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ESTUDO DA BATALHA DO MOSA:
LIDERANÇA EM OPERAÇÕES DE MOVIMENTOS RETRÓGRADOS

Jônatas Gschwenter Cavalli*

Fernando Veiga Pires**

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar um caso histórico no qual tropas mecanizadas foram
empregadas  em  operações  de  movimentos  retrógrados  e  as  atitudes  dos  comandantes  dessas
operações, ressaltando os aspectos da liderança militar que tiveram influência nos resultados obtidos
por  suas  tropas  em  campanha.  A  análise  das  operações  de  movimentos  retrógrados  ocorridas
durante  a  Batalha  do Mosa,  no  início  da  2ª  Guerra  Mundial,  foi  possibilitada  pelo  conhecimento
teórico obtido por meio do estudo da liderança militar e das operações de movimentos retrógrados,
focando nas atitudes tomadas pelos comandantes das tropas francesas e a influência destas nos
resultados obtidos pelas suas tropas neste conflito. Por fim, procurou-se analisar a importância da
liderança militar para a condução de operações de movimentos retrógrados com tropas mecanizadas
e a relevância de uma revisão e ampliação do item sobre este assunto no Manual de Campanha do
Exército Brasileiro que doutrina o emprego de tropas mecanizadas.

Palavras-chave: liderança militar,  operações de movimentos  retrógrados,  tropas mecanizadas,  2ª
Guerra Mundial, Batalha do Mosa.

ABSTRACT
The present study aimed to analyze a historical case in which mechanized troops were employed in
retrograde operations and their commanders’ attitudes, highlighting aspects of military leadership that
had  influence  in  the  results  obtained  by  their  troops  in  campaign.  The  analysis  of  retrograde
operations during the Mosa Battle, at the beginning of World War II, was possible with the theorical
knowledge obtained through the study of military leadership and retrograde operations, focusing on
the attitudes taken by the French troops commanders and their influence on the results achieved by
their troops in this conflict. Finally, we tried to analyze the importance of military leadership for the
conduction  of  retrograde  operations  with  mechanized  troops  and  the  relevance  of  a  review  and
improvement of the item about this issue in the Brazilian Army's Campaign Manual that teaches the
employment of mechanized troops.

Keywords: military leadership, retrograde operations, mechanized troops, World War II, Mosa Battle. 
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1 INTRODUÇÃO

Dentre  as  características  das  tropas  mecanizadas,  temos  a  mobilidade,

evidenciado pelo fato de seus integrantes atuarem embarcados em viaturas com

capacidade  de  deslocarem-se  com  grande  velocidade  através  de  estradas;  a

potência de fogo, expressada principalmente pelo canhão das Viaturas Blindadas de

Reconhecimento  (VBR),  pelos  morteiros  e  pelas  armas  automáticas;  a  proteção

blindada,  existente  em  grau  relativo  devido  à  blindagem  das  VBR  e  Viaturas

Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP); e o sistema de comunicações amplo e

flexível, proporcionado pelos meios de comunicações de dotação, que possibilita a

realização  de  ligações  com  o  escalão  superior  e  com  as  tropas  subordinadas

oportunamente (BRASIL, 2002a).

A sinergia dessas quatro características resulta na flexibilidade, que possibilita

a  mudança  rápida  de  seu  dispositivo,  a  fim  de  adaptar-se  rapidamente  a  uma

mudança  de  situação  e  evitar  o  engajamento  decisivo  com o  inimigo  (BRASIL,

2002a).

O  Regimento  de  Cavalaria  Mecanizado  (RC  Mec)  é  organizado  em  três

Esquadrões de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) e um Esquadrão de Comando e

Apoio (BRASIL, 2002a). A figura a seguir ilustra este exemplo.

FIGURA 1 - Estrutura organizacional básica do RC Mec
Fonte: BRASIL, 2002a, p. 1-5

O RC Mec realiza operações defensivas,  sendo mais apto à condução de

ações dinâmicas de defesa e de Operações de Movimentos Retrógrados (Op Mov

Rtg),  devido às características supracitadas (BRASIL,  2002a).  O RC Mec possui

condições de realizar, no escopo das Op Mov Rtg, a Ação Retardadora (Aç Rtrd),

por ser uma manobra muito dinâmica e a flexibilidade dos meios do regimento irem

ao encontro dessa demanda  (BRASIL, 2002a).
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A Aç Rtrd é executada pela tropa ao deslocar-se para retaguarda ou para

longe do inimigo, retardando-o, a fim de conduzi-lo para uma situação desfavorável e

ganhar tempo, sem engajar-se definitivamente em combate (BRASIL, 2014e).

Em alguns conflitos da 2ª Guerra Mundial, como na Batalha do Mosa, essa

missão foi atribuída a tropas mecanizadas, no caso a 1ª Divisão Leve de Cavalaria

francesa, que deveria retardar a 7ª Divisão Panzer alemã, desde o corte do Rio

Mosa  até  a  posição  defensiva  balizada  pela  Linha  de  Deter  Intermediária

PhillipeVille-Mariembourg, localizada 24 quilômetros a oeste (FORJAZ, 2006). 

Esta  missão  surgiu  após  a  7ª  Divisão  Panzer  ter  rompido  o  dispositivo

defensivo francês no corte do Rio Mosa e iniciar uma operação de aproveitamento

do êxito (FORJAZ, 2006). 

A finalidade desta Op Mov Rtg era ganhar tempo para que o IX Exército de

Campanha francês pudesse se reorganizar para defender em melhores condições

em uma nova posição (FORJAZ, 2006). 

Observando o  previsto  no Manual  de  Campanha C 2-20 –  Regimento  de

Cavalaria Mecanizado, constata-se que a liderança em Op Mov Rtg é fundamental e

deve ser plenamente exercida por todos os escalões de comando, tendo em vista o

deslocamento da força para retaguarda poder afetar o moral da tropa e prejudicar

seu espírito ofensivo.

1.1 PROBLEMA

Encontramos no manual de campanha C 2-20, uma exposição sucinta sobre

liderança nas Op Mov Rtg, que orienta sobre os aspectos mais relevantes a serem

observados nesse tipo de operação. 

