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RESUMO 

 

SALVESTRO, Lucas. Liderança: um estudo sobre sua importância para o bom desempenho 

nas operações de garantia da lei e da ordem. Resende: AMAN, 2017. Monografia. 

 

Este trabalho estuda a importância da liderança do comandante de pelotão em um contexto de 

operações de garantia da lei e da ordem para o bom desempenho nas operações. Tem como 

objetivo estudar o fenômeno da liderança no contexto da liderança militar, além de apresentar 

as características e ameaças nas operações no Complexo do Alemão e as particularidades das 

operações de garantia da lei e da ordem. Apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre as 

características do Complexo do Alemão, bem como os fatores sociais que constituem fatores 

da decisão. Abordamos as características do emprego das operações de garantia da lei e da 

ordem sob qual circunstância ela é empregada, e como o comandante de pelotão deverá agir 

para liderar seus homens e obter bom desempenho nas operações. Fizemos um paralelo com a 

psicologia das massas quando tratamos de operações em localidades com grande densidade 

populacional. A principal fonte de pesquisa é bibliografia militar, na qual usamos livros, 

revistas e manuais militares para nortear a pesquisa. Desta forma, chegamos à conclusão de 

que a liderança do comandante de pelotão nas operações de garantia da lei e da ordem é de 

grande importância para que a tropa tenha um bom desempenho neste contexto. O 

conhecimento deste assunto deve ser fonte de estudos, pesquisas e aprofundamento 

doutrinário para os militares do Exército Brasileiro, para que a ordem seja mantida nas áreas 

mais críticas do país, como é o caso da região em estudo.   

Palavras-chave: Complexo do Alemão. Garantia da Lei e da ordem. Liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SALVESTRO, Lucas. Leadership: A study about its importance for the good performance in 

the law and order guarantee operations. Resende: AMAN 2017.Monograph. 

 

This final paper aims to study the importance of the platoon commander leadership in a law 

and order guarantee operations setting for the good performance in the operations. It aims to 

study the leadership phenomenon in the military leadership setting ; besides, presenting the 

characteristics and threats in the Alemão slums operations and the particularities of the law 

and order guarantee operations. It presents a bibliographic research about the Alemão slums 

characteristics as well as the social factors that constitute deciding factors. It addresses the law 

and order guarantee operations deployment characteristics and under which circumstance it is 

deployed and how the platoon commander must act to lead his men and have a good 

performance in the operations. We drew a parallel with the folk psychology when we dealt 

with operations in locations with high populational density. The main research source is 

military bibliography in which we use books, magazines and military manuals to guide the 

research. Thus we conclude that the platoon commander leadership in the law and order 

guarantee operations is crucial for the troop to have a good performance in this setting. This 

subject knowledge must be source of study,  researches and doctrinal  deepening  for the  

militaries of the Brazilian Army , so that the order is kept in the most critical areas of the 

country as the studied region. 

Key words: Alemão slums. Law and order guarantee. Leadership. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A liderança militar está intrinsecamente ligada ao bom desempenho nas mais diversas 

operações, principalmente para o comandante de pequenas frações, tendo em vista a 

proximidade entre o oficial subalterno e seus subordinados. Então faz-se necessário a boa 

ação do comandante no processo de influência interpessoal de modo a favorecer o logro dos 

objetivos da organização militar. 

A atual conjuntura é marcada pelo conceito operativo nomeado “operações de amplo 

espectro”, que corresponde a operações em atitude ofensiva, defensiva, de pacificação e de 

apoio a órgãos não governamentais, sendo que a última com enfoque nas operações de 

garantia da lei e da ordem em ambientes humanizados, tem ganhado relevância no cenário de 

atuação do exército brasileiro, dessa forma surge a demanda da liderança militar como 

característica inerente aos comandantes de pequena fração. 

Segundo o manual EB20-MF-10.103 (Manual de Fundamentos: OPERAÇÕES), do 

Exército Brasileiro, as Operações de Apoio a Órgãos Governamentais são definidas como: 

As Operações de Apoio a Órgãos Governamentais compreendem o apoio prestado 

por elementos da F Ter, por meio da interação com outras agências, definido em 

diploma legal, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a 

consecução de objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, eficácia, 

efetividade e menores custos e que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade 

de ações, dispersão de recursos e a divergência de soluções. No território nacional, 

esse apoio é regulado por diretrizes baixadas em ato do Presidente da República 

(BRASIL, 2014, p. 4-21).   

 

Sobre as Operações de Garantia da Lei e da Ordem: 

Operações militares conduzidas pelas Forças Armadas, por decisão do Presidente da 

República, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado, com o propósito de assegurar o pleno funcionamento do estado 

democrático de direito, da paz social e da ordem pública. (BRASIL, 2010, p. 2-2) 

            A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva do fenômeno da liderança 

do comandante de pelotão. Segundo o manual C 20-10, “ Observa-se o que o líder deve saber, 

ser e fazer, além de interagir com o grupo e com a situação. São os fatores que criam e 

sustentam a credibilidade do líder militar”. (BRASIL, 2011, p.3-3). O conceito está atrelado 

aos fatores de senso moral, atitude adequada e proficiência profissional os quais dão  

credibilidade e alicercearão a confiança do subordinado na figura do líder, independente das 

dificuldades encontradas nesse ambiente incerto das operações urbanas. 

Atualmente o emprego da força terrestre está muito mais voltado para o ambiente 

urbano, situação essa que é caracterizada pela presença marcante da sociedade civil no teatro 
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de operações, sendo a população o centro de gravidade e fator da decisão de grande 

relevância. Além do estresse comum do referido conflito temos também o dano colateral na 

sociedade como um aspecto a ser levado em consideração em caráter especial. Logo, a partir 

de todas essas peculiaridades, buscou-se informações com o intuito de responder ao seguinte 

problema de pesquisa: Como a Liderança Militar pode influenciar no êxito das operações de 

garantia da lei e da ordem em ambiente urbano?  

Nossos objetivos foram: Apresentar as características do Complexo do Alemão que o 

torna uma área de grande instabilidade e violência, bem como algumas características do 

ambiente urbano que trarão consequências para operações militares; expor como é organizada 

e sob qual circunstância se emprega uma tropa no apoio a órgãos governamentais; verificar a 

importância do conhecimento relativo a psicologia das massas no auxílio da tomada de 

decisões do comandante de fração; compreender a importância do exercício da liderança pelo 

comandante de pelotão de uma força que esteja atuando em operações de garantia da lei e da 

ordem. 

Nossas principais fontes de pesquisa foram bibliografias de cunho militar, manuais 

doutrinários que tratam sobre a doutrina das operações de garantia da lei e da ordem, livros 

que tratam do assunto liderança e psicologia das massas, e artigos escritos por militares e 

civis. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, procuramos introduzir o assunto de que se trata a pesquisa 

apontando a importância deste tema para o meio militar, indicando superficialmente os 

principais conceitos que serão tratados. Para a elaboração deste capítulo utilizamos como 

fontes principais manuais doutrinários do Exército Brasileiro. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico-metodológico, onde iremos expor a 

revisão da literatura, as fontes de pesquisa utilizadas e os procedimentos adotados.  

No terceiro capítulo expusemos os resultados obtidos com a pesquisa bem como a 

análise destes dados coletados. Este capítulo será apresentado da seguinte maneira: 

Na sua primeira parte buscamos mostrar as características do Complexo do Alemão. 

Estudamos as peculiaridades e fatos que fazem com que a região seja palco de tantos conflitos 

e instabilidade, além de tomar conhecimentos sobre as considerações civis que terão 

influência sobre o emprego de tropas em operações militares, sobretudo no contexto das 

operações de garantia da lei e da ordem. Neste capítulo utilizamos como fonte, 

principalmente, os seguintes autores: De Lima (2012), Brasil (2012), Brasil (2014). 
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Na sua segunda parte levantamos aspectos das operações de garantia da lei e da 

ordem, abordando o contexto no qual ela será adotada, com as peculiaridades do poder de 

polícia. Abordamos ainda neste capítulo a importância das regras de engajamento como fator 

preponderante quando tratamos do dano colateral a sociedade. As principais fontes utilizadas 

foram: Garcia (2009), Brasil (1998), Brasil (2010), Brasil (2013), Brasil (2014). 

Na sua terceira parte apontamos a importância do conhecimento da psicologia das 

massas por parte do comandante de pequena fração no que se refere a dinâmica e influência 

da manipulação das massas. Neste capítulo utilizamos como fonte, principalmente, os 

seguintes autores: Le Bon (1895), AMAN (2017), Canetti (1995), Brasil (2010). 

