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RESUMO 

 

A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA DO COMANDANTE DE PELOTÃO NO 

EMPREGO DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

AUTOR: Rômulo de Sá Carvalho 

ORIENTADOR: Lúcio Alves Costa 

  

Este trabalho estuda a importância do exercício da liderança do comandante de pelotão para o 

bom desempenho das Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Tem como objetivo estudar 

a liderança no contexto da Liderança Militar, apresentando as competências mais importantes 

que o comandante de pelotão deve desempenhar face às operações nesse sentido. O método 

utilizado foi o indutivo, com a obtenção de dados através de questionários, com o intuito de 

saber as competências mais importantes na visão dos oficiais e praças, nas figuras de 

comandantes de pelotão e subordinados, respectivamente. Dessa forma, chegou-se à 

conclusão da vital importância que deve ser dada a este assunto, e que o pensamento dos 

líderes e liderados estão alinhados, pois dentre as 5 competências, 4 foram escolhidas iguais 

como mais importantes pelos dois grupos.  

  

Palavras-chave: Operações de Garantia da Lei e da Ordem; Liderança Militar; competências.  
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ABSTRACT 

 

THE IMPORTANCE OF PLATOON COMMANDER LEADERSHIP IN 

EMPLOYING LAW AND ORDER SECURITY OPERATIONS 

 

AUTHOR: Rômulo de Sá Carvalho 

ADVISOR: Lúcio Alves Costa 

 

This work studies the importance of exercising the leadership of the platoon commander for 

the good performance of Law and Order Guarantee Operations. It aims to study leadership in 

the context of Military Leadership, presenting the most important skills that the platoon 

commander must perform in the face of operations in this sense. The method used was the 

inductive one, with data obtained through questionnaires, in order to know the most important 

competences in the view of officers and officers, in the figures of platoon commanders and 

subordinates, respectively. In this way, the conclusion was reached of the vital importance 

that should be given to this issue, and that the thinking of leaders and followers is aligned, 

since among the 5 competencies, 4 were chosen equally as the most important by the two 

groups.  

 

Key words: Employing Law and Order Security Operations; Military Leadership; skills.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, vivencia uma 

conjuntura de normalidade democrática. Porém, o Exército Brasileiro, nos últimos anos, tem 

sido amplamente empregado em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, seja pela 

insuficiência dos Órgãos de Segurança Pública, seja pela proporção que a criminalidade e 

tráfico de certo local tenha atingido.  Dentre as operações realizadas, estão: Operação 

Tucuruí, Operação Arcanjo, Operação São Francisco, e nas diversas greves dos Órgãos de 

Segurança Pública Estaduais.  

Tendo em vista que os oficiais são os principais responsáveis pelo preparo da força, 

conclui-se que estes devem utilizar de algumas ferramentas para que isso aconteça. Diante 

disso, a liderança é uma questão que vem sendo debatida e estudada ao longo dos anos, pelo 

fato de ser um instrumento para motivar as pessoas a concretizarem seus objetivos. Daí surge 

a necessidade de o comandante de pelotão estar preparado para exercer sua liderança nas Op 

GLO, e para isso, algumas competências são essenciais: equilíbrio emocional, flexibilidade, 

decisão, comunicabilidade, tato, empatia, etc. 

O trabalho está sequenciado em 5 capítulos:  

O primeiro capítulo, basicamente, é uma apresentação genérica do trabalho, onde 

aborda os antecedentes do problema, a formulação do problema, a justificativa do trabalho, a 

delimitação do tema, objetivos gerais e específicos do trabalho. 

O segundo capítulo, representado pelo referencial teórico, está dividido em três 

subcapítulos: a primeira parte destina-se a apresentar alguns conceitos relacionados às 

Operações de GLO, dar o amparo legal e analisar o ambiente operacional em que estão 

inseridas; a segunda parte tem o objetivo de relatar a atuação do Exército Brasileiro na 

Operação São Francisco, realizada nas comunidades do Complexo da Maré; e a terceira parte 

aborda os aspectos relacionados à compreensão da liderança militar nos dias atuais, o foco 

conceitual deteve-se na liderança no nível tático, mais precisamente nos conceitos 

relacionados à liderança do comandante de pelotão, que estará na linha de frente do combate. 

O terceiro capítulo trata-se do referencial metodológico, onde relatou-se de modo 

detalhado, como será feita a pesquisa e a solução do problema proposto.  

O quarto capítulo mostra os resultados obtidos dos questionários feitos por militares da 

Brigada de Infantaria Paraquedista e por oficiais da AMAN, que realizaram missões de GLO, 

e uma análise dos questionários e conceitos relacionados à Liderança Militar.  
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O quinto capítulo está a conclusão do trabalho, bem como a solução do problema 

exposto.  

O objeto de estudo do trabalho será as dificuldades encontradas pelos comandantes de 

pelotão nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, realizadas pela Brigada de Infantaria 

Paraquedista, na cidade do Rio de Janeiro, e por oficiais da AMAN. Dessa maneira, este 

trabalho é de extrema relevância para o meio militar, principalmente para os futuros 

comandantes de pelotão, pois em um objetivo próximo estarão numa Op GLO, vendo a 

dificuldade de comandar seu pelotão e sabendo quais as principais competências devem ser 

desenvolvidas e aplicadas nessas missões. 

 

1.1 TEMA 

 

O trabalho tem como temática principal a importância da liderança do comandante de 

pelotão no que diz respeito às Operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O tema foi delimitado em uma análise da liderança do oficial comandante de pelotão e 

a importância de seu bom desempenho na sua função, nos dias atuais, e no assunto Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem realizadas por oficiais e praças da Brigada de Infantaria 

Paraquedista e por oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras. Em relação ao período, 

o tema foi delimitado das operações realizadas no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, até os 

dias atuais, ou seja, de 2014 até 2020. A abordagem será quantitativa.  

 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

  

Assim, é oportuno problematizar a questão: para exercer sua liderança, o comandante 

de pelotão procura desenvolver em si as competências que seu subordinado espera que ele 

possua?  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Analisar a influência do comandante de pelotão, utilizando a liderança como 

ferramenta no cumprimento da missão nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

a) Descrever as características e peculiaridades das Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem; 

b) Esclarecer a atuação da Brigada de Infantaria Paraquedista no Complexo da Maré, na 

cidade do Rio de Janeiro; 

c) Descrever os conceitos relativos à Liderança Militar; 

d) Comparar as competências da Liderança Militar mais importantes para o comandante 

de pelotão nas Operações de GLO, na visão dos oficiais da AMAN e da Brigada de 

Infantaria Paraquedista com a visão dos praças da Brigada de Infantaria Paraquedista; 

e) Ordenar as competências mais importantes da Liderança Militar para o emprego 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

1.5 QUESTÕES DE ESTUDO  

 

Para atingir o objetivo geral e os objetivos específicos, foram escolhidas as seguintes 

questões de estudo: 

a) Quais são as características e peculiaridades das Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem?  

b) Como foi a atuação da Brigada de Infantaria Paraquedista na Operação São Francisco? 

c) Quais são os conceitos relativos à Liderança Militar? 

d) Quais são as competências da Liderança Militar mais importantes para o comandante 

de pelotão na visão dos oficiais, praças da Brigada de Infantaria Paraquedista e oficiais da 

AMAN? 

e) Quais são as competências mais importantes que o comandante de pelotão deve 

desenvolver para o emprego de Operações de Garantia da Lei e da Ordem?  
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1.6 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho justifica-se pelo recorrente emprego das Forças Armadas nas Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, uma vez que esse emprego dos militares é previsto na CF/88. 