Podemos observar, ainda, a grande complexidade envolvida no comando das

Op Mov Rtg, pois as mesmas são conduzidas em largas frentes e por meio de ações

descentralizadas,  havendo a  necessidade  de  concessão  de  grande  liberdade  de

ação aos comandos subordinados para a efetivação dessas operações (BRASIL,

2002a).

No sentido de atualizar  a Doutrina Militar Terrestre  brasileira,  ampliando o

conteúdo  que  aborda  o  aspecto  de  liderança  em  Op  Mov  Rtg  no  manual  de

campanha C 2-20, foi formulado o seguinte problema:

Poderia  o  estudo  da liderança  militar  em um caso  histórico  da  2ª  Guerra

Mundial,  onde houvesse sido empregada tropa mecanizada em Op Mov Rtg,  ser

utilizado como subsídio  para a revisão e ampliação da Doutrina Militar  Terrestre
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brasileira, particularmente no desenvolvimento deste item no manual de campanha

C 2-20?

1.2 OBJETIVOS

A fim de determinar os aspectos da liderança militar que mais influenciam a 

condução de Op Mov Rtg, o presente estudo pretende analisar um caso histórico no 

qual tenham sido empregadas tropas mecanizadas em Op Mov Rtg e as atitudes dos

comandantes dessas operações, ressaltando os aspectos da liderança militar que 

influenciaram os resultados obtidos por suas tropas nos conflitos.

Para atingir esse objetivo geral de estudo, foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos para viabilizar o encadeamento do raciocínio desenvolvido 

neste trabalho:

a)  Identificar  os  fatores  da  liderança  militar  que  mais  influenciaram  os

resultados obtidos pelas tropas em Op Mov Rtg na Batalha do Mosa, a partir da

revisão bibliográfica e da opinião de especialistas em História Militar;

b)  Reconhecer,  a  partir  da  opinião  de  especialistas  em  Op  Mov  Rtg,  a

relevância dos fatores da liderança identificados na Batalha do Mosa para o êxito

desse tipo de operação; e

c)  Formular  uma  proposta  para  revisão  e  ampliação  da  Doutrina  Militar

Terrestre brasileira no tocante aos aspectos da liderança militar com maior influência

no emprego de tropas mecanizadas em Op Mov Rtg.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Ao  longo  da  história,  exemplos  de  liderança  e  ação  de  comando

comprovaram que uma tropa conduzida por um chefe militar com elevada moral e

com a capacidade de manobrá-la com oportunidade, fizeram a diferença entre a

vitória e a derrota em campanha (BRASIL, 2002c). Destarte, com o presente estudo

será possível  elencar  e  analisar  com maior  detalhamento  as condutas adotadas

pelos  chefes  militares  de  tropas  mecanizadas  em  Op  Mov  Rtg,  e  colher

ensinamentos acerca de suas decisões, com vistas a melhor preparar o chefe militar

que se encontre em uma situação semelhante no futuro.

Segundo  ensinamentos  do  filósofo  chinês  Confúcio,  que  viveu  durante  o

século  VI  a.C.,  é  possível  prever  o  futuro  por  meio  do  estudo  do  passado

(CONFÚCIO,  2016).  Nesta  senda,  o  estudo  de  um  caso  histórico  onde  foram
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realizados  Op  Mov  Rtg  com  tropas  mecanizadas  e  a  consequente  análise  da

liderança  militar  evidenciada  por  seus  comandantes,  poderão  preparar  melhor  o

comandante de tropas dessa natureza em uma situação de emprego semelhante no

futuro,  retificando  posturas  inadequadas  e  replicando  atitudes  que  tenham

influenciado de maneira positiva os resultados obtidos pelas tropas em combate.

O trabalho pretende, ainda, possibilitar o desenvolvimento do item sobre 

liderança em Op Mov Rtg do manual de campanha C 2-20, contribuindo para a 

atualização da Doutrina Militar Terrestre brasileira e servindo de suporte para outros 

estudos nesta mesma linha de pesquisa.

2 METODOLOGIA

A fim de atingir os objetivos específicos, o objetivo geral, e assim ter melhores

condições de formular uma possível solução ao problema, a orientação desta 

pesquisa seguiu uma revisão bibliográfica, com fichamento das fontes, participação 

em jornada de pesquisa, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação

e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, foi utilizada a mista. Inicialmente,

a pesquisa abordou o problema de maneira qualitativa, pois buscou-se a 

interpretação dos fenômenos da liderança em um caso histórico, o que demandou a 

atribuição de significados a alguns termos para entender a sua relevância no 

contexto das Op Mov Rtg com tropas mecanizadas. Essa fase da pesquisa foi 

bastante prestigiada pela revisão bibliográfica e entrevistas com especialistas. Em 

um segundo momento, a pesquisa passou a abordar o problema de forma 

quantitativa, pois procurou-se reconhecer a relevância dos aspectos de liderança 

analisados no caso histórico, utilizando-se questionários com especialistas em Op 

Mov Rtg.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade explicativa, pois houve 

a necessidade de definir os aspectos da liderança militar e os conceitos de Op Mov 

Rtg, descrever um caso histórico da 2ª Guerra Mundial onde houve o emprego de 

tropas mecanizadas realizando este tipo de operação, relacionar esses aspectos de 

liderança militar aos resultados obtidos pelas tropas em campanha, procurando 

explicar a origem desses aspectos, a fim de obter melhores condições de analisar 

esses fatores e concluir sobre a relevância dos mesmos para a revisão e ampliação 

da Doutrina Militar Terrestre brasileira, no tocante à liderança em Op Mov Rtg.
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O início da pesquisa bibliográfica pautou-se pelos objetivos específicos, onde

buscou-se a definição dos conceitos de liderança militar e Op Mov Rtg. Em seguida,

a pesquisa rumou para a descrição de um caso histórico, sendo delimitado o período

da  2ª  Guerra  Mundial,  de  set/1939  a  set/1945.  Essa  delimitação  baseou-se  na

relevância deste conflito global para a Doutrina Militar Terrestre brasileira.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  liderança  militar,  Op  Mov  Rtg,  tropas

mecanizadas, 2ª Guerra Mundial, Batalha do Mosa, bem como seus correlatos em

inglês, na base de dados Rede BIE, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de procura

na internet,  biblioteca de monografias da Escola  de Aperfeiçoamento de  Oficiais

(EsAO), sendo selecionados apenas os artigos em português e inglês. A pesquisa

contemplou ainda artigos de periódicos militares, sítios da internet sobre História e

História Militar, publicações sobre metodologia científica, manuais e Vade-Mécum do

Exército Brasileiro (EB), manuais do Exército dos Estados Unidos da América (EUA),

além da participação em mesa-redonda sobre Ensino Militar, durante a Jornada da

Pesquisa da EsAO, a fim de serem obtidas referências para o melhor delineamento

da mesma.