Na sua quarta e última parte abordamos o fenômeno da liderança, com o enfoque em 

liderança militar. Buscamos mostrar os principais conceitos, alguns tipos de liderança, formas 

de exercício da liderança e algumas diretrizes apresentadas pelos autores consultados para o 

bom exercício da liderança.  Nossas principais fontes foram: AMAN (2015), Brasil (2011), 

Trindade (2009), Penteado (1986), Houass (2001), Hecksher (1998), Maxwell (2008) 

Finalmente, no quarto capítulo apresentamos a conclusão do nosso trabalho, no qual 

sintetizamos os resultados, confirmando a importância da liderança do comandante de pelotão 

em operações de garantia da lei e da ordem.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa de Liderança Militar. Dentro 

dessa área, abordaremos a liderança exercida pelas comandantes de pequenas frações nas 

missões de garantia da lei e da ordem no Complexo do Alemão. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre as 

operações de garantia da lei e da ordem, pesquisamos alguns autores, dentre eles, Brasil 

(2010) que aborda o tema de uma perspectiva doutrinária, apresentando casos históricos, 

diretrizes e conceitos, chegando à conclusão de que é necessário que se empenhe lideranças 

efetivas para a condução das operações. 

Para Brasil (2010, p.1-4) o conceito de garantir a lei e ordem consiste em:  

Garantir a lei e a ordem significa assegurar o cumprimento da lei e a manutenção da 

ordem interna, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, após o reconhecimento formal da indisponibilidade, 

inexistência, insuficiência ou falência dos órgãos públicos competentes para tal. 

            Segundo o artigo: A Abrangente Concepção de Emprego da Força Terrestre da revista 

Military Review, “Essas operações colocam nosso soldado em contato direto com a população 

do ambiente operacional, na presença de integrantes de organizações civis 

diversas”.(NASCIMENTO, 2013) 

 Neste contexto de operações Brasil (2010, p. 6-12) faz uma intervenção citando o fator 

da legalidade: “o comandante deve sempre buscar ter consciência da situação com que sua 

OM ou fração se encontra. Seus desafios não se encerram com a tomada de decisões, pois é 

preciso disseminá-las de forma que não haja dúvidas sobre sua legitimidade e acerto, além de 

garantir que sejam devidamente cumpridas por subordinados comprometidos”. 

 Pela literatura consultada o fenômeno da liderança é uma ferramenta que deve ser 

observada. Brasil (2011, p. 2-2) ressalta: “o líder atua como um elemento que influencia o 

comportamento dos liderados independente de suas vontades”. 

 Para respaldar a elaboração do nosso problema verificamos a importância da boa 

atuação do comandante de pelotão em um contexto de operações de garantia da lei e da 

ordem, uma vez que Brasil (2010, p. 4-3) é enfático ao elencar como fator decisivo de 

sucesso: “a indiscutível liderança, particularmente nos menores escalões”. 
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 Percebemos a importância da liderança para a formulação de nosso problema uma vez 

que para estar em operações de garantia da lei e da ordem os homens devem estar motivados, 

afinal eles estarão em uma situação crítica muito desgastante e precisarão de uma motivação a 

mais para continuar dando o seu melhor: 

 As bibliografias consultadas se complementam quanto à importância de uma liderança 

efetiva em uma situação na qual os liderados estarão sob stress, contato direto com a 

população em um ambiente imprevisível. Brasil (2011, p. 5-2) afirma: “O líder deve ter a 

capacidade de decidir e operar com oportunidade no ambiente hostil do combate, aplicando 

seus conhecimentos”. 

 Os dados bibliográficos consultados até o momento indicam que o emprego da tropa 

em operações de garantia da lei em ambiente urbano, com a presença massiva da população, é 

dificultado pela imprevisibilidade e volatilidade, sendo um ambiente caótico. Nesta 

conjuntura a tropa deverá atentar para a dosagem dos meios para reprimir as ações ilegais. 

Diante desta problemática situação, os autores consultados apontam para o caminho do bom 

exercício da liderança como um fator que trará motivação para os homens e manterá a tropa 

coesa para o cumprimento de suas missões. 

 Diante do que foi encontrado na bibliografia que trata deste tema, podemos identificar 

algumas questões problemáticas: como explicar a relação entre o fenômeno da liderança e o 

desempenho de uma fração em operações de garantia da lei e da ordem e em que atitudes o 

comandante deve se nortear para que ele venha alcançar esse exercício da liderança de forma 

efetiva. 

 Estes dados iniciais colhidos até este momento indicam que o conhecimento a respeito 

da influência do fenômeno da liderança em operações de garantia da lei e da ordem tem um 

aprofundamento incipiente. Desta forma, precisamos estudar mais sobre este assunto para que 

possamos trazer mais esclarecimentos e conhecimento para o nosso Exército, uma vez que o 

emprego das tropas em ambiente urbano em operações de garantia da lei e da ordem é 

crescente. 
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando confirmar o que é apresentado pela literatura, formulamos o seguinte 

problema de pesquisa: A liderança do comandante de pelotão, influencia no bom desempenho 

das operações de garantia da lei e da ordem em ambiente urbano? 

 Partimos da hipótese de que a liderança do comandante de pelotão, atuando nas ações 

tipo polícia, irá influenciar no bom desempenho da fração na consecução das operações de 

garantia da lei e da ordem. Defendemos que o emprego da liderança por parte do comandante 

de pelotão é um dos fatores mais importantes para que a fração que está a seu comando 

obtenha bons desempenhos no cumprimento de suas missões, de acordo com o que o manual 

C 85-1 (2010) afirma.  

 Nossos objetivos foram: apresentar as características que tornam o Complexo do 

Alemão uma área tão instável. Apontar as considerações civis como fator de decisão essencial 

para a tomada de decisão do comandante de fração a partir do estudo de situação. Identificar 

os conceitos sobre a doutrina das operações de garantia da lei e da ordem em ambiente 

urbano. Exibir a importância do conhecimento da psicologia das massas quando se atua em 

regiões densamente povoadas a exemplo dos centros urbanos assim como para o emprego da 

tropa. Identificar os principais aspectos do fenômeno da liderança. Ratificar a importância da 

liderança do comandante de pelotão para o bom desempenho de sua fração. 

Visamos especificamente abordar os resultados que o bom exercício da liderança do 

comandante de pelotão nas ações tipo polícia irão ter no desenvolvimento das operações de 

garantia da lei e da ordem no Complexo do Alemão e apresentar os fatores que levam o 

emprego das tropas do Exército Brasileiro a operar quando se confirma a ineficiência dos 

órgãos de segurança pública 

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Para realizar a nossa pesquisa adotamos o método hipotético-dedutivo, levantando um 

problema relacionado a liderança do comandante de pelotão em operações de garantia da lei e 

da ordem. Elaboramos uma hipótese que pudesse responder aos questionamentos propostos 

pelo trabalho, que foi confrontada mediante a análise dos resultados, durante a execução da 

pesquisa, com a finalidade de obtermos uma resposta ao problema apresentado. 

Em nosso trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura 

que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, 
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destacam-se os manuais militares C 85-1 (Operações de garantia da lei e da ordem), C EB20-

MF-10.103 (Operações), C 20-10 (Liderança Militar).  

Nossa primeira constatação foi que foram editados até o momento muitos títulos sobre 

o assunto. Quanto a qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que a maioria das fontes 

consultadas são de boa procedência, de autoria de militares e civis com experiência no 

assunto, baseados em experiências vividas na operação de pacificação no Complexo do 

Alemão. 

Trabalhamos com uma exposição simples no tratamento dos dados coletados, haja 

vista que os questionamentos abrem uma lacuna para uma variedade de opiniões. Desta 

forma, optamos por apresentar os dados coletados pelas pesquisas bibliográficas. 

Na análise dos dados, confrontamos ainda, os resultados com a teoria estudada na 

revisão da literatura com o que prescrevem os conceitos de liderança e doutrina das operações 

de garantia da lei e da ordem vigentes. 
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3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 Complexo do Alemão 

 

3.1.1 Antecedentes Históricos 

 

O termo “favela” data do início do século XX, em que se observou um grande 

deslocamento populacional da zona rural para a zona urbana, isto se deu pela melhor condição 

de vida e oportunidade nas cidades. Foi observado por De Lima (2012), que as favelas do Rio 

de janeiro surgiram à época da Guerra de Canudos. Na região que foi palco deste conflito, 

predominava uma vegetação resistente a seca típica do sertão, denominada “favela”. 

Terminado o conflito, os militares que retornaram à capital carioca mudaram-se para os 

morros, devido à crise financeira oriunda do não recebimento do soldo. Dessa forma, por 

identificação ao ambiente do sertão, os soldados passaram a chamar os morros de “favelas”. 

Nessa conjuntura o Estado do Rio de Janeiro, em particular sua capital, vivenciou o 

surgimento das primeiras “favelas”, também conhecidas por “comunidades”. 

A preocupação do poder público com a nova forma de moradia instalada 

informalmente no Rio de Janeiro só aconteceu em 1927, através do Plano Agache, 

um plano urbanístico que previa, simplesmente, o embelezamento do local e não a 

integração social e a qualidade de vida dos moradores. (DE LIMA, 2012, p. 11). 

As favelas configuram conjuntos habitacionais insalubres devido à falta de ações 

governamentais concretas, relacionadas às infraestruturas e problemas de habitação, 

saneamento básico e urbanismo. A inexpressiva presença do Estado nesses aglomerados 

populacionais, gera condições para o desenvolvimento de atividades ilícitas como o tráfico de 

drogas, surgimento de grupos criminosos, furto de energia, água, sinais transmissores a cabo. 