Tendo em vista que essas operações ocorrem em situações graves de perturbação da ordem 

pública, é necessário que o comandante de pelotão que estará na linha de frente, esteja 

preparado a influenciar seus subordinados por meio do exercício da liderança.   

Então, sabendo-se do crescente emprego das Operações de GLO do Exército 

Brasileiro, também é de vital importância ter uma exata noção do que essas operações exigem 

no campo de batalha, bem como saber as dificuldades que o comandante de pelotão irá 

enfrentar. Por conseguinte, saber quais ferramentas relacionadas à liderança poderá utilizar 

para cumprir a missão. Apesar dessas ferramentas estarem presentes no “Manual de Liderança 

Militar C 20-10”, vale ressaltar que, as ações do comandante de pelotão não devem se basear 

estritamente no que está escrito no manual, e sim agir de forma correta face a cada situação 

que irá encontrar. Diante disso, esse estudo é de extrema relevância para o meio militar, até 

mesmo para os futuros oficiais do Exército Brasileiro, que, eventualmente, poderão realizar 

esse tipo de missão.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 OPERAÇÕES DE GLO 

 

2.1.1 Amparo legal 

 

O Art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) revela a principal 

missão do Exército Brasileiro: defender à Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e 

da ordem, pautando sempre pela legalidade, conforme previsto em leis. Assim, o Art. 142 da 

CF/88 estabelece que:  

 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 

são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem.  

 

A segurança pública é exercida através da polícia federal, polícia rodoviária federal, 

polícia ferroviária federal, polícias civis e polícias militares e corpos de bombeiros militares, 

de acordo com o Art. 144 da CF/88. Os Órgãos de Segurança Pública serão considerados 

esgotados quando forem formalmente reconhecidos pelo Chefe do Poder Executivo ou 

Estadual como, indisponíveis, inexistentes e insuficientes, segundo o Art. 15, § 3º do inciso 

III da Lei Complementar nº 97/1999 (ANGHER, 2017). O Art. 15, §2º da Lei Complementar 

nº 97/1999 diz que:  

 

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 artigo 144 da Constituição Federal (ANGHER, 2017, p. 1135). 

 

O emprego das Forças Armadas em Op GLO será de forma episódica, em área 

previamente estabelecida e por tempo limitado, de acordo com o Art. 15. §4º da Lei 

Complementar nº 97/1999. E que, caberá à autoridade competente transferir o controle 

operacional dos órgãos de segurança pública para a autoridade encarregada das operações, 

segundo o Art. 15. §5º da Lei Complementar nº 97/1999. Diante disso, caberá às Forças 
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Armadas em ações de GLO, desenvolver as ações de polícia ostensiva, de natureza preventiva 

ou repressiva, que se incluem na competência constitucional e legal das Polícias Militares 

(Poder de Polícia) constituído no Art. 3º Decreto nº 3.897 (ANGHER, 2017). 

 

Figura 1 - Esquema de acionamento do emprego de meios federais em GLO 
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Fonte: Brasil, 2014, p. 37/68-38/68. 

 

2.1.2 Conceitos básicos 

 

O trabalho fixa sua análise nas missões ocorridas em ambiente urbano, porém as 

operações de GLO podem ocorrer também em ambiente rural, o MD33-M-10 (2013, p. 17) 

afirma que: 

 

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) caracterizam-se como 

operações de “não guerra”, pois, embora empregando o Poder Militar, no âmbito 

interno, não envolve o combate propriamente dito, mas podem, em circunstâncias 

especiais, envolver o uso de força de forma limitada, podendo ocorrer tanto em 

ambiente urbano quanto rural. 

 

Segundo o MD33-M-10 (BRASIL, 2013, p. 25) “os fundamentos para o emprego da 

força nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem assentam-se na observância dos 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, influenciando a opinião 

pública de forma favorável à operação”. 

A razoabilidade consiste nas ações que devem ser comedidas e moderadas. A 

proporcionalidade é a correspondência entre a ação e a reação do oponente, de modo a não 

haver excesso por parte do integrante da tropa empregada na operação, a fim de ser 

preservada ou restabelecida a segurança local. A Legalidade consiste nas ações da nossa tropa 

estar de acordo com a lei (BRASIL, 2013).  
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Diante do exposto, o Manual de Garantia da Lei e da Ordem (2013) diz que por se 

tratar de uma operação que visa garantir ou restaurar a lei e a ordem, é indubitável que a 

população deva depositar confiança na tropa. Por conta disso, é necessário que a tropa esteja 

capacitada a empregar as Regras de Engajamento, seguindo os princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, onde serão também abordados, os 

procedimentos da tropa; a proteção, aos cidadãos e aos bem patrimoniais incluídos na missão; 

e a consolidação das regras, em documento próprio, difundindo para os militares que 

participarão da operação (BRASIL, 2013). 

 

As RE serão detalhadas e claras e, após publicadas, serão objeto de adestramento, 

visando evitar interpretações equivocadas. As FA poderão elaborar, previamente, 

listas com RE, com a finalidade de facilitar o preparo da tropa e agilizar a 

elaboração de orientações em operações futuras (BRASIL, 2013, p. 20/68). 

 

2.1.3 O Ambiente Operacional  

 

Primeiramente, é importante que se tenha o completo conhecimento do Ambiente 

Operacional vivido pelos militares, no que tange as ações realizadas no território nacional. 

Para efeito de entendimento, um exemplo disso, é o Rio de Janeiro, onde configura-se, 

atualmente, o maior desafio encontrado tanto pelos Órgãos de Segurança Público quanto pelas 

Forças Armadas para exercerem suas atribuições.  

Segundo o Manual de Operações (2014), o Ambiente Operacional é dividido em três 

dimensões: a Física, a Humana e a Informacional, de forma que os fatores analisados 

interajam entre si, e que sua compreensão crie condições para o êxito das operações.  

 

  Figura 2- Dimensões do Ambiente Operacional 

 
   Fonte: Brasil, 2014, p. 2-2. 
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2.1.3.1 Dimensão Física 

 

Na Dimensão Física, os elementos da F Ter devem ser aptos a operarem em áreas 

estratégicas previamente definidas como prioritárias, dentro ou fora do Território Nacional, 

com preponderância dos fatores relacionados ao terreno e às condições meteorológicas sobre 

as operações (BRASIL, 2014). 