Quanto ao tipo de operação militar, a pesquisa foi conduzida para operações

de guerra, focalizando em Op Mov Rtg.

a. Critério de inclusão:

- publicações em português ou inglês, sobre liderança militar;

-  publicações em português ou inglês, relativas a Op Mov Rtg com tropas

mecanizadas; e

- artigos de periódicos militares em português ou inglês, acerca de conflitos da

2ª Guerra Mundial onde houve o emprego de tropas mecanizadas em Op Mov Rtg.

b. Critério de exclusão:

- publicações sobre o emprego de tropas mecanizadas durante a 2ª Guerra

Mundial em manobras que não fossem Op Mov Rtg; e

-  artigos de periódicos militares sobre batalhas onde houve o emprego de

tropas mecanizadas em Op Mov Rtg em época distinta da 2ª Guerra Mundial.

2.2 COLETA DE DADOS
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Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevistas

A fim de complementar a compreensão acerca da Batalha do Mosa e melhor

identificar  os  fatores  da  liderança  militar  que  contribuíram para  o  resultado  das

tropas em Op Mov Rtg neste conflito, foram realizadas entrevistas exploratórias com

os seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome – função Justificativa
Felipe Pereira Barbosa – Capitão (Cap) do

Exército Brasileiro (EB)
Bacharel em Ciências Militares e especialista em

História Militar

Elonir José Savian – Major (Maj) do EB
Mestre em História Social e especialista em História

Militar

Dennison de Oliveira – Professor Titular do
curso de Pós-Graduação em História da

Universidade Federal do Paraná

Pós-Doutor em Estudos Estratégicos pelo Instituto
de Estudos Estratégicos da Universidade Federal

Fluminense, autor, entre outros, de: “Aliança Brasil-
Estados Unidos da América: Nova História do Brasil
na Segunda Guerra Mundial” e “Extermine o Inimigo:
blindados brasileiros na Segunda Guerra Mundial”,

ambos publicados pela Editora Juruá, Curitiba, 2015
QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

O universo a ser pesquisado foi estimado pela quantidade de Pelotões de

Cavalaria  Mecanizado (Pel  C Mec)  existentes no EB atualmente.  A pesquisa foi

direcionada aos oficiais da Arma de Cavalaria, formados na  Academia Militar das

Agulhas  Negras  (AMAN),  tendo  em  vista  a  formação  desses  militares  ter  sido

majoritariamente orientada para o comando dos pelotões dessa natureza.

A delimitação da amostra  para responder aos questionários foi  feita sobre

militares oriundos das turmas de formação da AMAN dos anos de 2005, 2006, 2007

e 2008 que de fato comandaram Pel C Mec. O escalão pelotão foi selecionado por

terem os seus comandantes uma formação mais completa que a dos Sgt e Cb, que

comandam  Grupos  de  Combate  (GC)  e  Esquadras  (Esq),  respectivamente,  e

durante as  Op Mov Rtg estarem na linha de frente, tendo melhores condições de

avaliar aspectos da liderança militar que, evidenciados por seus subordinados ou

Cmt SU, possuam relevância na condução das operações desse tipo.
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Assim, a população a ser estudada foi  estimada em 156 militares.  Com a

finalidade de alcançar mais confiabilidade nos levantamentos realizados, procurou-

se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança

igual a 90% e erro amostral de 10%. Dessa forma, a amostra calculada como ideal

(nideal) foi de 48.

Foram distribuídos questionários para 67 oficiais de cavalaria das turmas de 

formação supracitadas. Esse quantitativo foi estimado tendo por base alcançar 140%

da amostra ideal prevista, uma vez que a população foi estimada em 156 Pel C Mec,

sendo 135 pertencentes a Esqd C Mec incorporados à RC Mec e 21 integrantes de 

Esqd C Mec isolados.

A distribuição dos questionários foi feita de forma direta (pessoalmente) para 

os 67 militares da amostra. Entretanto, ao analisar quais desses militares 

responderam terem comandado Pel C Mec, verificou-se que somente 39 militares o 

haviam feito (81,25% de nideal).

Uma vez que a amostra ideal (nideal) abrangia 48 militares, observou-se que o 

tamanho da amostra alcançado (n) de 39 militares foi inferior ao desejado para o 

universo avaliado. Isso, todavia não inviabiliza a pesquisa nem diminui sua 

relevância, devido à especialização da amostra a quem o questionário foi dirigido.

Um pré–teste com 5 militares que atendiam aos pré-requisitos da amostra foi

aplicado  para  identificar  possíveis  falhas  no  instrumento  de  coleta  de  dados.

Analisando  as  respostas  obtidas,  não  foram  verificados  erros  que  motivassem

alterações  no  questionário,  seguindo  os  restantes  com  conteúdo  igual  ao

instrumento inicial.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A doutrina da liderança militar prevê as formas direta e indireta de liderança, 

sendo a primeira exercida pelo líder diretamente sobre os seus liderados e a 

segunda caracterizada pela ação de comando do líder sobre outros líderes 

subordinados, para influenciar seus liderados (BRASIL, 2011).