Tal situação foge do controle dos órgãos de segurança pública estadual, os quais tem se 

mostrado insuficientes na repressão desses delitos 

Já o nome “Alemão”, atribuído ao complexo de favelas em estudo, segundo De Lima 

(2012), refere-se à aquisição de terras na Serra da Misericórdia pelo polonês Leonard 

Kaczmarkiewicz, em 1920. A partir da década de 1950, este colono, conhecido como 

“alemão”, dividiu e vendeu suas propriedade e lotes, os quais eram referenciados como 

“morros do alemão”. 
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3.1.2 Caracterização da área 

 

 O Complexo do Alemão é um bairro favelizado de classe baixa da zona norte do Rio 

de Janeiro composto por 15 comunidades em uma área aproximada de 2,9 km². Segundo 

pesquisa realizada por De Lima (2012), nota-se que o complexo supracitado possui os mais 

baixos Índices de Desenvolvimento Social (IDS), dentre os principais bairros do Rio de 

Janeiro, conforme consta o quadro abaixo. 

Lagoa Alemão 

IDS:0,84 IDS:0,474 

Posição: 01 de 158 Posição: 149 de 158 

Quadro 1: Índice de Desenvolvimento Social 

Fonte: Instituto Pereira Passos. Disponível em:< http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas />. Acesso em: 05 

maio 2017. 

Foram considerados os seguintes aspectos: coleta de lixo, rede de esgoto, 

analfabetismo e renda, tempo de estudo, número de banheiros por morador, fatores que 

retratam as precárias condições de vida da população local. 

Da pesquisa realizada por De Lima (2012), a população deste Complexo seria em 

torno de 80 mil habitantes, vivendo em 20 mil domicílios, o que o caracteriza como região 

densamente povoada. 

 

Figura 1: Comunidades do Complexo do Alemão 

Fonte: Disponível em:< http://www.riomaissocial.org/territorios/complexo-do-alemao/>. Acesso em: 05 maio 

2017.  
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Segundo Tabak (2010) em sua reportagem para o site G1: “Conjunto do Alemão tem 

um dos piores indicadores sociais do Rio”, o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), realizado no ano 2000 expõe que Complexo do Alemão está entre os 15 

bairros com mais crianças e adolescentes, dos 7 aos 17 anos, fora da escola. Na faixa etária 

dos 15 aos 17 anos, o percentual chega a 27,83% de jovens que não frequentam as salas de 

aula. Já 36,43% dos chefes de família têm menos de quatro anos de estudo. Um em cada 11 

moradores da favela com mais de 15 anos de idade é analfabeto. Isso se reflete em outros 

indicadores de pobreza, como o número de mães adolescentes do Complexo do Alemão. Na 

faixa etária entre 15 e 17 anos, 11,37% das meninas que moram nas favelas da região já são 

mães. E o dinheiro para cuidar dos filhos é curto, já que a renda média dos chefes de 

domicílio é de pouco mais de dois salários mínimos – 60,55% deles ganham até dois salários. 

Segundo Carneiro (2017), em sua matéria na BBC exposta pelo G1: “Cinco motivos 

que levaram o Rio à pior crise de segurança em mais de uma década”. A cidade carioca vive 

uma situação em que os indicadores de violência se aproximam ao patamar dos anos 

anteriores às unidades de polícia pacificadora que começaram a ser estabelecidas em 2008. 

Segundo o pesquisador e sociólogo do Laboratório de Análise da Violência da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ignacio Cano, o Estado caminha na direção do mesmo 

patamar de homicídios de dez anos atrás. 

A recessão, a grave crise financeira do Estado do Rio, a escassez de recursos para a 

polícia e o desemprego estão entre os fatores que contribuem para a atual crise de segurança. 

Para o antropólogo e especialista em segurança pública Luiz Eduardo Soares, o quadro atual 

resulta da intensificação de práticas e circunstâncias que estão em curso há muito tempo, 

segundo ele o confronto com “o tráfico”, mata inocentes, suspeitos e policiais. 

A matéria elenca os principais fatores que estão por trás da atual crise de segurança no 

Rio. Em relação a deterioração das UPP, levanta os seguintes dados: “Nos últimos cinco anos, 

o número de tiroteios em comunidades com UPP aumentou 13.746%, de acordo com um 

estudo feito pela própria Polícia Militar. O número de confrontos nas favelas com UPP passou 

de 13, em 2011, para 1.555, em 2016. As trocas de tiros se intensificaram nas últimas 

semanas, notadamente no Complexo do Alemão, onde a Polícia Militar atua para instalar uma 

cabine blindada numa das principais vias da comunidade Nova Brasília. Inicialmente o 

impacto da política adotada pelas UPP foi muito positivo, no entanto com o tempo e expansão 

do programada para comunidades mais complexas, a situação começou a deteriorar. Dessa 

forma as UPP que tinham foco claro na capital e não para todo o estado, começaram a falhar, 
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elevando novamente os níveis de violência, de acordo com a socióloga Julita Lemgruber 

“Quando a política das UPP entrou em falência, o Estado não conseguiu se movimentar 

rapidamente para se reestruturar”. Na visão de Ignacio Cano, pesquisador da Uerj, o Estado se 

ancorou nos bons resultados iniciais das UPP sem que as políticas fossem “ampliadas, 

corrigidas, modificadas ou complementadas por novas política”.  

Sobre a crise financeira, Maria Isabel Couto, da Diretoria de Análise de Políticas 

Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP), diz que: 

 O aumento dos indicadores de violência significa que os policiais na ponta estão 

sendo colocados sob muito mais pressão - isso enquanto o Estado passa por uma 

crise financeira violentíssima que gera ansiedade sobre se vão receber salários, e 

boatos de que o Estado não tem dinheiro para comprar gasolina, de que as viaturas 

estão sucateadas, de que coletes a prova de bala estão vencidos e armas estão sem 

manutenção. Tudo isso gera um cenário de muito estresse para um funcionário cuja 

função é ir para a rua e proteger a população. 
Sobre a expansão da mancha criminal, ainda segundo Couto, o que torna mais difícil o 

controle pelos órgãos de segurança pública: 

A concentração na capital significava que, do ponto de vista da segurança pública, 

os esforços e o contingente também podiam ser concentrados. Hoje, a violência está 

muito mais dispersa, e é preciso distribuir esforços, recursos e adotar estratégias 

mais complexas. 
A relação “pacificação” versus confronto, um dos fatores da crise, é retratado pela 

matéria de acordo com os seguintes dados:  

Nos últimos cinco anos (2012-2016), o número de homicídios decorrentes de 

oposição à intervenção policial aumentou 120%, chegando a 920. Em 2012, o 

patamar mais baixo na última década, foram 419 mortes. Já em 2007, antes das 

UPPs, o número de mortos por policiais chegou a 1.330. 

O fortalecimento das facções criminosas continua a crescer devido a desigualdade 

social e falta de oportunidade para jovens nas comunidades, os quais são aliciados para o 

tráfico, munindo as facções de recursos humanos. Essa assertiva que relaciona a falta de 

oportunidade como justificativa para atingir objetivos por meios ilícitos, é contestada por 

alguns autores, a exemplo de Robert Merton em sua obra: Sociologia, teoria e estrutura.  

Merton (1968, p.203-232) apresenta sua perspectiva sociológica ao expor que o 

posicionamento na estrutura social influencia o indivíduo, mas não determina totalmente o 

acesso destes às oportunidades. Trata-se de um conceito que relaciona o contexto estrutural e 

as ações individuais. Em sua pesquisa procurou averiguar como estruturas sociais específicas 

exercem pressão sobre indivíduos na sociedade, fazendo com que esses se inclinem para o 

comportamento desviante em detrimento do conforme. Para tanto, Merton acredita que em 

toda relação sociocultural desenvolvem-se metas culturais que orientam a vida do indivíduo, 

essas metas são denominadas por ele como objetivos culturalmente definidos e exibe as 
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normas institucionalizadas como o meio legítimo para alcançar tais objetivos. O conceito de 

anomia, dessa forma, remete ao fato dos agentes sociais atingirem os objetivos culturalmente 

definidos através de meios ilegítimos, fazendo com que se manifeste o comportamento 

desviante.  

O comportamento desviante pode ser considerado sociologicamente como um sistema 

de dissociação entre as aspirações culturalmente prescritas e os meios estruturalmente 

proporcionados para realizar essas aspirações. Nesse contexto cultural, surge a tipologia de 

modos de adaptação individual, que o autor define como: Conformidade, Inovação, 

Ritualismo, Retraimento e Rebelião. Na conformidade, os padrões estabelecidos são 

amplamente aceitos pelos membros. Na inovação os indivíduos cumprem as metas, mas 

chegam nelas através de meios ilícitos, ou seja, reprimidos pela sociedade, assim a busca do 

sucesso leva a uma violação das regras sociais. Os Ritualistas têm nas normas institucionais o 

seu objetivo, entendendo-as como um fim em si mesmas, não contando com as vantagens 

imediatas trazidas pelo seu cumprimento, e dessa maneira acabam por atingir os objetivos 

culturalmente definidos. Em contrapartida o comportamento do Retraimento remete ao fato 

do abandono das metas e meios instituídos pela sociedade, sendo definido pela falta de 

identificação com as regras sociais e os valores. Por fim o comportamento Rebelde, o qual 

estabelece novas metas e meios institucionalizados para serem atingidos, logo, constitui a 

rejeição dos meios e metas vigentes e a luta por sua substituição. 