Na formação normal da chamada Nova Guerra, empreendida na Europa, também 

conhecida como Guerra de Flandres, levava-se em conta o terreno livre, de amplos espaços 

para o desenvolvimento dos combates e da evolução das brigadas, pois tinham como base a 

formação de duas linhas, integrando armas de fogo e armas brancas, que em marcha 

desdobravam-se em vanguarda, batalha e retaguarda (GERONAZZO, 2007).  

No Complexo da Maré, onde moram cerca de 130 mil pessoas, numa área com um 

pouco mais que 4 km², com ruas estreitas, becos e vielas sem saída, numa disposição de 

construções de casas postas de forma irregular no terreno, revela muito bem a dificuldade, na 

qual a tropa tem para operar nesse terreno. Progredir num terreno como este, onde não se sabe 

onde o inimigo irá atuar, expõe nossos militares a diversos riscos (MENDONÇA, 2020). Ter 

um conhecimento, por parte do comandante e de sua tropa, do fator físico é preponderante 

para o sucesso da missão. 

 

2.1.3.2 Dimensão Humana 

 

A Dimensão Humana corresponde aos fatores políticos, psicossociais e econômicos da 

população local, assim como suas estruturas, seus comportamentos e interesses (BRASIL, 

2014). Dessa forma, a F Ter deve estar preocupada com a perda de vidas humanas e os danos 

colaterais que podem causar à população. O trato com a população é de extrema relevância, 

para que se conheça ainda mais seus comportamentos e interesses, e também, utilizando a 

tropa como vetor de inteligência para obter dados que possam ser relevantes à operação.  

 

2.1.3.3 Dimensão Informacional 

 

A Dimensão Informacional compreende a elevada capacidade de transmissão, acesso e 

compartilhamento da informação (BRASIL, 2014). A forma como a informação será 

compartilhada é uma grande preocupação do Exército Brasileiro, de maneira a proteger sua 
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integridade, e a não prejudicar a sua atuação. Assim, o comandante de pelotão deve utilizar 

dos dispositivos legais para a consecução dos objetivos concebidos pelo nível operacional. “O 

terreno informacional é tão importante quanto os terrenos físico e humano. A percepção que a 

população tem da realidade é de suma importância. Controlar a narrativa é não apenas 

comunicar bem, mas comunicar primeiro” (BRASIL, 2014, p. 2-6). 

No que tange ao contato com a mídia, os comandantes devem ser proativos e não 

podem ser restringidos a se comunicar, pois a sua presença constante e sua capacidade de 

difundir de forma imediata, influenciam notavelmente as operações contemporâneas 

(ESCOTO, 2015). 

 

2.2 A ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

No Brasil, a participação protagonista das Forças Armadas, principalmente do 

Exército Brasileiro, na pacificação de favelas totalmente dominadas pelo narcotráfico, em que 

sempre foi muito bem-sucedida, mostra de maneira inequívoca que este problema deixou de 

ser de segurança e ordem pública e passou a ser de segurança nacional (PINHEIRO, 2013).  

 

O agravamento da situação da segurança pública tem levado o governo federal a 

utilizar as Forças Armadas para intervir em unidades da Federação. Recentemente, 

atuamos no Rio Grande do Norte; no Distrito Federal, para salvaguardar patrimônio 

público; no Espírito Santo, durante a greve da Polícia Militar; por diversas vezes no 

Rio de Janeiro, onde, atualmente, participamos da intervenção federal, culminando 

com o emprego, em todo o território nacional, durante a greve dos caminhoneiros 

(VILLASBOAS, 2018). 

 

Porém, essa alta frequência tem revelado a ineficiência dos órgãos de segurança 

pública na garantia da ordem pública interna. “Certamente o uso político das FA não se 

restringe em mandar que os militares atuem para solucionar crises de segurança pública dos 

estados. Diante de qualquer agravamento nesse campo, as FA são lembradas como curinga 

num jogo de cartas” (ARRUDA, 2007, p. 168). 

No Brasil, as Forças Armadas têm dado suporte incondicional a demandas para 

integração regional, para segurança e para o atendimento a catástrofes, e estarem 

permanentemente aptas a atender as múltiplas exigências da população (VILLASBOAS, 

2018). 

As imagens abaixo confirmam a alta frequência das Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem: 
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                    Tabela 1 - Distribuição das OP GLO por tipo 1992-2020 

 
                    Fonte: Exército Brasileiro (10/03/2020) 

 

 

                   Gráfico 1 – Distribuição das OP GLO por tipo 1992-2020 

 
                    Fonte: Exército Brasileiro (10/03/2020) 
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                            Tabela 2 - Distribuição das OP GLO por tipo 1992-2020 

 
                                  Fonte: Exército Brasileiro (10/03/2020) 

 

  

Gráfico 2 - Distribuição das OP GLO por tipo 1992-2020 

 
 Fonte: Exército Brasileiro (10/03/2020) 
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2.2.1 Complexo da Maré 

 

Em abril de 2014, após diversos ataques às Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs), que causaram inúmeras mortes de policiais militares e danos às suas 

instalações, material e viaturas, uma vez mais a tropa paraquedista foi a primeira a 

ser empregada na difícil missão de pacificar o maior complexo de favelas do RJ, 

com 15 comunidades e uma população de cerca de 140.000 habitantes, equivalente a 

uma cidade brasileira de médio porte, aterrorizada pela ação violenta de três facções 

criminosas rivais que utilizam táticas, técnicas e procedimentos de grupos de 

violência extremista– o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP) 

e as milícias (ESCOTO, 2015, p. 7). 

 

Atendendo à solicitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Presidente da 

República autorizou o emprego de Operação de Garantia e Lei da Ordem das Forças Armadas 

no Complexo da Maré. Participaram da operação, cerca de 3000 militares das FA, destacando 

a presença da Brigada de Infantaria Paraquedista, 212 policiais militares do Estado do Rio de 

Janeiro, cooperando com as tropas federais, desde novembro de 2014 (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2014). 

 

                           Figura 3 - A Op Complexo da Maré 

 
                            Fonte: Escoto (2015) 
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Segundo Gen. Bda Roberto Escoto (2015), ex-comandante da Brigada de Infantaria 

Paraquedista no período de 2012-2014, o estado final desejado da operação era conquistar o 

apoio ativo da população e desarticular as facções criminosas no interior da A Op. Relatou 

também que, a escolha da população como centro de gravidade significava que a Força de 

Pacificação enfatizou as operações na população, ou seja, as atividades de inteligência não 

centraram-se somente no levantamento de informações sobre o oponente, priorizou também 

as considerações civis, a coleta de informações sobre a população, quem seria o centro de 

gravidade dos conflitos irregulares assimétricos do século XXI.    

 

2.2.1.1 Emprego da Brigada de Infantaria Paraquedista 

 

Um sistema de inteligência eficaz e cuidadoso era imprescindível para o êxito da 

operação. “Para isso, foi estabelecida uma central de inteligência, chefiada pelo oficial de 

inteligência (D/2) e constituída pelo pessoal da Seção de Inteligência da Bda Inf Pqdt e 

reforçada por elementos de inteligência e contrainteligência do Centro de Inteligência do 

Exército” (ESCOTO, 2015, p. 12). 

