundamental importância
que a Liderança Militar possui nas Operações de GLO, identificar as cinco características do
líder mais importantes na visão de oficiais, comandantes de pelotão na Brigada de Infantaria
Paraquedista, na cidade do Rio de Janeiro; identificar as cinco características mais
importantes de um líder na visão dos praças da Brigada, subordinados a esses comandantes;
analisar e comparar os dados obtidos; definir qual característica da liderança é considerada a
mais importante em ambas as visões.
Dessa forma, a hipótese da pesquisa foi: Comandantes e subordinados da Brigada de
Infantaria Paraquedista consideram como mais importantes para as operações de GLO as
mesmas características da Liderança Militar.
Diante dos resultados, pode-se afirmar que a Liderança é fundamental para o êxito de
uma missão de GLO. O comandante deve ser um permanente bom exemplo, deve conhecer
seus comandados, para empenhá-los nas tarefas e lugares adequados, descobrindo suas
peculiaridades e a melhor maneira de estabelecer sua liderança. Deve possuir paciência,
empatia e tato para lidar com seus homens, agindo sempre de modo a conquistar e manter sua
credibilidade com a tropa. Além disso, é essencial que ele mantenha o equilíbrio emocional,
principalmente em situações de crise, para comandar seus homens, tomar decisões corretas e
liderá-los.
As cinco características mais importantes do líder na visão dos oficiais são: equilíbrio
emocional, coragem, flexibilidade, responsabilidade e decisão. Para os subordinados, as cinco
mais importantes são: Equilíbrio emocional, coragem, conhecimento, iniciativa e decisão. E
como característica mais importante para ambas as visões evidenciou-se o Equilíbrio
emocional, que é a competência que o líder deve possuir para controlar seus próprios
impulsos e sentimentos, evitando transmitir eventuais pressões advindas da operação ou que
esteja sofrendo por parte de seus superiores, mantendo o equilíbrio para tomar decisões
corretas, mesmo em momentos de crise.
A partir da análise dos dados obtidos nos dois questionários, observa-se um
alinhamento entre os pensamentos dos comandantes e dos comandados submetidos aos
questionários, pois dentre as cinco características da Liderança julgadas mais importantes para
as Operações de GLO, houve a igualdade de escolha de três delas para ambas as visões. A
partir disso, é possível concluir que para exercer sua liderança, o comandante de pelotão da
Brigada Paraquedista tem sido capaz de desenvolver as mesmas características que o
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subordinado busca em seu comandante e, ainda, que a hipótese da pesquisa pode ser
confirmada.
Por conseguinte, em meio a um cenário com o crescente emprego de tropas do
Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, caracterizadas por elevados
graus de estresse, oriundos de um conflito contra uma força oponente que atua sem uniforme,
descaracterizado e que busca se confundir com a população, é imprescindível que o
comandante de fração exerça sua Liderança. O líder deve exercer sua influência sobre seus
liderados, conhecendo seus homens e estabelecendo laços de confiança e vínculos afetivos, a
fim de favorecer o pleno cumprimento da missão. Nos momentos de crise do combate, os
soldados buscam ouvir ordens rápidas e claras, ditando a direção que devem seguir.
Entretanto, eles não obedecem prontamente e enfrentam o risco de vida por qualquer
comandante, mas apenas por aqueles que possuem credibilidade com a tropa e nos quais
sabem que podem confiar, ou seja, os líderes.
Desta forma, confirma-se que as instruções relativas à Liderança Militar, presentes nas
Escolas de Formação do EB têm alcançado excelentes resultados, e evidencia-se a
necessidade de que se aborde de maneira peculiar a importância do exercício da Liderança
para as Operações de GLO, enfatizando as características que o líder deve possuir para
comandar seus subordinados, pois a Liderança é um fator decisivo para o êxito no combate.
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS OFICIAIS
Cad Aldo, 4° Ano do C Inf, da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
Solicito o apoio dos voluntários a responderem a este questionário, no qual as informações
serão de suma importância para a conclusão de meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Tema TCC: “A importância da Liderança nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO).”
Nome Completo: _____________________________________________________________
Posto: ______________
1- O senhor participou de alguma missão de GLO?__________________________________
2 - Qual (is) / Período?_________________________________________________________
3 - Na opinião do senhor, quais são as 5 (cinco) características da Liderança mais
importantes para as missões de GLO?
(

) Coragem

(

) Coerência

(

) Criatividade

(

) Conhecimento

(

) Imparcialidade

(

) Adaptabilidade

(

) Aptidão física

(

) Responsabilidade

(

) Decisão

(

) Autoconfiança

(

) Tato

(

) Comunicabilidade

(

) Equilíbrio emocional

(

) Dedicação

(

) Camaradagem

(

) Dinamismo

(

) Objetividade

(

) Cooperação

(

) Flexibilidade

(

) Organização

(

) Direção

(

) Iniciativa

(

) Persistência

(

) Empatia

(

) Resistência

(

) Persuasão

4 - O senhor, como comandante de pelotão, acredita possuir as características da Liderança
que o subordinado julga como mais importantes para o cumprimento da missão?

___________________________________________________________________________
5 – Deseja acrescentar alguma informação que considera ser relevante para o Trabalho?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PRAÇAS
Cad Aldo, 4° Ano do C Inf, da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
Solicito o apoio dos voluntários a responderem a este questionário, no qual as informações
serão de suma importância para a conclusão de meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Tema TCC: “A importância da Liderança nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO).”
Nome Completo: _____________________________________________________________
Posto / Graduação: ______________

1 - Participou de alguma missão de GLO?_________________________________________

2 - Qual (is) / Período? ________________________________________________________

3 - Em sua opinião, quais são as 5 (cinco) características de seu comandante mais
importantes para as missões de GLO?

(

) Coragem

(

) Coerência

(

) Criatividade

(

) Conhecimento

(

) Imparcialidade

(

) Adaptabilidade

(

) Aptidão física

(

) Responsabilidade

(

) Decisão

(

) Autoconfiança

(

) Tato

(

) Comunicabilidade

(

) Equilíbrio emocional

(

) Dedicação

(

) Camaradagem

(

) Dinamismo

(

) Objetividade

(

) Cooperação

(

) Flexibilidade

(

) Organização

(

) Direção

(

) Iniciativa

(

) Persistência

(

) Empatia

(

) Resistência

(

) Persuasão