   

3.1.3 Considerações civis 

 

 Atualmente, o Exército brasileiro adota o Exame de Situação do Comandante que 

substituiu o antigo método de “Estudo de situação”, com o intuito de aprimorar o 

planejamento detalhado. 

O Exame de Situação do Comandante é o processo sistemático de planejamento 

detalhado de emprego dos elementos da Força Terrestre, que visa a dar uma 

sequência lógica e ordenada aos diversos fatores que envolvem o processo decisório 

nas operações no Amplo Espectro (BRASIL, 2014, p. 5-1). 

  
De acordo com Brasil (2012, p. 05), para atender às evoluções das operações 

desencadeadas no “amplo espectro”, “a metodologia do Estudo de Situação do Comandante 

requereu aperfeiçoamentos e atualizações de acordo com os novos meios e sistema de armas 

disponíveis, as considerações civis tornaram-se mandatórias como fator de decisão”. 
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Desse modo, as considerações civis ganham relevância no ambiente operacional e 

“passam a condição preponderante que orientará o processo decisório, juntamente com os 

fatores missão, terreno e condições meteorológicas, inimigos, meios e tempo”(BRASIL, 

2012, p. 06). 

O novo processo de planejamento ressalta que: 

[...] as considerações civis analisam a influência da cultura e das atividades da 

população local sobre o (a) TO/ A Op e a condução das operações sobre essas 

populações. Inclui efeitos da infraestrutura, das instituições e organizações civis e da 

liderança política/ civil local. As considerações civis compreendem seis vetores: 

áreas, estruturas, capacidades, organizações, pessoas e eventos. (BRASIL, 2014b, p. 

2-9).    

A atuação das pequenas frações nas diversas missões em ambiente urbano contam com 

a presença constante da população civil e atuação das forças auxiliares, então faz-se 

necessário levantar aspectos da cultura local (valores, ética, etc), ligados ao regionalismo, que 

refletem os comportamentos dos indivíduos componentes dessa população, bem como a 

forma de operar das outras forças (militares e civis). Desse modo, pode-se levantar a provável 

percepção da população sobre a atuação da tropa, o que servirá de apoio para as condutas 

adotadas pela tropa e, consequentemente, ter o impacto das operações diminuído. 

Nessa conjuntura, cresce de importância o papel do comandante no tocante a 

consciência situacional, calcado nos seis vetores das considerações civis, a qual irá corroborar 

para planejamentos mais coerentes que permitam o êxito das missões com mínimos efeitos 

colaterais. 

A consciência situacional considera a cultura (a própria e a dos outros atores 

existentes no TO/ A Op) e seus possíveis reflexos sobre as operações. As crenças, 

valores, normas de conduta social, costumes e tradições de uma sociedade formam 

um conjunto que exerce influência sobre a forma como os integrantes de uma 

sociedade entendem e definem parâmetros sobre o que é permitido ou não e como 

avaliam o que é ou não é relevante. (BRASIL, 2014b, p. 2-10 apud COSENDEY, 

2014, p. 36).   

Ainda de acordo com Brasil (2014b, p. 1-3) , a consciência situacional “consiste na 

percepção precisa e permanentemente atualizada do ambiente operacional no qual se atua e no 

reconhecimento da importância de cada elemento percebido em relação à missão atribuída. 

Essa nova competência tem grande vulto nas operações urbanas, ao passo que nossas 

tropas tendem a processar os acontecimentos de acordo com os valores e princípios ligados à 

nossa cultura. 

A análise das considerações civis está atrelada ao bom andamento das operações 

típicas de garantia da lei e da ordem, a exemplo do patrulhamento ostensivo em que o contato 

com a população é diário, cabendo ao comandante de pequena fração a orientação de seus 
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subordinados na conduta das operações. Segundo Brasil (2014b, p.1-3) “a arte do comando 

também requer o desenvolvimento da liderança, que é o processo de influenciar as pessoas, 

fornecendo o propósito, direção e motivação para o cumprimento da missão e melhorar a 

organização”. 

 

3.2 Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

 

3.2.1 Aspectos gerais 

 

 O estudo das operações de Garantia da Lei e da Ordem faz-se necessário, tendo em 

vista o crescente emprego das tropas do Exército Brasileiro nesse tipo de operações, reflexo 

da atual conjuntura marcada pelo paradoxo da paz externa e alto grau de violência interna. 

Nesse contexto pode-se observar a seguinte situação: “ A disseminação da violência nos 

grandes centros urbanos, fruto de uma exclusão social facilmente perceptível a um olhar 

desatento, tem desnudado a ineficiência dos órgãos de segurança pública na garantia da ordem 

pública interna”. (GARCIA, 2009) 

 Dessa maneira surge a importância do preparo da tropa no intuito de intervir quando 

necessário e garantir a ordem pública. Segundo o manual EB20-MF-10.103 (Manual de 

Fundamentos: OPERAÇÕES), do Exército Brasileiro, que versa sobre o emprego da tropa em 

operações de garantia da lei e da ordem:  

O emprego dos elementos da F Ter na garantia da lei e da ordem se dará por 

iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais e deverá ser episódico, em área 

previamente definida, e ter a menor duração possível, objetivando a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por terem sido 

esgotados os instrumentos dos órgãos governamentais previstos no Art 144 da CF88, 

o qual atribui o a órgãos federais e estaduais o exercício da Segurança Pública, dever 

do Estado, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do PR. (BRASIL, 

2014, p. 4-23)  
  

A atuação das forças armadas no Complexo do Alemão, foi uma ação típica de 

garantia da lei e da ordem, para tanto foi necessário um amparo legal para que a força terrestre 

cumprisse suas atribuições, tendo sua previsão no artigo nº142 da Constituição Federal de 

1988. 

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

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
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República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 1988, p. 78) 
  

No entanto só em 1999, com o advento da Lei complementar nª 97 é que as normas e 

organização, preparo e emprego das forças armadas foram definidas. 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é 

de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de 

Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais. (BRASIL, 1999) 

  

Em 2010, o Estado do Rio de Janeiro sofreu com diversas ações do crime organizado, 

a exemplo de arrastões, roubo de veículos, assassinato de policiais, queima de ônibus e 

recrudescimento do tráfico de drogas e armas, somadas a impunidade dos criminosos que 

estimula ainda mais o crime no Brasil e dá margens à violência. Tais ações que assolaram a 

população carioca, acabaram por dificultar a ação dos órgãos públicos estatais, evidenciando 

sua falta de controle no que tange a segurança pública. Esses fatos justificaram a intervenção, 

a qual foi devidamente executada ao passo que prevista em lei, como mostra o artigo 15 da lei 

complementar nº 97/1999. 

 
§ 2o A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de 

quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas 

em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

relacionados no art. 144 da Constituição Federal.  

§ 3o Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 

Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente 

reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como 

indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão 

constitucional. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)  
§ 4o Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3o deste artigo, após 

mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das 

Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter preventivo e repressivo 

necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 5o Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, 

caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o controle 

operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das 

ações para a autoridade encarregada das operações, a qual deverá constituir um 

centro de coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos 

públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 117, de 2004)  
§ 6o Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 

Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, para 

atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem desempenhadas por 

efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas as suas competências 

constitucionais ou legais. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

(BRASIL, 1999). 
  

 



23 

 

 

 

3.2.2 Emprego da tropa em operações de garantia da lei e da ordem 

 

Pode-se observar o emprego efetivo da tropa nas ações de pacificação do Complexo 

do Alemão, missão esta que contribuiu para o adestramento da tropa nas operações de 

garantia da ordem, uma vez que após o investimento e o cerco, na terceira fase da missão 

prevaleceram ações de normalização preventiva realizadas pela 9ª Bda Inf Mtz (F Pac 

ARCANJO II), em fevereiro de 2011 até junho de 2012. Dentre as diversas tarefas operativas 

realizadas na área de operações, vale ressaltar o cumprimento de mandados de prisão, posto 

de bloqueio e controle de via urbana, prisão em flagrante delito, patrulhamento ostensivo, 

revista de material e pessoal, todas com o intuito de manter a estabilidade daquele ambiente 

urbano. 

 Segundo Brasil (2010, p.4-12), as ações supracitadas constituem operações tipo 

polícia, as quais são largamente empregadas nas operações de garantia da lei e da ordem, 

independente do grau de organização da força adversa, sendo que em muitos casos, essas 

operações são executadas em situação de normalidade.   