Escoto (2015) ressaltou a importância da Célula de Inteligência da Companhia, 

aproveitada da experiência da Operação Arcanjo, em 2011. A Bda Inf Pqdt determinou o 

emprego dessas células em todas às companhias da F Pac Maré, pois são as pequenas frações 

imersas no terreno, que têm melhores condições para coleta de dados. A Inteligência Humana 

obtida no contato diário com a população local foi constantemente requisitada durante a 

operação. A população tinha que se sentir segura para fornecer informações para a tropa, sem 

medo de represálias por parte dos traficantes e milicianos. Tratar a população com respeito e 

dignidade era o ideal para que os militares conseguissem a confiança, e consequentemente, 

informações relevantes para operação (ESCOTO, 2015). 

 

À Célula de Inteligência, constituída pelo Subcomandante de Companhia (SCmt 

Cia) e os sargentos da seção de comando, cabia coordenar os esforços de coleta de 

dados por parte dos pelotões e grupos de combate, realizando briefings na partida e 

no retorno das patrulhas à base da Cia, ficando em condições de apresentar 

regularmente ao Cmt Cia e ao S/2 uma atualização sucinta do cenário de inteligência 

no seu subsetor (ESCOTO apud FERREIRA, 2015, p. 13). 

 

Escoto (2015) afirmou que a dissuasão causada pela presença constante da tropa, 

principalmente nos patrulhamentos a pé, além de mitigar ações realizadas por facções, 
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contribuíram também para a conquista do apoio da população. E como forma de atenuar a 

desconfiança inicial, foram realizadas várias ações cívicos-sociais. 

 

2.3 LIDERANÇA MILITAR 

 

2.3.1 Conceitos de Liderança Militar  

 

Segundo o Manual de Liderança Militar (2011), o significado de liderança militar 

baseia-se num processo de influência interpessoal do líder militar sobre seus liderados, 

implicando o estabelecimento de vínculos afetivos entre os indivíduos, com a finalidade de 

lograr êxito nos objetivos da organização militar em que pertencem. Essa liderança militar se 

mantém apoiada em três pilares: proficiência profissional (o saber), senso moral e traços de 

personalidade característicos de um líder (o ser), e por fim, atitudes adequadas (o fazer). 

 

                    Figura 4 - Pilares da Liderança Militar 

 
                    Fonte: Brasil, 2011, p. 3-3.  

 

“Liderança é o processo de persuasão, ou de exemplo, através do qual um indivíduo ou 

equipe de liderança induz um grupo a dedicar-se a objetivos defendidos pelo líder, ou 

partilhado pelo líder e seus seguidores” (GARDNER, 1990, p.17). 

De acordo com o manual FM 6-2 Leader Development (EUA, 2015), o líder militar 

em virtude do papel assumido ou da responsabilidade atribuída, influencia e inspira seus 

liderados a atingir objetivos organizacionais. “An Army leader, by virtue of assumed role or 

assigned responsibility, inspires and influences people to accomplish organizational goals” 

(EUA, 2015, p. 1-3).  
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2.3.2 Fatores da Liderança   

 

O Manual de Liderança Militar (2011) diz que independente do conceito utilizado 

sobre liderança, quatro fatores sempre estarão presentes para liderar: uma situação, o líder, os 

liderados e a interação entre líderes e liderados.  

 

O processo de influência do líder sobre os liderados dependerá de como se 

relacionarão os quatro fatores da liderança (situação – líder – liderados – e interação 

entre líder e liderados) em determinado contexto. Como exemplo, é possível citar 

um comandante que se tornou um excelente líder em situação de combate e que não 

foi, necessariamente, um bom líder frente a uma organização militar de natureza 

administrativa (BRASIL, 2011, p. 3-4). 

 

2.3.2.1 Uma situação 

 

A situação engloba todos os elementos externos ou internos, tangíveis ou intangíveis, 

que possam exercer influência no grupo, afetando a capacidade de motivação no cumprimento 

de suas tarefas (BRASIL, 2011).  

 

2.3.2.2 O líder 

 

Segundo a Nota de Instrução de Liderança Militar (2020), o líder é o elemento que 

ocupa uma posição que pode influenciar seus liderados. Ele deve estar preocupado com três 

aspectos que definem a sua competência: o que o líder militar deve ser, o que o líder militar 

deve saber, e o que o líder militar deve fazer. O primeiro aspecto está relacionado à 

personalidade do militar e a sua aptidão física. O segundo aspecto está relacionado aos 

conhecimentos que o líder militar deve ter advindos de suas experiências e estudos, que 

podem ser utilizados para resolver os diversos problemas da instituição. O terceiro aspecto 

está relacionado como o líder deve agir diante das crises e problemas que surgirem. E o líder é 

o indivíduo que se destaca entre os demais do grupo, exercendo influência sobre estes 

(PENTEADO, 1973). 
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2.3.2.3 Os liderados 

 

Os liderados são o grupo em que o líder irá exercer sua influência e que irá interagir. O 

conhecimento dos liderados, é fator preponderante para o exercício da liderança (BRASIL, 

2011). A Nota de Instrução de Liderança Militar (2020) afirma que o líder deve conhecer seus 

subordinados de modo a atribuir missões certas às pessoas certas, para que os liderados 

cumpram com eficiência.   

 

2.3.2.4 A interação  

 

“A interação é vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação ao grupo. 

É o processo pelo qual as informações, ideias, pensamentos, sentimentos e emoções tramitam 

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

que acontece muitas das vezes é de o comandante trabalhar administrando dois interesses: a 

necessidade de cumprir a missão e a conveniência por parte dos subordinados. É neste 

momento que a interação se torna imprescindível. É a partir da comunicação eficaz que o 

comandante consegue passar suas ideias de forma a motivar seus liderados (AMAN, 2020). 

 

2.3.3 Liderança Direta  

 

De acordo com o Manual de Liderança Militar (2011), a liderança direta é aquela em 

que o líder influencia diretamente os liderados, falando frequentemente e fornecendo 

exemplos pessoais daquilo que prega. O líder estará na linha de frente, interagindo com o 

grupo. É por intermédio da liderança direta, que se cria laços de confiança sólidos e 

duradouros entre o líder e os liderados. É nela que o líder atua diretamente, participando da 

execução juntamente com seus subordinados, daquilo que foi planejado pelos níveis 

superiores.  