Os  níveis  de  liderança  pequenos  escalões  são  os  mais  apropriados  à

pesquisa  em  questão,  pois  referem-se  à  liderança  exercida  desde  o  Cabo
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comandante  de  esquadra  até  o  Cap  comandante  de  subunidade  incorporada

(BRASIL, 2011).

Doutrinariamente, temos que a liderança exercida no nível pequenos escalões

é predominantemente direta, devendo o líder oportunizar aos seus subordinados que

atuem  dentro  da  esfera  de  suas  atribuições,  investindo-os  com  as  suas

responsabilidades e mostrando-lhes a importância do cumprimento de sua missão

para o conjunto da tropa (BRASIL, 2011). No entanto, verificamos que em certos

momentos o líder neste nível também poderá empregar a liderança indireta, tendo

em vista a necessidade de realizar ações descentralizadas com as frações sob seu

comando (BRASIL, 2011).

Durante o estudo da Batalha do Mosa, foi verificado que a tropa francesa não

foi  capaz  de  conduzir  adequadamente  as  Op  Mov  Rtg,  sendo  uma  hipótese

admissível  a falta  de liderança nos níveis  tático  e  pequenos escalões (FORJAZ,

2006). 

Como resultado dos questionamentos realizados durante as entrevistas com

especialistas, citados no Quadro 1, obtiveram-se respostas com diferentes pontos de

vista  acerca  das  questões  formuladas,  possivelmente  fruto  da  diversidade  de

especialização dos entrevistados.  Essas opiniões apresentaram muitas vezes um

caráter complementar entre si e estão alinhadas com o que preconiza o Manual de

Campanha  C  20-10  –  Liderança  Militar,  mesmo  existindo  um  civil  entre  os

entrevistados.

A primeira questão feita aos entrevistados foi acerca da presença dos chefes

militares franceses junto às tropas em 1º escalão, se eles julgavam que essa atitude

poderia ter contribuído para motivar o subordinado pelo exemplo do chefe e para

aumentar  a  velocidade  do  processo  de  tomada  de  decisão,  uma  vez  que  o

comandante  do  nível  tático  das  tropas  alemãs,  General  Rommel,  conduziu  e

incentivou seus militares em 1º escalão dessa maneira, o que foi apontado como um

importante fator para que suas decisões fossem tomadas com acerto e oportunidade

(FORJAZ, 2006).

Segundo o  Professor  Dennison  de  Oliveira,  a  presença  dos  comandantes

franceses próximo aos elementos de primeiro escalão poderia ter contribuído para

que ações como o emprego máximo da artilharia sobre os blindados alemães antes

e durante a travessia do rio Mosa tivessem sido ordenadas oportunamente, quando
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os mesmos ainda não estariam em condições de ocupar o terreno com a necessária

dispersão, devido às poucas regiões de passagem; e em um melhor aproveitamento

das casamatas distribuídas ao longo do território francês, muitas encontradas vazias

pelos militares alemães na fase posterior à ruptura do dispositivo defensivo francês

no rio Mosa.

Já na opinião do Maj Savian, embora a presença do chefe junto aos seus

subordinados  sempre aumente melhore  as condições de sua liderança sobre  os

mesmos,  as  técnicas  e  táticas  inovadoras  empregadas  pelos  alemães

surpreenderam todos os níveis hierárquicos do exército francês, pouco influenciando

esse fator no rumo do combate.

O  Cap  Felipe,  por  sua  vez,  acredita  que  a  liderança  desse  escalão  de

comando mais elevado deva ser exercida de forma indireta, como ocorreu, tendo

sido a escassez de meios tecnológicos a responsável pelo retardo na obtenção da

consciência situacional dos comandantes franceses nesse nível.

Com  base  nas  respostas  desse  primeiro  item  da  entrevista,  verifica-se  o

alinhamento dessas respostas com o previsto no manual de campanha C 20-10,

uma vez que apontam que a liderança no nível tático seja exercida, em relação aos

subordinados mais afastados, majoritariamente pela forma indireta e, sempre que

possível, pela forma direta. O referido manual também aponta o uso de tecnologias

como ferramenta para o exercício da liderança indireta, corroborando, mais uma vez,

com a opinião dos entrevistados (BRASIL, 2011).

O segundo questionamento da entrevista foi sobre os fatores que podem ter

influenciado  na  atuação  pouco  efetiva  dos  comandantes  franceses  no  conflito

(FORJAZ,  2006).  Nessa  resposta,  praticamente  houve  consenso  entre  os

entrevistados acerca do pouco adestramento realizado pelas tropas francesas no

período anterior à 2ª Guerra Mundial. Foram apontados fatores como a economia de

recursos alocados aos exercícios  com blindados,  devido ao grande  desgaste  de

material que acarretavam, juntamente ao investimento demasiado na construção de

posições estáticas de defesa, que tiveram pouca utilidade face às técnicas e táticas

inovadoras introduzidas pelas tropas alemãs no campo de batalha.

Percebe-se que esses fatores enfraqueceram um dos pilares  da liderança

militar,  referente à proficiência profissional,  nos comandantes em todos os níveis

(BRASIL, 2011). Ao diminuir os exercícios de adestramento com blindados, a tropa

francesa  sofreu  uma  queda  em  sua  capacitação  técnica  e  tática,  acarretando
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inclusive  no  enfraquecimento  dos  vínculos  entre  comandante  e  subordinado,

fundamentais para o seu emprego efetivo (BRASIL, 2011).

Na  terceira  questão  da  entrevista,  foi  indagado  aos  especialistas  quais

atitudes  poderiam  ser  evidenciadas  por  chefes  militares  em  operações

caracterizadas pelo predomínio de ações descentralizadas, como as Op Mov Rtg

(BRASIL,  2002a).  Novamente,  as  opiniões  se  complementaram,  sendo  a  maior

exploração da iniciativa a característica mais apontada como fator de sucesso para

que o exército alemão obtivesse uma vitória tão significativa, resultado da utilização

de missões pela finalidade e de uma estrutura hierárquica mais flexível do que a

adotada pelo exército francês durante a 2ª Guerra Mundial.