 As operações tipo polícia apresentam como objetivos principais: 

a) controlar a população;  

b) proporcionar segurança à tropa, às autoridades, às instalações, aos serviços 

essenciais, à população e às vias de transportes;  

c) diminuir a capacidade de atuação das F Opn e restringir-lhes a liberdade de 

atuação; e  

d) apreender material e suprimentos. (BRASIL, 2010, p.4-12) 

 Pode-se observar que as referidas ações têm como centro de gravidade a população, 

podendo tornar-se mais um empecilho na manutenção da lei e da ordem. Desse modo vale 

ressaltar a visão da população em relação a tropa: 

Será de capital importância que a população deposite confiança na tropa que 

realizará a operação. Esta confiança é conquistada, entre outros itens, pelo 

estabelecimento de orientações voltadas para o respeito à população e a sua correta 

compreensão e execução darão segurança aos executantes, constituindo-se em um 

fator positivo para sua atuação (BRASIL,2010, p.2-6). 

 Sendo assim o trato com a população se traduz nas normas de conduta as quais 

segundo (BRASIL, 2010) “ São prescrições estabelecidas no nível ministerial e dela devem 

demandar as Regras de Engajamento específicas a serem elaboradas pelas forças 

empregadas”. 

 As regras de engajamento são baseadas no princípio da proporcionalidade, 

razoabilidade e legalidade. Deve-se considerar a necessidade de: 
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a.Que sejam estabelecidos os limites de tolerância que antecedem o início do 

engajamento tático; 

b. Que seja definido o procedimento da tropa caso se faça necessário o emprego da 

força, em princípio, nas seguintes situações: 

(1) autodefesa contra ataques diretos ou ameaça concreta contra sua integridade 

física; 

(2) evitar o seu desarmamento; 

(3) evitar a captura de qualquer um dos seus integrantes; 

(4) impedir o ataque ou tentativa de invasão às suas instalações; 

(5) manter a ocupação de posições importantes para o cumprimento da missão; e 

(6) evitar atos hostis que impeçam o cumprimento da missão. 

c. Que sejam específicas para cada tipo de operação; 

d. Que sejam preconizados os princípios para a “utilização do armamento”; 

e. Que sejam do conhecimento de todos os militares envolvidos na operação (do 

mais baixo ao mais alto escalão); 

f. Que sejam do conhecimento de todas as autoridades civis e militares envolvidas 

na operação; 

g. Que sejam escritas sob a forma de procedimentos detalhados por parte da tropa; 

h. Que busquem abranger o maior número de situações possíveis de ocorrência em 

cada operação; 

i. Que sejam consolidadas em documento elaborado pelo comandante da tropa 

durante a operação (C Mil A, DE e Bda); e 

j. Que sejam analisadas por uma assessoria jurídica. (BRASIL, 2010, p. 5-6) 

 O comportamento da tropa, principalmente nos núcleos urbanos densamente 

povoados, deverá ser corretamente planejado, visando permitir a dosagem dos meios para 

reprimir as ações ilegais. Isso se define a partir da segurança e experiência da tropa a qual 

deve ser coerente com sua formação e equipamento, da seguinte forma: 

a. moderação e tranquilidade na dissuasão; 

b. firmeza e determinação, sem desmandos, quando provocada e agredida; 

c. nenhuma precipitação ou sinal de instabilidade, em qualquer momento do 

confronto; 

d. demonstração de completo domínio das técnicas de controle de distúrbios; 

e. emprego maciço de munição não letal, de acordo com a progressividade das 

ações; e 

f. deve-se ter cuidados especiais com pessoas que não tenham participação direta nas 

ações, em particular crianças, idosos e mulheres. (BRASIL, 2010, p.6-1) 

 

Vale ressaltar a importância do comandante de fração no que tange ao conhecimento 

das regras de engajamento e a forma com que ele orientará seus homens para o cumprimento 

das mesmas, visando o menor efeito colateral possível e consequentemente o apoio da 

população, uma vez que são considerados fatores decisivos de sucesso: 

(1) o alto grau de adestramento da tropa; 

(2) a indiscutível liderança, particularmente nos menores escalões (GC; 

Pel; Cia); 

(3) o perfeito conhecimento e cumprimento das REGRAS DE 

ENGAJAMENTO; 

(4) a sincronização de todos os movimentos;(BRASIL, 2010, p.4-3). 
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3.3 Psicologia das Massas 

  

O emprego das tropas nas operações de garantia da lei e da ordem em ambiente urbano 

tem como peculiaridade a aglomeração de pessoas, caracterizado pela densidade populacional 

dos centros urbanos, o que avulta a importância do conhecimento da psicologia das massas 

por parte do comandante de pequena fração no que se refere a dinâmica e influência da 

manipulação das massas, seja ela pelos meios de comunicação ou por indivíduos. No livro 

Psicologia das multidões, do médico, sociólogo e psicólogo Gustave Le Bon, podemos 

observar algumas características intrínsecas as massas, ressaltando as mudanças que os 

indivíduos sofrem quando passam a compor as massas: 

Do ponto de vista psicológico, a palavra multidão tem um sentido totalmente 

diferente. Em determinadas circunstâncias, e apenas nessas, um agrupamento de 

indivíduos adquire caracteres novos, bem diversos dos carácteres de cada um dos 

indivíduos que o compõem. A personalidade consciente desvanece-se e os 

elementos e as ideias de todas as unidades são orientados numa direção única. 

Forma-se uma alma coletiva, sem dúvida transitória, mas que apresenta caracteres 

bem definidos. A coletividade transforma-se então no que, à falta de expressão mais 

adequada, chamarei uma multidão organizada ou, se preferirem, uma multidão 

psicológica. Passa a constituir um ser único e fica submetida à lei da unidade mental 

das multidões. (LE BON,1895, p. 6) 

 Le Bon busca a explicação para tais mudanças nas características dos indivíduos, 

baseado em três fatores: 

1º Fator: é que o indivíduo que faz parte de um grupo adquire, unicamente por 

considerações numéricas, um sentimento de poder invencível que lhe permite 

render-se a instintos que, estivesse ele sozinho, teria compulsoriamente mantido sob 

coerção. 

2º Fator: é o contágio. Num grupo, todo sentimento e todo ato são contagiosos, e 

contagiosos em tal grau, que o indivíduo prontamente sacrifica seu interesse pessoal 

ao interesse coletivo. 

3º Fator: de longe a mais importante, determina nos indivíduos de um grupo 

características especiais que são às vezes inteiramente contrárias às apresentadas 

pelo indivíduo isolado. Aludo àquela sugestionabilidade, da qual, além disso, o 

contágio acima mencionado não é mais do que um efeito. (ACADEMIA MILITAR 

DAS AGULHAS NEGRAS, 2017, p 152). 

Ainda segundo Le Bon (1895) a massa caracteriza-se por ser “impulsiva, mutável, 

irritável, nunca deliberada, pouco perseverante, extremamente crédula, exagerada em 

sentimentos, ambivalente, extremada, imperiosa e sugestionável”.  

Le Bon classifica as três espécies particulares de situação coletiva: 
 

a) Audiência: qualquer massa de pessoas, reunidas ou não, que têm a sua atenção 

polarizada em um (a) única pessoa / acontecimento aos quais estão respondendo 

passiva e reativamente. 

b) Multidão: uma audiência reunida (concentrada em um lugar) com o objetivo de 

obter determinado fim. Implica proximidade física. É mais ativa que a audiência 

porque as pessoas interagem mais, existe movimento dentro dela. Mas é, ainda, 
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responsiva, possuindo certa passividade. Não é proativa. O que caracteriza a ambas é 

a atenção polarizada, que pode ser casual – quando ocorre acidentalmente, por 

coincidência e intencional – quando a polarização tem como finalidade expressa a 

informação ou a distração/diversão. Em muitos casos, audiência e multidão são 

apenas (ou podem tornar-se) as primeiras fases de transição para o que pode vir a se 

tornar uma organização social. Quando a polarização é rompida, (exemplo: um 

comunicador enfadonho causa a desatenção/perda da atenção) os membros começam 

a interagir entre si e podem passar para a atividade manifesta. Podem até vir a 

apresentar atividade de turba. 

1) Turba: termo que conota atividade desorganizada e incontrolável de um numeroso 

aglomerado de pessoas. Faz referência a um conjunto reunido, polarizado e ativo de 

pessoas. O ‘pensamento’ de seus membros é homogêneo, seus atos são impulsivos e 

irracionais. A turba se diferencia em certos tipos, segundo a natureza do intento de 

sua atividade: 

1.1) Motim – a ação da turba dirigida para fins aquisitivos, buscando o controle 

(motim propriamente dito) ou a posse de um objeto (saque) ou pessoa (linchamento 

ou sequestro) 

1.2) Pânico – É atividade dentro da turba orientada pela defesa contra algo ou pela 

fuga de alguma coisa. Pode até acontecer que a defesa contra algo ameaçador a 

todos leve à união organizada dos indivíduos em perigo, com o estabelecimento de 

papéis estruturados e inter-relacionados e normas regulamentadoras da ação. Quase 

sempre, porém, a defesa é não organizada e a ação não é cooperativa, afinal de 

contas, trata-se de uma turba e, como toda e qualquer turba, prevalecem a 

desorganização e a irracionalidade.  