É com essa forma de liderança que o comandante de fração consegue motivar seus 

subordinados, tornando-se exemplo para eles e fazendo com que a missão seja cumprida 

apesar dos momentos de crise. Devido a essa proximidade, o líder deve estar atento aos erros 

cometidos pelos liderados (BRASIL, 2011).  
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A Nota de Instrução de Liderança Militar (2020, p.18) diz que o líder que está neste 

nível será como um modelo para seus subordinados, tanto como militar quanto cidadão, e por 

isso, deverá:  

 

-  Dar bons exemplos de disciplina, respeito à hierarquia e, em consequência, 

obediência às ordens recebidas. - Aprimorar a própria competência profissional, sem 

a qual não poderá conduzir com sucesso o grupo que lhe foi dado a comandar. - 

Estabelecer comunicação eficaz com os subordinados, mantendo coerência entre o 

que fala e o que faz. - Dar bons exemplos de coragem, iniciativa, decisão e 

equilíbrio emocional, quatro atributos fundamentais para liderar grupos humanos em 

situações normais ou nas crises. - Agir com justiça, evitando, a todo custo, o 

favoritismo e a criação da impunidade. - Agir com lealdade, lembrando que esta 

característica é vital para a coesão do grupo e para que todos confiem no 

comandante. - Supervisionar os trabalhos atribuídos aos subordinados, 

redirecionando as ações erradas com sereno rigor, isto é, empregando firme 

autoridade, temperada com paciência para ensinar, empatia para entender o que se 

passa e tato para corrigir sem ofender. O comandante que atua desta forma, 

geralmente, consegue convencer as pessoas. - Manter-se bem informado e explicar a 

situação aos subordinados, procurando criar um ambiente motivador; entretanto, 

jamais poderá mentir, mesmo que a verdade lhe seja prejudicial, pois a mentira, 

quando descoberta terá efeito fulminante sobre a confiança que foi adquirida. - 

Demonstrar compromisso com a instituição, por intermédio da dedicação ao 

trabalho e do exercício da verdadeira camaradagem no trato com os subordinados. 

 

2.3.4 Competências da Liderança Militar  

 

Neste tópico será abordado as competências relacionadas ao líder militar baseado no 

Manual de Liderança Militar C 20-10 (2011). Sabendo-se das situações de crise que o 

comandante de pelotão irá passar nas Operações de GLO, é necessário que ele desenvolva 

essas características com o intuito de resolver os diversos problemas que serão impostos em 

cada circunstância. O C 20-10 (2011) afirma que o líder não precisa necessariamente usufruir 

de todas essas competências, porém, deve se empenhar ao máximo para incorporá-las à sua 

personalidade, dessa forma fará com que seja reconhecido pelo grupo como líder militar. 

Segundo o Manual C 20-10 (2011), as competências do líder estão divididas em: 

cognitivas e psicomotoras, afetivas pessoais, e por fim, afetivas interpessoais. O quadro 

abaixo mostra as competências referentes do manual citado: 
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  Fonte: AUTOR (2020) 

  

2.3.4.1 Cognitivas e psicomotoras   

 

Proficiência técnica e tática está relacionada ao conhecimento do líder sobre sua 

profissão, ter conhecimento dos Materiais de Emprego Militares e ter a capacidade de decidir 

e operar com eficiência no combate. 

Aptidão física é tudo relacionado a boa saúde do militar e a seu preparo físico. O 

comandante deve realizar treinamento físico militar para adquirir a aptidão física, 

consequentemente ganhar a confiança e a liderança de seus subordinados.  

Conhecimento sobre o ser humano está dividido em: autoconhecimento, conhecimento 

e compreensão da natureza humana e conhecimento dos subordinados. O primeiro diz que o 

líder tem que conhecer seus pontos fortes e fracos, a fim de maximizar suas capacidades e 

minimizar suas limitações. O segundo está relacionado com a capacidade de o líder conhecer 

as suas emoções e a dos seus subordinados, de modo a administrá-los da melhor forma em 

uma situação particular. O terceiro, como o próprio nome diz, o líder tem que acompanhar e 

observar constantemente seus subordinados, com isso permitirá a ele o conhecimento de 

como utilizar as capacidades de seus subordinados e de minimizar suas limitações. 

 

 

Cognitivas e 

psicomotoras 

 

Afetivas pessoais 

 

 

Afetivas interpessoais 

 

-Proficiência 

Técnica e Tática 

-Aptidão Física  

-Conhecimento 

sobre o ser humano:  

1)Autoconhecimento 

2)Conhecimento e 

compreensão da 

natureza humana 

3)Conhecimento dos 

subordinados 

Competências 

diretamente 

relacionadas aos valores 

Competências 

relacionadas às 

habilidades individuais 

Competências 

relacionadas às 

habilidades de 

relacionamento 

 

 

- Coerência 

- Coragem  

- Dedicação 

- Imparcialidade 

-Responsabilidade 

 

 

 

- Adaptabilidade 

- Autoconfiança 

- Criatividade 

- Decisão  

- Dinamismo 

-Equilíbrio Emocional 

- Flexibilidade 

- Iniciativa  

- Objetividade  

- Organização  

- Persistência  

- Resistência 

 

 

- Comunicabilidade 

- Camaradagem  

- Cooperação  

- Direção  

- Empatia 

- Persuasão  

- Tato 

Quadro 1 - Competências da Liderança Militar 
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2.3.4.2 Afetivas pessoais  

 

Coerência é o líder agir de acordo com o que pensa e com o que diz aos seus 

subordinados. Seu significado relaciona-se com firmeza, franqueza, honestidade e 

sinceridade.  Coragem está dividida em coragem física e coragem moral. A primeira 

significa que o líder tem que superar o medo do dano físico para o bom cumprimento da 

missão. A segunda significa que o líder apesar de saber das más consequências, o militar vai 

basear-se sempre nos valores e nos princípios morais.  

Dedicação está diretamente relacionada com a motivação do líder para aprender e 

passar seus conhecimentos a seus subordinados com o intuito de obter tropas disciplinadas e 

coesas.  

Imparcialidade é a competência que está estritamente ligada com a expressão de 

justiça, significa o líder julgar sem se envolver com a afetividade, ou seja, tratamento baseado 

na isonomia.  

Responsabilidade é a competência para assumir e enfrentar seus atos e decisões. O 

líder baseia-se no seu código de valores e crenças, quando determina algo, irá cumprir e 

responderá pelas consequências de seus atos.  

Adaptabilidade é a habilidade de se ajustar às diversas mudanças que a situação exigir. 

O comandante deve ser ágil no momento de adaptar-se, a fim de aplicar novas ordens aos seus 

subordinados, ainda mais quando se trata de Operações de GLO. 

Autoconfiança está relacionada com a maneira segura e convicta que o comandante irá 

reagir diante dos problemas. Se o comandante não passa essa confiança para seus 

subordinados, os mesmos não a terão. 

Criatividade é a “competência para produzir novas ideias e/ou realizar combinações 

originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz, principalmente diante de circunstâncias 

desafiadoras” (BRASIL, 2011, p. 5-5).  

Decisão é a habilidade de posicionar-se com medidas seguras e corretas no momento 

adequado e diante de várias opções (BRASIL, 2011). Numa Op. GLO, o comandante de 

pelotão deve ser ágil e ter pensamento crítico para tomar decisões em momentos de crise.  