Essas  atitudes são contempladas pelo  manual  de campanha C 20-10,  ao

caracterizar a liderança direta no nível pequenos escalões, indicando que os líderes

devem investir os subordinados com a responsabilidade adequada ao desempenho

de suas funções, para que ajam com a liberdade adequada à competência que lhes

foi conferida (BRASIL, 2011).

Por fim, foi aberto um espaço para os entrevistados contribuírem mais alguma

informação  atinente  à  pesquisa.  O  Professor  Dennison  de  Oliveira  salientou  a

importância de um adestramento permanente da tropa blindada, de modo a diminuir

suas limitações e maximizar suas possibilidades, enfatizando a relevância do meio

blindado na ruptura do dispositivo inimigo. 

O Maj Savian ressaltou que os chefes militares devem buscar a atualização

profissional constantemente, para conhecer seus meios de emprego e a doutrina

inimiga, evitando ser surpreendido e buscando sempre surpreender o inimigo. 

O Cap Felipe acredita  que um dos fatores  relevantes para que  as tropas

alemães tenham obtido esse grande êxito inicial na 2ª Guerra Mundial deveu-se ao

fato dos comandantes esclarecerem aos subordinados sua intenção, no momento da

emissão de suas ordens, permitindo que os liderados não perdessem a impulsão do

ataque,  pois  conheciam o  que seus  comandantes  pretendiam com cada  ação  e

podiam  manobrar  com  flexibilidade  para  a  elaboração  de  condutas  relativas  a

evolução dos acontecimento em campanha. 

Na sequência da análise das entrevistas com especialistas, foram verificadas

as respostas registradas nos questionários direcionados aos especialistas em Op

Mov Rtg da amostra.
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No primeiro questionamento desse instrumento de pesquisa, foi indagado à

amostra sobre sua opinião em relação à forma de liderança que eles julgavam mais

pertinente para o desempenho das funções dentro do pelotão (BRASIL, 2011).

TABELA  1  - Opinião  da  amostra,  em  valores  percentuais,  acerca  da  forma  de  liderança  mais
pertinente para o desempenho das funções  de Comandante de  Pelotão  (Cmt Pel),
Comandante de Grupo de Combate (Cmt GC) e Comandante de Esquadra (Cmt Esq)

Escalão

Forma de Liderança

Amostra

Cmt Pel Cmt GC Cmt Esq

Liderança direta 17,95% 69,23% 92,31%
Liderança indireta 7,69% 5,13% 0%
Ambas 74,36% 25,64% 7,69%

TOTAL 100% 100% 100%
Fonte: O autor

Percebeu-se que, na opinião geral da amostra, o Cmt Pel deve exercer, além

da liderança direta prevista no  manual de campanha C 20-10, a liderança indireta

(74,36%). 

Essa  visão  pode  ser  uma consequência  da demanda pelo  emprego  mais

descentralizado  das  pequenas  frações  nesse  tipo  de  operação  defensiva  e  na

confiança  do  Cmt  Pel  na  capacidade  profissional  do  Sargento  (Sgt)  Cmt  GC

(BRASIL, 2002a). 

Seguindo  essa  tendência,  observou-se  que  uma  parcela  considerável  da

amostra (25,64%) já aponta inclusive para o desempenho dessas duas formas de

liderança  também  pelo  Sgt,  que  nesse  caso  empregaria  as  frações  sob  seu

comando descentralizadamente; embora a maioria dos questionados (69,23%) ainda

acredite que o Cmt GC deva exercer somente a forma de liderança direta (BRASIL,

2011). 

A  opinião  da  grande  maioria  da  amostra  (92,31%)  sobre  as  formas  de

liderança que devem ser exercidas pelos Cmt Esq, por sua vez, seguiu a previsão

doutrinária de predomínio da liderança direta no nível pequenos escalões (BRASIL,

2011).

Esse  resultado  aponta  para  uma  maior  descentralização  na  liderança  das

frações do Pel C Mec em Op Mov Rtg, a partir da liderança direta e indireta do Cmt

Pel, que estará com as suas tropas desdobradas em largas frentes e da efetiva

liderança direta exercidas tanto pelo Cmt GC, como pelo Cmt Esq –  ou frações

equivalentes a esses níveis de comando no Pel C Mec – nesse tipo de operação

(BRASIL, 2002a).
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GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a forma de liderança exercida pelas
funções de Cmt Pel, Cmt GC e Cmt Esq

Fonte: O autor

Na  sequência  da  investigação  conduzida  por  este  trabalho,  foram

apresentadas algumas assertivas à amostra, acerca de aspectos da liderança militar

que influenciariam o êxito de tropas mecanizadas em Op Mov Rtg, sendo algumas

extraídas do manual de campanha C 2-20 e outras elaboradas por meio do estudo

realizado sobre a Batalha do Mosa (FORJAZ, 2006) e do manual de campanha C

20-10, com a intenção de verificar a relevância dessas assertivas para a consecução

desse tipo de operação. O resultado apresentado pela amostra para essa questão

foi compilado na Tabela 2, sendo as ocorrências discriminadas em valores absolutos

e percentuais.

Ao analisar essa tabela, verificou-se que as assertivas 1 e 4 destacaram-se

das demais por terem sido avaliadas como muito relevantes por mais de dois terços

da amostra, corroborando com o apresentado no  manual de campanha C 2-20 e no

manual  de  campanha  C  20-10,  quanto  à  importância  da  liderança  efetiva  dos

comandantes em todos os níveis para a manutenção do moral da tropa e sobre o

predomínio da forma de liderança direta no nível pequenos escalões.

Seguindo à esteira dessas duas assertivas, as de número 3 e 5 receberam

avaliação muito relevante em 58,97% dos questionários, valorizando a importância

de  manter  o  subordinado  informado  acerca  de  todos  os  sucessos  ofensivos

alcançados para a manutenção do moral  da tropa e oportunizar  ao subordinado

liberdade de ação para que aja dentro da esfera de suas atribuições, o que vai ao

encontro  da  demanda  que  esse  tipo  de  operação  possui  em  relação  ao

desdobramento  da  tropa  em  uma  frente  ampla  para  atuação  de  modo

descentralizado (BRASIL, 2002a).
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TABELA 2: Relevância das assertivas de liderança militar para Op Mov Rtg

Assertivas
Pouco

relevante
Relevante

Muito
relevante

Frequência (ƒi) / % de n

1

A liderança  efetiva  dos  comandantes  em
todos os níveis podem minimizar os efeitos
negativos sobre o moral da tropa, advindos
da concessão de terreno ao inimigo. 