 (c) Demonstrações: têm como objetivo demonstrar ideias, sentimentos, opiniões, 

atitudes. Fins pacíficos e modestos, em princípio. Mas pode acontecer que forças 

excitantes despertem quando as pessoas estão reunidas e transformem a 

demonstração ordenada e bem planejada eu uma turba agressiva. (ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017, p 153-156). 

 

De acordo com Canetti (1995) as massas apresentam certas propriedades evidenciadas 

pela vontade de crescer, a igualde que reina em seu interior, sua densidade e a necessidade de 

uma liderança que irá direcioná-la. O Caderno de Instrução de Psicologia da AMAN 2017, p. 

155) trata essas lideranças como os agitadores das massas, os quais imprimem alguma 

organização à massa, polarizando sua atenção e sugerindo ações por meio da afirmação, 

insinuando uma ideia que será incutida na massa, pela repetição dessa afirmação e por fim 

contagiando a todos. A tropa adota procedimentos especiais em relação a esses indivíduos, o 

que é exposto por Brasil (2010, p. 4-3): 

No interior da formação que a tropa adotar para o investimento, deverão ser 

posicionados os militares encarregados de fotografar e filmar. Eles devem dirigir 

suas objetivas buscando focalizar particularmente as lideranças. A simples presença 

das máquinas, “flashes” e luzes, funciona como fator de inibição para atuação dos 

organizadores da resistência. 

Os fatores psicológicos que influenciam os indivíduos ao adentrarem a massa são:  

1) Número: transmite sensação de poder e segurança; 

2) Expansão de Desejos Reprimidos: preconceitos e desejos insatisfeitos incentivam 

a prática da desordem; 

3) Sugestão – os ideais se propagam despercebidos, sem que os indivíduos 

influenciados raciocinem ou possam contestá-los; 

4) Contágio - pelo contágio, (afirmação e repetição de slogans) os ideais difundem-

se; 
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5) Anonimato – acobertado pelo anonimato o indivíduo poderá perder o respeito 

próprio e consequentemente sentir-se-á irresponsável por seus atos; e 

6) Imitação – o desejo de imitar o que os outros estão fazendo poderá levar o 

indivíduo a integrar a turba. (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 

2017, p 155-156). 

 

No contexto das operações de garantia da lei e da ordem, o princípio da massa também 

é muito utilizado pela tropa, diferindo das turbas por constituir uma massa organizada, 

disciplinada e coesa, caracterizada pela sua superioridade de meios tanto de efetivo como de 

material, e principalmente pela liderança exercida pelo militar que está à frente daquela tropa.  

Caso seja determinado o emprego da F Ter para a solução de uma crise, ou mesmo 

de um confronto armado, deverá ser privilegiada, inicialmente, a estratégia da 

Dissuasão, caracterizada pela significativa superioridade de meios (Princípio da 

Massa), com vistas à solução do problema, se possível de forma pacífica, evitando-

se o confronto direto. (BRASIL, 2010, p. 1-3)  

 

3.4 Liderança 

  

O fenômeno da liderança desde sempre foi fator primordial para que as tropas 

estivessem coesas, unidas e motivadas para cumprir uma missão ou enfrentar ameaças 

internas, mais recentemente os agentes perturbadores da ordem pública. A boa performance 

de uma fração em combate depende muito de como o seu líder irá conduzi-la, atentando para 

todos fatores da decisão, com ênfase naqueles que mais interessam em determinada situação. 

Existem diversas dificuldades em comandar homens livres para atuarem em missões reais ou 

em situações de extremo stress físico ou mental. Tendo em vista que o Brasil passa por um 

período marcado pela dificuldade por parte dos órgãos de segurança pública, no combate a 

violência, o estudo deste tema é primordial para que os comandantes militares estejam 

preparados para conduzirem suas frações na manutenção da ordem pública. 

 

3.4.1 Conceito de liderança 

 

Para que o estudo acerca da influência da liderança militar em uma Operação de 

Garantia da Lei e da Ordem seja compreensível e eficaz, necessitamos esclarecer alguns 

conceitos e explicar algumas características a respeito da liderança tendo em vista a sua 

complexidade e amplitude. Brasil (2011, p. 2-1) expõe que “Trata-se de assunto complexo, 

haja vista envolver variáveis de igual complexidade dentro da psicologia social”. Neste 

sentido, o Caderno de Instrução do Projeto Liderança da AMAN explica essa complexidade 

de ideias:  
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Muitas vezes, o vocábulo 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 grupos humanos. Nos 

autores da língua inglesa é comum o emprego deste vocábulo para designar pessoas 

que ocupam cargos de direção em diversas instituições e principalmente nas forças 

armadas. Por isto, quando se menciona essa palavra é necessário defini-la com 

clareza, uma vez que ela assumiu diversos significados e é, vulgarmente, um 

sinônimo de chefe ou dirigente. (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 

NEGRAS, 2017, p. 6). 

Na língua portuguesa a palavra liderança está ligada a uma forma de domínio baseada 

em aspectos afetivos e interpessoais, ao longo da História notou-se que o seu significado se 

confunde com outras palavras, a exemplo de chefia e administração. Todavia, de acordo com 

o Novo Dicionário Aurélio, líder é o indivíduo que “chefia, comanda ou orienta em qualquer 

tipo de ação, empresa ou linha de ideias, sendo também, o guia, o chefe, ou condutor que 

representa um grupo ou corrente de opinião”. Para o mesmo dicionário, chefe é “o principal 

entre outros, aquele que exerce autoridade, o dirigente, o patrão, aquele que governa ou 

comanda, o cabeça, o caudilho”. E, por fim, administrador é “pessoa que exerce 

administração, que administra”.  

De forma sucinta, compreende-se que o líder tem a capacidade de conduzir e guiar, 

estando à frente dos liderados; o chefe ordena e comanda, de posse do poder que sua 

autoridade lhe confere e de acordo com as prerrogativas consequentes da posição que ocupa; e 

o administrador, por fim, apenas organiza e gerencia as atividades sob sua responsabilidade.  

 

Figura 2: Diferenciação entre Líder e Chefe  

Fonte: Disponível em:< http://patronos.com.br/diferenca-entre-chefe-e-lider/>. Acesso em: 15 maio 2017  

 Entendemos dessa forma que a diferenciação entre líder e chefe está ligada 

principalmente aos fatores: respeito, credibilidade e influência, presentes muito mais na figura 

do líder. De modo que o líder inspira pessoas, desenvolve suas habilidades observando o 

potencial de cada um, passando seus conhecimentos aos liderados em prol das metas e do 

crescimento do grupo, ao passo que a convicção e o sacrifício do líder em busca de um ideal é 
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o que faz ele ser seguido. Enquanto que o chefe não se preocupa com seus subordinados, 

buscando apenas atingir os objetivos inerentes à sua função para tanto manipula e intimida, 

utilizando-se do seu poder e deixando claro o distanciamento entre chefe e subordinado. 

Levando em consideração a literatura acerca do tema, e o fato de se tratar de um 

fenômeno amplo que engloba tantas teorias, podemos observar que um dos pontos mais 

relevantes e comuns entre elas é a questão da influência. Para nossa pesquisa, adotaremos 

algumas definições de liderança, por diversos autores: 

Processo no qual um indivíduo exerce influência sobre um grupo de indivíduos para 

alcançar um objetivo comum.[...]Liderança é o comportamento de um indivíduo 

quando está dirigindo as atividades de um grupo em direção a um objetivo 

comum.[...]Liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance 

dos objetivos.[...] A liderança é uma mentalidade que emerge nos grupos: diante de 

um problema, um desejo ou mesmo uma crise que defina o contexto em que se 

desenrolam as relações sociais, o grupo procura um indivíduo que possua os 

atributos necessários para a solução do problema, o atendimento do desejo ou 

finalizar a crise. Dentre as várias opções disponíveis, um emerge como a melhor. A 

este, o grupo atribui poder. (TRINDADE, 2009, p. 16 apud RANGEL, 2011, p. 19). 

Conforme Penteado (1986), a primeira característica que devemos levar em 

consideração para sintetizar a liderança consiste no destaque ou proeminência, ou seja, o líder 

se destaca no grupo. Em segundo plano, a influência é um aspecto indispensável para que o 

mesmo indivíduo consiga exercer a liderança em sua plenitude. De modo que a palavra 

“líder” remete ao indivíduo que possui os atributos que lhe conferem certo destaque perante o 

grupo, além de ser capaz de estabelecer relações com seus subordinados e influencia-los. 

Liderança é uma forma de dominação. Dominação significa exercício de poder. 