Dinamismo é a “competência para atuar ativamente com intenção determinada. O líder 

dinâmico demonstra energia e vitalidade na consecução das missões, contagiando o grupo. O 

indivíduo apático e lento terá grandes dificuldades para liderar” (BRASIL, 2011, p. 5-5). 
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Equilíbrio emocional está estritamente relacionado com a expressão da inteligência 

emocional. É a habilidade de controlar as emoções mesmo quando sofre pressão dos 

superiores, da missão e do ambiente, com o intuito de não transmitir insegurança para os seus 

liderados (BRASIL, 2011). Acontece muitas das vezes de o comandante de pelotão sentir-se 

pressionado em situações de crise nas Op. GLO, por isso é importante que nesses momentos 

mantenha a calma e contenha suas emoções para o bom cumprimento da missão.  

Flexibilidade é a “competência para reformular planejamentos e comportamentos, com 

prontidão, diante de novas exigências. O líder deve ser flexível no que diz respeito a 

modificar suas ações e intenções, quando avaliar como inadequada a sua conduta” (BRASIL, 

2011, p. 5-5).  

Iniciativa é a “competência para agir face às situações inesperadas, sem depender de 

ordem ou decisão superior. É a habilidade para, rapidamente, mobilizar a si e ao grupo, no 

sentido de atingir as metas estabelecidas, sem aguardar deliberação ou determinação dos 

superiores” (BRASIL, 2011, p. 5-5). 

Objetividade é habilidade para selecionar o essencial na situação determinada. O líder 

tem que ser o mais direto e rápido possível.   

Organização está relacionado com sistematizar tarefas, permitindo que as missões 

sejam planejadas e executadas de forma ordenada.  

Persistência é a “competência para executar uma tarefa e vencer as dificuldades 

encontradas até concluí-la. ”. Os liderados só terão perseverança para concluir um objetivo se 

o líder tiver (BRASIL, 2011, p. 5-6). 

Resistência apresenta-se de duas formas: resistência física e resistência moral ou 

psicológica. A primeira está relacionada com a capacidade de suportar fisicamente as 

condições de adversidade que a situação impõe, por maior tempo. A segunda está relacionada 

com a capacidade de suportar psicologicamente, por maior tempo, as adversidades e a função 

que está exercendo.  

 

2.3.4.3 Afetivas interpessoais  

 

Comunicabilidade é a habilidade de transmitir conhecimentos e ideias de maneira 

eficiente e eficaz. É uma ferramenta extremamente importante para o grupo, pois é dela que o 

líder irá interagir com seus subordinados, a partir dela que vem a confiança. Também, não 



33 

 

usar necessariamente palavras rebuscadas, é preciso que o líder se comunique de forma 

inteligível, fazendo com que os seus liderados entendam a mensagem que ele queira passar.  

Camaradagem é a “competência para estabelecer relação amistosa com superiores, 

pares e subordinados. É a sensibilidade para perceber sentimentos, valores, interesses e o 

bem-estar dos companheiros” (BRASIL, 2011, p. 5-7). 

Cooperação está relacionado com a contribuição espontânea do líder perante o 

trabalho de seus subordinados. Os liderados se sentirão motivados em saber que o líder não é 

só a figura que manda, mas também o que está junto no momento da execução.  

Direção é a “competência para conduzir e coordenar pessoas, de modo a alcançar um 

objetivo. Consiste em assumir o controle, tornando conhecidas suas ideias, ajudando a definir 

os problemas e encaminhando o grupo para a ação correta” (BRASIL, 2011, p. 5-7). 

Empatia consiste em se colocar no lugar do indivíduo, saber o que ele está passando e 

agir da melhor maneira para conseguir o bem-estar do mesmo. “A empatia não é pena, 

compaixão ou simpatia, mas uma competência desenvolvida que gera a confiança, melhora a 

comunicação e promove bons relacionamentos dentro e fora das organizações ou grupos” 

(BRASIL, 2011, p. 5-7).  

Persuasão está relacionada com a capacidade de utilizar argumentos e atitudes para 

influenciar as opiniões das pessoas. O líder que utiliza dessa ferramenta juntamente com a 

comunicação, certamente irá fazer com que os seus subordinados executem aquilo que ele 

disse, mesmo que a ordem tenha uma certa dificuldade de se cumprir.  

Tato é a “competência para se relacionar com as pessoas, sem ferir suscetibilidades, 

compreendendo a dinâmica das relações interpessoais e a natureza emocional dos seus 

superiores, pares e subordinados, a fim de interagir com todos da forma mais eficaz possível” 

(BRASIL, 2011, p. 5-8).  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

 

Como forma de facilitar a atuação dos comandantes de pelotão nas Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, o objetivo geral da pesquisa é analisar a influência do 

comandante de pelotão, utilizando a liderança como ferramenta no cumprimento da missão 

nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Para isso, o contexto estudado será as 

dificuldades encontradas pelos comandantes de pelotão nas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, realizadas pela Brigada de Infantaria Paraquedista, na cidade do Rio de Janeiro, e por 

oficiais da AMAN, que realizaram Op de GLO.  

Então, buscou-se limitar dados referentes a Operações de Garantia e Lei da Ordem ao 

entendimento do ambiente operacional contemporâneo e a conceitos referentes à liderança do 

comandante de pelotão. Serão utilizadas variáveis dependentes, como o cumprimento de 

ordens dos subordinados, e variáveis independentes, como o estresse nas situações de crise.   

 

3.2 AMOSTRA 

 

O primeiro questionário, referente aos liderados, foi enviado para 3 pelotões fuzileiros 

de companhias operacionais, os quais realizaram missões de GLO, todos da Brigada de 

Infantaria Paraquedista. Assim, abrangendo uma população de 112 militares, entre eles, 

soldados, cabos, sargentos e subtenentes.  

O segundo questionário, referente aos comandantes de pelotão, foi enviado para 

oficiais da Brigada de Infantaria Paraquedista e oficiais da AMAN, que realizaram Op GLO, 

apresentando uma população de 51 oficiais.  

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa se apresenta de natureza aplicada, onde buscou-se gerar conhecimento para 

aplicação prática nas Operações de GLO. Foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória, 

pois apesar das Operações de Garantia da Lei e da Ordem existirem há anos, faltam pesquisas 

científicas com embasamento que identifiquem quais as competências são mais importantes 

para o bom desempenho do comandante de pelotão nessas missões. O método utilizado foi o 
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indutivo, o qual buscou considerar uma certa quantidade de casos particulares para alcançar 

um entendimento geral.   

Quanto aos procedimentos técnicos, os conceitos decorrentes das pesquisas 

bibliográficas e documentais permitiram analisar a influência da liderança do comandante de 

pelotão sobre seus subordinados nas Operações de GLO. 

Para responder a questão-problema, foram realizadas pesquisas quantitativas através 

de questionários para militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, unidade responsável por 

grande parte do contingente nas Operações de GLO realizadas no Rio de Janeiro, e para 

oficiais da AMAN, que realizaram Operações de GLO.  