3 7,69% 7 17,95% 29 74,36%*

2
Coragem  pessoal  e  espírito  agressivo
podem auxiliar na manutenção do espírito
ofensivo.

3 7,69% 17 43,59% 19 48,72%

3

A  divulgação  imediata,  à  tropa,  das
operações  ofensivas  bem-sucedidas
auxiliam na manutenção do estado moral
da mesma.

0 0% 16 41,03% 23 58,97%

4

Os  comandantes  no  nível  das  pequenas
frações, estando presentes junto aos seus
comandados  em  contato  com  o  inimigo,
podem fazer a leitura correta e oportuna da
situação  e  decidir  com  acerto  sobre  as
ações  a  serem  tomadas  para  a
manutenção  da  fisionomia  de  frente,  da
segurança  de  sua  tropa  contra  ações
desbordantes  ou  envolventes  do  inimigo,
da manutenção do moral da tropa e de sua
capacidade ofensiva. 

0 0% 13 33,33% 26 66,67%*

5

Oportunizar, ao subordinado, liberdade de
ação  dentro  da  esfera  das  suas
atribuições,  investindo-o  da
responsabilidade  adequada  ao  seu
escalão,  facilita  o  bom  andamento  das
ações.

2 5,13% 14 35,9% 23 58,97%

6

O deslocamento frequente dos Postos de
Comando  Tático  para  uma  posição  junto
aos elementos de 1º escalão, permite que
os comandantes no nível tático (FTC, Bda,
Rgt  e  SU  isolada)  possam  empregar
também a liderança  direta  sobre os seus
subordinados,  adquirindo  uma  melhor
consciência  situacional  e  decidindo  com
mais oportunidade.

9 23,08% 17 43,59% 13 33,33%

Fonte: O autor
* Acima de 66,67% (dois terços) da amostra

Por fim, a assertiva 2 recebeu uma frequência de respostas semelhante nos

graus  de  relevância  muito  relevante  e  relevante  (48,72%  e  43,59%,

respectivamente), o que demonstra que a coragem pessoal e o espírito agressivo

auxiliam a  manter  o  espírito  ofensivo  da tropa,  embora  ao  compará-las  com as

demais  assertivas,  ela  não  seria  um  dos  principais  aspectos  da  liderança

considerados (BRASIL, 2002a). A assertiva 6 foi a que recebeu a pior avaliação em

relação às demais,  pois  teve o maior  número de incidências de respostas como

pouco  relevante  (23,08%);  ainda  assim,  a  maioria  da  amostra  considerou  essa

assertiva  como  relevante  (43,59%)  e  um  terço  dela  a  classificou  como  muito
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relevante, ratificando a importância da presença dos comandantes do nível tático,

sempre  que  possível,  junto  aos  elementos  em 1º  escalão,  corroborando  com a

previsão doutrinária do manual C 20-10.
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GRÁFICO 2 – Relevância das assertivas de liderança militar para Op Mov Rtg

Fonte: O autor

A terceira questão feita aos oficiais da amostra foi relacionada à relevância de

três aspectos observados durante o estudo da Batalha do Mosa (FORJAZ, 2006)

para o insucesso das tropas francesas. Esse levantamento possibilitou a avaliação

do grau de influência que a falta de liderança transmite ao desempenho de uma

tropa que realiza Op Mov Rtg (BRASIL,  2002a).  A tabela a seguir  apresenta os

resultados obtidos, com a tabulação em dados percentuais.

TABELA 3 - Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre a relevância de aspectos que tenham
contribuído para o insucesso das tropas francesas na Batalha do Mosa

Aspecto

Relevância

Amostra

Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3

Falta de liderança direta dos
escalões  mais  elevados,
atrasando  a  tomada  de
decisões  frente  às  novas
táticas  de  guerra
empregadas  pelas  tropas
alemãs. 

Falta  de  atuação  dos
líderes em todos os níveis,
o que ocasionou a falha na
manutenção da fisionomia
de  frente,  revelando  a
intenção da tropa francesa
de  retardar  o  movimento
das tropas alemãs.

Pouca  atribuição  de
responsabilidade  aos
líderes  de  pequenos
escalões,  acarretando
uma  dificuldade  na
manutenção  das  ações
descentralizadas.

Pouco
relevante

5,13% 2,56% 12,82%

Relevante 33,33% 48,72% 46,15%
Muito
relevante

61,54% 48,72% 41,03%

TOTAL 100% 100% 100%
Fonte: O autor

Analisando os resultados da Tabela 3, percebeu-se que o aspecto 1 foi o mais

relevante dentre os aspectos avaliados (frequência de avaliação muito relevante de



15

61,54% das  opiniões),  o  que  representa  a  demanda  existente  pelo  aumento  da

liderança direta dos comandantes no nível tático, para que a velocidade da tomada

de  decisões  desses  militares  acompanhe  o  ritmo  das  ações  das  tropas  em  1º

escalão (BRASIL, 2011).

Na  sequência,  observou-se  que  o  aspecto  2  recebeu  quase  metade  das

avaliações  no  nível  muito  relevante  e  relevante  (48,72%),  representando  a

importância da atuação efetiva dos líderes nos diversos níveis para o êxito dessa

complexa manobra defensiva (BRASIL, 2002a).

Por fim, o aspecto 3,  embora tenha sido o aspecto com maior número de

respostas no grau pouco relevante (12,82%), mostrou-se como relevante na maioria

das vezes (46,15%) e foi avaliado como muito relevante por 41,03% da amostra.