Poder prende-se à autoridade. Autoridade significa domínio. Domínio quer dizer 

influência. (PENTEADO, 1986, p.2) 

 Diante desses conceitos de liderança, vale ressaltar a importância da abordagem deste 

tema pois o chefe militar que exercer bem sua liderança irá motivar seus subordinados e 

conduzi-los da melhor forma nas missões mais complexas como as vividas em ambiente 

urbano, caracterizadas pela sua alta volatilidade. 

No fenômeno da liderança, sempre poderão ser observados quatro fatores, que são a 

situação, o líder, os liderados e a interação do líder com seus liderados: 

(1) A situação é criada pelo somatório de elementos de origens interna e externa que 

venham a exercer influência sobre o grupo (líder e liderados), a sociedade ou a 

instituição. Tais elementos surgirão de ações ou reações ocorridas nos diversos 

campos do poder (político, econômico, psicossocial, militar e científico-

tecnológico), afetando a capacidade e a motivação do grupo para o cumprimento de 

suas tarefas. (2) O líder atua como um elemento que influencia o comportamento 

dos liderados, independentemente de suas vontades. (3) Os liderados são o grupo 

sobre o qual o líder irá exercer a sua influência e com o qual irá interagir. O 

conhecimento dos liderados, por parte do líder, é fator primordial para o exercício da 

liderança e depende do entendimento claro da natureza humana, de suas 
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necessidades, emoções e motivações. (4) A interação é vital para que ocorra a 

liderança de um indivíduo em relação a um grupo. É o processo pelo qual 

informações, ideias, pensamentos, sentimentos e emoções tramitam entre os 

membros do grupo, permitindo a inter-relação entre eles. (BRASIL, 2011, p. 2-2) 

 

 Penteado (1986) afirma que o melhor líder é aquele que atende as necessidades do 

liderado, bem como os imperativos da situação. Em operações em que a presença da 

população é constante, a possibilidade de ocorrerem situações de contingência é aumentada. 

Nesta situação o líder deverá apresentar a capacidade de se adaptar rapidamente de forma que 

tome decisões acertadas.   

 O líder é o principal objeto de estudo, visto que é o detentor da característica aqui 

estudada. Para entender o indivíduo, é necessário fazer uma análise profunda desde suas 

características psicológicas até as físicas e atitudinais. No entanto, basta entendermos o 

significado dele diante de um exercício de liderança e sabermos bem identificá-lo. Segundo o 

Dicionário Houaiss, o líder conceitua-se como: “Indivíduo que tem autoridade para comandar 

ou coordenar outros: (...) pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o 

pensamento e comportamento de outras: (...) pessoa que se encontra à frente de um 

movimento de caráter religioso, filosófico, artístico, científico, etc: algo ou alguém que guia, 

conduz”. (HOUAISS, 2001, p.1755). 

 

3.4.2 Liderança militar 

  

A liderança militar e a liderança tradicional comungam na maioria de suas 

características, porém a liderança militar se diferencia devido às particularidades e 

características distintas dos militares. A começar pelos pilares que servem de alicerce para 

nossa instituição: a hierarquia e a disciplina, bem como a atividade militar ser uma atividade 

de risco, somada com diversos agentes estressores evidenciados nos conflitos de amplo 

espectro. Brasil (2011, p. 3-3) conceitua liderança militar como:  

[...] 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. 

 

3.4.2.1 Tipos de liderança 

  

Vários tipos diferentes de liderança podem ser identificados, sendo de grande 

relevância a apresentação dos principais tipos de liderança, a fim de que o comandante de 
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pelotão que estiver comandando sua fração em uma operação de garantia da lei e da ordem 

tenha uma melhor noção de qual tipo de liderança ele irá adotar para que os objetivos 

almejados sejam cumpridos. Do resultado de uma análise da literatura disponível, 

constatamos que os tipos de liderança que se destacam no exercício da liderança militar são: 

liderança autoritária, liderança participativa, liderança delegativa. 

 

3.4.2.1.1 Liderança autoritária 

 

 A liderança autoritária é aquela em que o líder é autocrático, caracterizando-se pela 

inflexibilidade, uma vez que as decisões são tomadas sem levar em consideração as opiniões 

de seus subordinados. Neste caso, o liderado é inspecionado a todo momento, sendo 

sancionado ou recompensado de acordo com seu desempenho, o que inibe a criatividade do 

subordinado ao passo que o líder conduz o grupo sob normas rígidas. ACADEMIA MILITAR 

DAS AGULHAS NEGRAS (2015, p. 16) afirma que: 

A liderança autoritária é aquela na qual o líder define as regras e normas a serem 

obedecidas (as quais geralmente são bastante rígidas), estabelece os objetivos que 

deverão ser atingidos e avalia os trabalhos realizados. O líder, quando usa o estilo 

autoritário, inspeciona os subordinados com frequência e emprega um sistema de 

recompensas e punições para impulsioná-los, além de determinar os padrões de 

eficiência a serem alcançados. 

 Esta maneira de agir, que poderia ser chamada de centralizadora, tende a 

inibir os impulsos de criatividade e iniciativa, latente no grupo de liderados. 

Entretanto, a liderança autoritária não deve ser confundida com o despotismo. 

Embora o líder autoritário tenha tendência a tomar decisões sem consultar o grupo, 

geralmente suas deliberações são aceitas pela maioria, porque os subordinados 

confiam nele; ao contrário do déspota, cujas determinações são repudiadas por 

todos. 

 Este tipo de liderança tem como ponto negativo inibir as ações e iniciativas positivas 

que uma fração em operações de garantia da lei e da ordem, ou seja, irá limitar a criatividade 

de seus membros, atributo que tem relevância para atuar em um ambiente humanizado no qual 

a conquista do apoio da população é de suma importância. E como ponto positivo temos a 

confiança que o grupo deposita no líder, na medida que o grupo aceita as orientações do líder, 

principalmente no tocante às regras de engajamentos. 

 

3.4.2.1.2 Liderança participativa 

 

Na liderança participativa observamos a figura do líder que consulta o grupo para 

ouvir suas ideias para que ele tome uma decisão. Este tipo de liderança permite que os 
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membros do grupo levantem ideias e contribuam no estudo de situação, essa interação leva o 

subordinado a buscar novas soluções para o problema. Além de gerar um ambiente profícuo 

para a execução das tarefas, o subordinado se sentirá parte do todo, tomará parte na resolução 

do problema e irá aumentar a sua auto confiança, o que afetará o bom desempenho da missão. 

Segundo ACADEMIA MILITAR DA AGULHAS NEGRAS (2015, p. 11), na liderança 

participativa temos: 

Ao empregar a liderança participativa, o líder procura atuar mais sintonizado com o 

grupo, ouvindo e aproveitando as ideias dos liderados, para depois decidir. Com 

isso, obtém, com maior facilidade, o efetivo engajamento de todos no cumprimento 

das missões atribuídas ao grupo, pois as pessoas ouvidas sentem-se também 

responsáveis, tanto no êxito, quanto no insucesso das ações que foram 

empreendidas.  

Quando o líder age desta forma, observa-se que são construídos vínculo de 

coesão, colaboração espontânea e interdependência entre os membros do grupo, 

além de possibilitar a elevação dos níveis de criatividade dos liderados. Criam-se ao 

mesmo tempo melhores condições para o desenvolvimento de atitudes de respeito e 

confiança em relação ao líder. A liderança participativa não exclui a autoridade do 

líder que deve ser exercida em sua plenitude, cabendo a ele as decisões finais, após 

ouvir e considerar os pareceres. 

 

 Este tipo de liderança tem uma grande importância para o comandante de pelotão, 

porque nas operações de garantia da lei e da ordem, o emprego do pelotão se dá de forma 

descentralizada, com cada grupo de combate realizando uma atividade. Quando os membros 

da fração têm liberdade para tomar iniciativa e agir com flexibilidade, desde que não fujam 

das normas de conduta, o fruto do trabalho produzido tende a gerar melhores resultados e 

evitar problemas. A correta atuação dos grupos de combate é de extrema importância para que 

possa ser mantida a ordem em ambiente urbano. 

 Do exposto, observamos que a liderança participativa tem relevância pelo fato das 

ações executadas nas operações de garantia da lei e da ordem serem realizadas de forma 

descentralizada, sendo ideal esse tipo de liderança ao utilizar a correta iniciativa.  

 

3.4.2.1.3 Liderança delegativa 

 

 Neste tipo de liderança, o líder irá delegar atribuições aos seus subordinados, levando-

se em conta que ele se encontra em um grupo de pessoas que tenha grande capacidade em 

relação a natureza técnica e cognitiva. Aqui nesta situação temos que os liderados podem estar 

no mesmo nível do líder ou até acima deste. O Caderno de Instrução do Projeto de Liderança 

da AMAN (2015, p. 12) afirma que: 



33 

 

 

A liderança delegativa é mais adequada para ser exercida em grupos de alto nível, 

que executem trabalhos de natureza técnica, no qual os conhecimentos e 

experiências dos liderados poderão estar no mesmo patamar, ou acima do líder, o 

qual dependerá de assessoramento para tomar decisões. 