Desse modo, ambas as pesquisas tiveram como objetivo saber as cinco competências 

mais importantes que um comandante de pelotão deve ter nesse tipo de missão. Depois dessa 

coleta de dados, comparar as características escolhidas pelos oficiais, os quais atuaram como 

comandantes de pelotão, com a dos soldados, cabos, sargentos e subtenentes. Finalmente, 

discutir o problema em questão: definir quais competências da liderança são mais importantes 

na visão dos oficiais e praças; e, também, saber se o oficial está procurando desenvolver em si 

as competências que os subordinados esperam que ele desenvolva.  

 

3.3.1 Procedimentos Metodológicos  

 

Primeiramente, foram lidos a Nota de Instrução de Liderança Militar (2020), o Manual 

de Liderança Militar (2011), o Manual de Garantia da Lei e da Ordem (2013) e trabalhos 

relacionados a liderança, Penteado (1973) e Gardner (1990), todos eles com o intuito de 

ambientar o conhecimento sobre liderança e Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

A fim de solucionar o problema, foi feito um levantamento de dados sobre liderança 

militar do comandante de pelotão em Op GLO. Concomitantemente, foram realizados dois 

questionários com perguntas voltadas ao objetivo do trabalho.  

 

3.3.2 Instrumentos  

 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário. Foram realizados dois 

questionários, de maneira online, através do Google Docs. Os respondentes foram escolhidos 

devido às suas experiências em Operações de GLO. Então, as questões feitas foram diretas e 

objetivas, voltadas para a solução da questão-problema, com questões de múltipla escolha 
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para ambos os questionários e com uma pergunta dissertativa para os oficiais, com o intuito 

de saber as dificuldades que passaram como comandante de pelotão nas operações.  

Dessa maneira, foi escolhido o instrumento de pesquisa questionário, devido à sua 

facilidade de divulgação e de acesso para os militares da Brigada de Infantaria Paraquedista e 

da AMAN, além de possibilitar abranger um maior número de pessoas. As perguntas estão 

disponíveis nos Apêndices “A” e “B” do trabalho.  

 

3.3.3 Análise dos dados  

  

Após a coleta de dados das pesquisas quantitativas realizadas por oficiais e praças, foi 

feita uma análise de dados de maneira percentual, após isso, realizou-se a interpretação por 

meio de gráficos, confrontando com o problema em questão, a fim de identificar quais 

competências são mais importantes na visão dos comandantes de pelotão e de seus 

subordinados. Finalmente, comparou-se os dois resultados com o intuito de saber se os 

comandantes de pelotão estão desenvolvendo em si as competências que seus subordinados 

esperam que eles desenvolvam.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 Avaliação dos praças 

 

As competências escolhidas pelos liderados (praças) tiveram o total de 112 respostas 

com os seguintes resultados: 

 

Gráfico 3 - Competências escolhidas pelos praças (subordinados) 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

4.1.2 Avaliação dos oficiais  

 

As competências escolhidas pelos comandantes de pelotão (oficiais) tiveram o total de 

51 respostas com os seguintes resultados: 
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Gráfico 4 - Competências escolhidas pelos oficiais (comandantes de pelotão) 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na avaliação feita pelos praças, na visão dos subordinados, podemos observar que as 5 

competências mais importantes foram: decisão (69,6%-78 respostas), comunicabilidade 

(59,8%-67 respostas), adaptabilidade (58,9%-66 respostas), equilíbrio emocional (42,9%-48 

respostas) e flexibilidade (42,9%-48 respostas). A primeira informação relevante relacionado 

a esse questionário é que todas as competências foram escolhidas ao menos uma vez. Assim, 

confirma-se que o líder não precisa, necessariamente, usufruir de todas essas competências 

em cada situação, porém, deve se empenhar ao máximo para incorporá-las à sua 

personalidade, de modo que seja reconhecido pelo grupo como um líder militar. 

Na avaliação dos oficiais, na visão do comandante de pelotão, as competências mais 

importantes foram: decisão (76,5%-39 respostas); equilíbrio emocional (68,6%-35 respostas); 
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flexibilidade (56,9%-29 respostas); iniciativa (47,1%-24 respostas); e por fim, 

comunicabilidade (45,1%-23 respostas).  

Vale ressaltar que, nem todos os militares realizaram as mesmas operações, algumas 

operações, como a Operação São Francisco, a área de operações era numa favela, com uma 

maior presença de elementos hostis à tropa. Isso implica que se exigia mais do comandante de 

pelotão algumas competências relacionadas ao combate. As Operações de GLO voltadas aos 

grandes eventos, como Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016, segundo as respostas dos 

oficiais, acabaram prejudicando um pouco mais a autonomia do comandante de pelotão em 

atuar sobre a operação.  

Ao comparar os dois questionários, o primeiro resultado obtido destaca que tanto os 

líderes quanto os subordinados escolheram como mais importantes as competências afetivas 

pessoais. Das 5 mais importantes, os praças escolheram 4 (decisão, flexibilidade, equilíbrio 

emocional e adaptabilidade). Já os oficiais escolheram também as 4 competências afetivas 

pessoais como mais importantes (decisão, equilíbrio emocional, flexibilidade e iniciativa). 

Então pode-se afirmar que as Operações GLO, por se tratarem de missões que colocam as 

tropas em diversas situações de crise, requerem dos comandantes um desenvolvimento mais 

efetivo das habilidades individuais, para que consiga liderar seus subordinados na consecução 

dos objetivos impostos pelo escalão superior.  

Ao confrontar os dados obtidos, 4 características são iguais na visão dos subordinados 

e comandantes de pelotão como mais importantes: decisão, equilíbrio emocional, flexibilidade 

e comunicabilidade.  

Na última pergunta direcionada aos oficiais, é possível fazer uma análise do que os 

comandantes de pelotão vivenciaram com as principais competências, em ambas as visões. 

Nas Op. GLO, os subordinados devem entender que algumas falhas acontecem por parte do 

comandante e compreenderem como o sacrifício é importante para o cumprimento da missão. 

Além disso, alguns subordinados não possuem o atributo coragem bem desenvolvido. Sendo 

assim, são muito importantes a comunicabilidade e o equilíbrio emocional do líder.  

Nos momentos de crise, o comandante deve ser ágil e ter pensamento crítico para 

tomar suas decisões de maneira segura e correta. Dessa maneira, é necessário que a fração 

identifique os elementos das organizações criminosas, misturados em meio à população local 

(moradores das comunidades); e, nos momentos de enfretamento, manter a impulsão do 

ataque em detrimento dos riscos de vida. Contudo, quando o líder não tomar uma decisão 
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acertada, deve fazer uma análise de suas ações e modificá-las da melhor forma. Para isso, é 

necessário que o comandante tenha decisão e flexibilidade.  