Esse resultado menor em relação aos demais aspectos analisados pode ter sido

ocasionado por uma interpretação da amostra de que o grande problema das tropas

francesas tenha sido a falta de oportunidade com que as decisões dos comandantes

no nível tático foram tomadas, diminuindo o impacto que a falta de liberdade de ação

proporcionada  aos  comandantes  no  nível  pequenos  escalões  tenha  causado  à

derrota francesa (FORJAZ, 2006).

Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3
0

5

10

15

20

25

30

2 1

5

13

19 18

24

19

16 Pouco relevante

Relevante

Muito relevante

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a relevância de aspectos que tenham
contribuído para o insucesso das tropas francesas na Batalha do Mosa

Fonte: O autor

Como fecho do questionário, foi aberto um espaço para outras colaborações

acerca  do  assunto  por  parte  dos  integrantes  da  amostra,  visando  colher  a  sua

opinião crítica, onde tiveram destaque as observações constantes na Tabela 4.

Esses comentários vão ao encontro da importância da liderança efetiva em

todos os níveis durante as Op Mov Rtg e da difusão dos êxitos ofensivos à tropa, a

fim de manter sua coesão e moral (BRASIL, 2002a).
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TABELA 4: Comentários da amostra sobre o presente estudo (resposta opcional)

Sugestões

Grupos
Considerações sobre o estudo

AMOSTRA

1) A capacidade funcional do homem também lhe ajuda a ser um líder. As
vitórias fortalecem a união, as derrotas favorecem a desunião.
2) A liderança  é  essencial  ao  êxito  no  combate,  especialmente  em  uma
situação de desvantagem tática. 
3) No contexto das Op Mov Rtg, é fundamental o exercício da liderança em
todos os níveis, posto que este tipo de ação exerce influência direta no moral
dos subordinados devido à natureza e vetor de deslocamento/movimento das
forças amigas.

Fonte: O autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Referente  à  problemática  apresentada  e  aos  objetivos  propostos  por  esta

pesquisa científica, conclui-se que este trabalho atendeu ao pretendido, ampliando a

compreensão sobre os conceitos de liderança militar e de Op Mov Rtg, além de

relacionar esses dois conceitos por meio do estudo da Batalha do Mosa.

A  revisão  de  literatura  permitiu  a  compreensão  de  que  os  conceitos  de

liderança militar podem contribuir sobremaneira para o sucesso das Op Mov Rtg,

devido à grande complexidade desse tipo de operação e ao alto grau de risco sofrido

pelas tropas que as realizam, principalmente durante o retraimento e a Aç Rtrd.

A análise das entrevistas e dos dados dos questionários tabulados permitiu a

conclusão de que a forma de liderança direta ainda predomina no nível pequenos

escalões (BRASIL, 2011), embora esse tipo de operação defensiva demande que os

comandantes  nesse  nível,  a  partir  do  escalão  Cmt  Pel,  façam uso  da  liderança

indireta com maior frequência, devido às largas frentes em que a sua tropa estará

desdobrada (BRASIL, 2002a).

A  necessidade  da  tomada de  decisões  de  maneira  oportuna e  da efetiva

liderança em todos os escalões consagrou-se como vital para o bom desempenho

das tropas em Op Mov Rtg, devido à desvantagem tática em relação ao inimigo e à

direção do movimento realizado pelas tropas ser para retaguarda (BRASIL, 2002a).

Ressaltou-se  também  a  importância  dos  comandantes  no  nível  pequenos

escalões em oportunizar aos seus subordinados liberdade de ação dentro da esfera

das suas atribuições, investindo-os da responsabilidade adequada ao seu escalão,

facilitando o bom andamento das ações (BRASIL, 2011).
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Foram destacadas nas entrevistas, ainda, a importância do adestramento da

tropa mecanizada, do conhecimento da intenção do comandante e da proficiência

profissional deste, para que as tropas possam manobrar com oportunidade face às

evoluções dos acontecimentos, manter a sua liberdade de ação e obter êxito nas Op

Mov Rtg (BRASIL, 2011).

Dessa forma,  entende-se que a  revisão e ampliação do item liderança no

manual de campanha C 2-20, referente às Op Mov Rtg, seria de grande valor para a

Doutrina Militar Terrestre. Anexo a este trabalho, segue uma proposta para a atender

a essa demanda.

Conclui-se,  portanto,  que a liderança militar  potencializa os efeitos das Op

Mov Rtg sobre o inimigo, tendo em vista o aumento do nível de comprometimento da

tropa  com  o  cumprimento  da  missão,  possibilitando  a  condução  das  tarefas

descentralizadas  que  caracterizam  esse  tipo  de  operação  defensiva  (BRASIL,

2002a).
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ANEXO – PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DO ITEM LIDERANÇA DO ASSUNTO
MOVIMENTOS RETRÓGRADOS DO MANUAL DE CAMPANHA REGIMENTO DE

CAVALARIA MECANIZADO (C 2-20)

7-23. LIDERANÇA
a. O exercício da liderança é fundamental neste tipo de operação. Para que a

liderança possa ser exercida com o máximo de iniciativa é necessário que os Cmt,
em todos os níveis, conheçam a intenção do Cmt Rgt. O adestramento adequado
da tropa nesse tipo de Op defensiva também é indispensável,  para superar as
adversidades da manobra em desvantagem de Poder Relativo de Combate em
relação ao inimigo e para criar os vínculos de liderança que viabilizarão o sucesso
das Op.

b. Os movimentos retrógrados, devido à circunstância de serem movimentos
em direção à retaguarda, exercem considerável influência no moral da tropa. Isto
ressalta a importância da liderança em todos os escalões de comando.

c. Coragem pessoal e liderança agressiva são requisitos básicos para que
seja mantido o espírito ofensivo.

d. A ação de liderança fica facilitada mantendo-se a tropa esclarecida quanto
à finalidade da missão.

e. O espírito agressivo é mantido pela ação pessoal dos comandantes e pela
ênfase que se der às oportunidades que possibilitem a destruição do inimigo.

f. É muito importante que todas as perspectivas de uma ação ofensiva bem-
sucedida sejam aproveitadas e seu sucesso divulgado.