 

 Podemos depreender deste tipo de liderança que o comandante de pelotão deverá saber 

delegar atribuições e tarefas para os seus subordinados que estejam em um nível acima da 

média do grupo, além de poder aproveitar essa superioridade técnica para atribuir missões 

especificas de acordo com a facilidade de cada um. 

 A escolha da melhor teoria se dá pela análise da situação e do perfil do subordinado, 

sendo o líder caracterizado por sua versatilidade no que tange a utilizar a melhor teoria a 

partir de seu estudo de situação. O Caderno de Instrução do Projeto de Liderança da AMAN 

(2015, p. 12) afirma que: 

O líder militar ver-se-á, portanto, na necessidade de habilitar-se para, em cada caso, 

aplicar o estilo de liderança mais adequado. Esta seria a “arte da liderança”, que é a 

capacidade de passar da teoria a pratica, distinguindo os momentos, as situações e os 

indivíduos e agindo de modo correto. 
 

3.4.2.2 Exercício da liderança 

 

 Ao longo de nossa pesquisa observamos diversas diretrizes apresentadas pelos nossos 

autores consultados para que o militar exerça a liderança. É de suma importância que o 

comandante de pelotão que esteja no comando de uma fração em operações de garantia da lei 

e da ordem tenha o conhecimento de certos atributos e comportamentos que foram 

apresentados e que ele siga essas diretrizes. 

 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (2015, p. 50-62) apresenta doze 

princípios que são indispensáveis para o exercício da liderança militar, quais sejam: 

1. Conheça os indivíduos que estão sob suas ordens e tenha interesse pelo seu 

crescimento profissional e bem estar. 

2. Comunique-se com correção e eficiência. 

3. Aja com decisão e firme autoridade, mas tenha paciência, empatia e tato. 

4. Ensine o subordinado a confiar. 

5. Pondere suas decisões e mantenha o equilíbrio emocional. 

6. Elogie o trabalho bem feito, assim como o esforço sincero realizado para 

cumprir a missão, mesmo que não se tenha alcançado o objetivo pretendido. 

7. Apoie e estimule a iniciativa de seus comandados e incentive-os para que 

apresentem soluções para os problemas do grupo. 

8. Converse com seu pessoal, mantenha todos bem informados e tenha sempre 

uma palavra positiva para animar seus comandados. 

9. Em todas as situações, procure controlar o medo e demonstrar coragem. 

10. Seja um permanente bom exemplo para os subordinados. Aja com 

responsabilidade, com honestidade e fale sempre a verdade, mesmo que ela não lhe 

seja favorável. Evite cometer falhas que comprometam sua credibilidade. 
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11. Tenha um projeto para a organização militar ou o setor que está a seu 

comando, mas saiba explica-lo aos seus subordinados e de maneira corretam quando 

for implementá-lo. 

12. Empenhe-se em identificar e formar outros líderes, com os quais construirá 

um grupo coeso, capaz de cumprir missões complexas com eficiência. 

 

Ainda sobre os ensinamentos colhidos sobre a forma como o comandante que deseja 

liderar deve responder as seguintes indagações de acordo com que Maxwell (2008, p.77) 

expõe: 

Quais são os pontos fortes e fracos dos membros de sua equipe? Com quem se 

identificam? Estão progredindo na área em que trabalham? Consegue ver neles o 

potencial para se desenvolver ainda mais? A atitude que demonstram é um recurso 

ou uma desvantagem? Amam o que fazem e se saem bem nas respectivas 

atividades? Essas perguntas devem ser respondidas pelo líder.  

Para corroborar com as ideias já apresentadas, existem virtudes as quais devem ser 

intrínsecas à personalidade do líder para que ele possa exercer a liderança pautada em sólidos 

padrões morais. Segundo Hecksher (1998, p. 53) as virtudes que devem fazer parte da 

personalidade do líder são: integridade, honestidade, coerência e senso de justiça. A 

integridade remete a um caráter sem falhas, manifestado pela absoluta honestidade, sendo que 

o subordinado espera que seu chefe seja íntegro e mereça ser obedecido. A honestidade é a 

qualidade daquele que não mente, e que é incapaz de qualquer apropriação indébita, sendo 

que a falta dessa virtude, leva a perda da confiança do subordinado. A coerência é a qualidade 

da pessoa que age sempre de acordo com os princípios que defende, de modo que o incoerente 

exige aquilo que ele mesmo não faz, o que gera a perda de credibilidade e por conseguinte da 

liderança. O senso de justiça é caracterizado pela consciência dos próprios direitos e deveres e 

o respeito aos direitos do próximo. Deve ser empregado de modo que não haja favoritismos, 

pois isso abala a confiança de um líder, uma vez que se atribui vantagens a uma pessoa em 

detrimento de outra de maior merecimento, pelo único motivo de interesse pessoal. Hecksher 

(1998, p. 53-54). 

 Em ações de garantia da lei e da ordem a imagem da força fica em evidência, de modo 

que qualquer falha pode levar a uma perda de credibilidade, dessa maneira os preceitos morais 

devem ser seguidos e preservados. Nessa conjuntura será de suma importância que o 

comandante de pelotão alinhe as ações de sua fração com os preceitos morais e éticos, 

servindo de exemplo em todas suas ações, uma vez que: “Os subordinados tendem a imitar as 

características demonstradas pelo líder. Isso evidencia a importância da conduta moral de 

quem pretende exercer a liderança militar, pois as atitudes são mais facilmente imitadas do 

que aprendidas”. (BRASIL, 2011, p. 4-4). 
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4 CONCLUSÃO  

 

 Nossa pesquisa teve como objetivos mostrar as características que tornam o Complexo 

do Alemão uma região tão instável e propícia para o surgimento de organizações criminosas. 

Confirmar a importância das considerações civis na tomada de decisão do comandante de 

pequena fração, levando-se em conta a consciência situacional para o bom planejamento das 

missões. Identificar os conceitos sobre a doutrina das operações de garantia da lei e da ordem, 

e exibir a base legal que ampara o emprego das tropas. Apresentar a psicologia das massas no 

desenrolar das operações. Identificar os principais aspectos do fenômeno da liderança e 

ratificar sua importância como elemento intrínseco do comandante de pelotão para o bom 

desempenho de sua fração. 

 Os resultados encontrados revelam que o Complexo do Alemão possui baixos índices 

de desenvolvimento social, situação que é agravada pela violência que assola a região. Vale 

ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro sofre com uma crise econômica, e escassez de 

recursos para a polícia além do desemprego, o que contribui para a desordem na segurança 

pública. A pesquisa revelou a dificuldade de atuação na região devido à presença marcante da 

população, o que faz crescer de importância a conduta da tropa, visando a diminuição do 

impacto das operações. Bem como o conhecimento da psicologia no que se refere a dinâmica 

e influência da manipulação das massas. 

Encontramos que as operações de garantia da lei e da ordem, na atual conjuntura, são 

uma relevante, válida e eficiente ferramenta para ser usada nas operações de amplo espectro 

com ênfase nas operações de apoio a órgãos não governamentais. A tropa está sendo 

largamente empregada em ambiente urbano, densamente povoado e sob total influência das 

considerações civis. Somado a este resultado observamos ainda, nas operações de pacificação 

do Complexo do Alemão a presença de diversos elementos hostis à tropa sendo necessária a 

utilização da estratégia da dissuasão, caracterizada pela significativa superioridade de meios 

(princípio da Massa), com vistas à solução do problema, se possível de forma pacífica, e 

sempre respeitando as regras de engajamento. 

 Destaca-se que o fenômeno da liderança em operações de garantia da lei e da ordem é 

considerado muito importante, e que estes dois assuntos estão diretamente ligados. 

Encontramos o líder como um fator motivador e influenciador de homens, ou seja, ele 

direciona o comportamento de seus liderados, inspirando-os e desenvolve neles o espírito de 

cumprimento de missão.  
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 Diante destes resultados podemos afirmar que verificamos a correlação entre as 

operações de garantia da lei e da ordem e o fenômeno da liderança. Observamos que o 

emprego da liderança do comandante de pequena fração nas operações de garantia da lei e da 

ordem é de suma importância para o bom desempenho das operações. 

 Portanto, a nossa hipótese de pesquisa foi de que a liderança do comandante de 

pelotão nas operações de garantia da lei e da ordem irá influenciar no bom desempenho da 

fração nas operações. 

 Os resultados alcançados nesta pesquisa podem ser generalizados por fazerem 

referência as operações que são cada vez mais frequentes, em ambientes com a presença 

massiva da população.  

 Concluímos então que as operações executadas na área em estudo contribuíram para 

que o Exército se adestrasse em operações de garantia da lei e da ordem o que é muito 

positivo, tendo em vista o aumento da incidência desse tipo de emprego da tropa, e que, para 

obtermos um bom desempenho nessas operações o emprego da liderança do comandante de 

pelotão será de grande importância. 

 No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com um tema de grande interesse, que merece 

uma pesquisa mais aprofundada, a fim de que seja disseminada nas principais escolas do 

Exército Brasileiro (AMAM, ESAO, ECEME), visando à constante revisão doutrinária das 

operações de garantia da lei e da ordem. 
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