As características arquitetônicas peculiares das favelas (barracos, ruelas e becos); fazer 

com que a atuação da tropa esteja sempre de acordo com as Regras de Engajamento 

estabelecidas; emprego descentralizado do pelotão, no nível GC e, até mesmo, no nível 

esquadra, necessitando de maior coordenação e controle; manter o apoio da população local, 

apesar das restrições impostas de circulação e fiscalização (revistas, toque de recolher e 

proibição de festividades) 

Todas essas dificuldades citadas anteriormente pelos oficiais, mostram a importância 

de o comandante de pelotão ter o conhecimento do ambiente operacional onde está sendo 

empregado, principalmente da dimensão física e humana.  Os elementos do pelotão devem 

estar aptos a operarem em áreas estratégicas com preponderância dos fatores relacionados ao 

terreno e as condições meteorológicas sobre as operações. Bem como, devem estar 

preocupados com a perda de vidas humanas e os danos colaterais que podem causar à 

população, estando sempre de acordo com as Regras de Engajamento. 

 

4.2.1 Resposta ao problema 

 

Retomando o problema da pesquisa: para exercer sua liderança, o comandante de 

pelotão procura desenvolver em si as competências que seu subordinado espera que ele 

possua? 

Com o intuito de alinhar os dois pensamentos e resolver a questão-problema, o 

presente trabalho buscou a concordância entre as opiniões dos oficiais e praças. Para tal, o 

líder tem que se empenhar em desenvolver as mesmas competências que os subordinados e 

oficiais achem como mais importantes, e não apenas focar na opinião dos oficiais.  

Diante de todos os resultados encontrados, pode-se afirmar: entre as 5 competências, 4 

foram escolhidas iguais como mais importantes pelos praças, na visão de subordinados, e 

também pelos oficiais, na visão de comandantes de pelotão; dentre as competências temos, 

decisão, equilíbrio emocional, flexibilidade e comunicabilidade. Ademais, a “decisão” foi 

escolhida como a mais importante em ambas as visões. Isso demonstra como o líder que toma 

escolhas acertadas, mesmo sendo posto em estresse nas situações de crise, acaba conquistando 

a confiança de seus liderados. 
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 Por fim, comprova-se que o pensamento dos comandantes de pelotão está alinhado 

com a de seus subordinados, ou seja, os comandantes buscam desenvolver em si as mesmas 

competências que os subordinados esperam que eles possuam.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar a influência do comandante de pelotão, 

mediante o uso da liderança como ferramenta no cumprimento da missão nas Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, identificando as competências mais importantes na visão dos 

oficiais e praças, nas figuras de comandantes de pelotão e subordinados, respectivamente. 

Ao analisar o referencial teórico do trabalho, é possível destacar a complexidade das 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Dessa maneira, a tropa é amplamente empregada 

em ambiente urbano, locais densamente povoados, com total influência da população nas 

missões, de maneira a tornar essa questão cada vez mais frequente nas mesas dos 

comandantes dos diversos escalões da força. Somado a isso, os resultados das pesquisas 

bibliográficas  revelam a presença de diversos elementos hostis às tropas, sendo fundamental a 

utilização de algumas ferramentas, dentre elas, o exercício da liderança.  

Assim, evidencia-se a importância da liderança do comandante de pelotão nas 

Operações de GLO e como esses dois assuntos estão diretamente ligados. Com isso, 

encontramos o líder como um elemento motivador e influenciador de pessoas, levando os 

subordinados a concretizarem os objetivos impostos por ele ou pela instituição. Dessa forma, 

a seguinte pesquisa constatou que para exercer a liderança nas Op GLO, o comandante de 

pelotão deve se empenhar em desenvolver mais as seguintes competências: decisão, equilíbrio 

emocional, flexibilidade e comunicabilidade.  

É possível afirmar, também, que o pensamento dos comandantes e dos subordinados 

estão alinhados, pois entre as 5 competências, 4 foram escolhidas iguais como mais 

importantes pelos dois grupos. Ou seja, os comandantes buscam desenvolver em si as mesmas 

competências que os subordinados esperam que eles desenvolvam.   

Conclui-se, então, a preocupação do Exército Brasileiro em adestrar a tropa em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, tendo em vista a reincidência do emprego nessas 

operações. Ainda, destacou-se como o exercício da liderança do comandante de pelotão é 

fator primordial para o bom cumprimento da missão. 

Os objetivos das pesquisas foram, de maneira geral, alcançados e podem servir como 

fonte de pesquisas futuras. Porém, esse assunto merece um maior aprofundamento, por se 

tratar de um tema de grande interesse, com o intuito de disseminar nas Escolas de Formação, 

com ênfase nas dificuldades que o comandante de pelotão irá enfrentar e nas principais 

competências que ele deve possuir nesse tipo de operação. 
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS OFICIAIS  

 

QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS OFICIAIS DA BRIGADA DE INFANTARIA 

PARAQUEDISTA E OFICIAIS DA AMAN, QUE REALIZARAM MISSÕES DE GLO.  

 

1. Qual o seu posto? 

 

2. Quais Operações de GLO você realizou? 

 

3. Na sua opinião, quais as 5 características mais importantes, que um comandante de 

pelotão deve ter durante a missão propriamente dita? 

 

(_) Aptidão física 

(_) Comunicabilidade 

(_) Coragem 

(_) Adaptabilidade 

(_) Autoconfiança 

(_) Decisão 

(_) Flexibilidade 

(_) Iniciativa 

(_) Resistência 

(_) Conhecimento 

(_) Equilíbrio emocional 

(_) Objetividade 

(_) Tato 

(_) Camaradagem 

(_) Criatividade 

(_) Imparcialidade 

(_) Responsabilidade 

(_) Proficiência técnica e tática 

(_) Coerência 

(_) Dedicação 

(_) Dinamismo 
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(_) Organização 

(_) Persistência 

(_) Cooperação 

(_) Direção 

(_) Empatia 

(_) Persuasão 

(_) Outro: 

 

4. Quais as principais dificuldades que você teve durante este tipo de missão? 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO DOS PRAÇAS 

 

QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PRAÇAS DA BRIGADA DE INFANTARIA 

PARAQUEDISTA. 

 

1. Qual a sua graduação? 

 

2. Quais Operações de GLO você realizou? 

 

3. Na sua opinião, quais as 5 características mais importantes, que um comandante de 

pelotão deve ter durante a missão propriamente dita? 

 

(_) Aptidão física 

(_) Comunicabilidade 

(_) Coragem 

(_) Adaptabilidade 

(_) Autoconfiança 

(_) Decisão 

(_) Flexibilidade 

(_) Iniciativa 

(_) Resistência 

(_) Conhecimento 

(_) Equilíbrio emocional 

(_) Objetividade 

(_) Tato 

(_) Camaradagem 

(_) Criatividade 

(_) Imparcialidade 

(_) Responsabilidade 

(_) Proficiência técnica e tática 

(_) Coerência 

(_) Dedicação 

(_) Dinamismo 
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(_) Organização 

(_) Persistência 

(_) Cooperação 

(_) Direção 

(_) Empatia 

(_) Persuasão 

(_) Outro: 