g. Devido à execução descentralizada das Op Mov Rtg, é fundamental que os
comandantes no nível pequenos escalões, desde o Cabo comandante de esquadra
até  o  Capitão  comandante  de  SU incorporada,  exerçam predominantemente  a
liderança direta, estando presentes junto aos seus comandados em contato com o
inimigo, fazendo a leitura correta e oportuna da situação e decidindo com acerto
sobre as ações a serem tomadas para a manutenção da fisionomia de frente, da
segurança de sua tropa contra ações desbordantes ou envolventes do inimigo, da
manutenção  do  moral  da  tropa  e  de  sua  capacidade  ofensiva.  O  Cmt  Esqd
incorporado e o Cmt Pel exercerão a liderança indireta com uma frequência maior
que o usual,  tendo em vista as tropas sob seu comando estarem normalmente
desdobradas em amplas frentes de combate.

h.  Os  comandantes  neste  nível  devem,  ainda,  oportunizar  aos  seus
subordinados liberdade de ação dentro da esfera das suas atribuições, investindo-
os da responsabilidade adequada ao seu escalão, facilitando o bom andamento
das ações.

i. No nível de comando tático, desde o Capitão comandante de SU isolada
até o General-de-Exército comandante da Força Terrestre Componente, embora a
liderança direta e indireta se encontrem em uma proporção intermediária, se faz
necessário o deslocamento frequente dos Postos de Comando Tático para uma
posição junto aos elementos em 1º escalão, de modo a motivar o subordinado pelo
exemplo e garantir a tomada de decisão oportuna para o êxito nas Op.

j. Os comandantes do nível tático devem, ainda, utilizar meios tecnológicos
que lhes permitam obter a consciência situacional com a velocidade necessária
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para manter  o  dinamismo  das  Op e garantir  a  liberdade  de  manobra  de  suas
tropas. 

Obs:  as  características  das  Op  Mov  Rtg  e  os  aspectos  analisados  da
liderança militar para revisar o item 7-23 LIDERANÇA, do C 2-20, são comuns
às  Op  Mov  Rtg  conduzidas  por  Forças-Tarefas  Blindadas,  de  forma  que
atualmente este item é praticamente idêntico no manual em tela e no C 17-20.
Sugere-se, portanto, que a proposta de ampliação supracitada seja aplicada
também ao item 6-23 LIDERANÇA, do C 17-20.
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7-23. LIDERANÇA
a. O exercício da liderança é fundamental neste tipo de operação. Para que a liderança

possa ser exercida com o máximo de iniciativa é necessário que os Cmt, em todos os níveis,
conheçam a intenção do Cmt Rgt. O adestramento adequado da tropa nesse tipo de Op
defensiva  também  é  indispensável,  para  superar  as  adversidades  da  manobra  em
desvantagem de Poder Relativo de Combate em relação ao inimigo e para criar os vínculos
de liderança que viabilizarão o sucesso das Op.

b.  Os  movimentos  retrógrados,  devido  à  circunstância  de  serem  movimentos  em
direção à  retaguarda,  exercem considerável  influência  no moral  da tropa.  Isto  ressalta  a
importância da liderança em todos os escalões de comando.

c. Coragem pessoal e liderança agressiva são requisitos básicos para que seja mantido
o espírito ofensivo.

d.  A  ação  de  liderança  fica  facilitada  mantendo-se  a  tropa  esclarecida  quanto  à
finalidade da missão.

e. O espírito agressivo é mantido pela ação pessoal dos comandantes e pela ênfase
que se der às oportunidades que possibilitem a destruição do inimigo.

f. É muito importante que todas as perspectivas de uma ação ofensiva bem-sucedida
sejam aproveitadas e seu sucesso divulgado.

g.  Devido  à  execução  descentralizada  das  Op  Mov  Rtg,  é  fundamental  que  os
comandantes no nível  pequenos escalões, desde o Cabo comandante de esquadra até o
Capitão comandante de SU incorporada,  exerçam predominantemente  a liderança direta,
estando presentes junto aos seus comandados em contato com o inimigo, fazendo a leitura
correta e oportuna da situação e decidindo com acerto sobre as ações a serem tomadas para
a manutenção da fisionomia de frente, da segurança de sua tropa contra ações desbordantes
ou envolventes do inimigo, da manutenção do moral da tropa e de sua capacidade ofensiva.
O Cmt Esqd incorporado e o Cmt Pel exercerão a liderança indireta com uma frequência
maior  que  o  usual,  tendo  em  vista  as  tropas  sob  seu  comando  estarem  normalmente
desdobradas em amplas frentes de combate.

h.  Os  comandantes  neste  nível  devem,  ainda,  oportunizar  aos  seus  subordinados
liberdade de ação dentro da esfera das suas atribuições, investindo-os da responsabilidade
adequada ao seu escalão, facilitando o bom andamento das ações.

i.  No  nível  de  comando tático,  desde  o  Capitão  comandante  de  SU isolada  até  o
General-de-Exército comandante da Força Terrestre Componente, embora a liderança direta
e indireta se encontrem em uma proporção intermediária, se faz necessário o deslocamento
frequente dos Postos de Comando Tático  para uma posição junto  aos elementos em 1º
escalão, de modo a motivar o subordinado pelo exemplo e garantir a tomada de decisão
oportuna para o êxito nas Op.

j. Os comandantes do nível tático devem, ainda, utilizar meios tecnológicos que lhes
permitam  obter  a  consciência  situacional  com  a  velocidade  necessária  para  manter  o
dinamismo das Op e garantir a liberdade de manobra de suas tropas. 
Obs: as características das Op Mov Rtg e os aspectos analisados da liderança militar
para  revisar  o  item  7-23  LIDERANÇA,  do  C  2-20,  são  comuns  às  Op  Mov  Rtg



conduzidas  por  Forças-Tarefas  Blindadas,  de  forma  que  atualmente  este  item  é
praticamente  idêntico no manual  em tela  e no C 17-20.  Sugere-se,  portanto,  que a
proposta de ampliação supracitada seja aplicada também ao item 6-23 LIDERANÇA, do
C 17-20.


