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RESUMO 

A LIDERANÇA MILITAR EM UM PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA E A 

RELAÇÃO COM AS DISCIPLINAS LECIONADAS NA ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS 

 

AUTOR: Washington Luiz dos Santos 

ORIENTADOR: Luiz Fernando Vieira Moutinho 

 

O presente estudo procura verificar se a liderança que os militares desenvolveram 
durante a formação na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é suficiente 
para comandar um Pelotão Especial de Fronteira (PEF).  A importância estratégica 
que os PEF possuem, devido à localização ao longo das fronteiras brasileiras 
impulsionou o desenvolvimento da pesquisa. A dissertação aprofunda os estudos 
em torno dos PEF, retratando suas principais características, analisa os principais 
tipos de liderança, identifica qual espécie de liderança melhor se encaixa neste 
ambiente e, por fim, analisa se, e como, as disciplinas lecionadas na AMAN 
contribuem para o exercício da liderança. Para isso, fez-se um estudo de caráter 
descritivo e exploratório e de abordagem qualitativa quantitativa. Quanto ao método 
procedimental, foi utilizado a pesquisa bibliográfica, e o trabalho reuniu, por meio de 
questionário, a experiência de militares brasileiros que já comandaram um PEF. Foi 
possível constatar que os atributos da liderança são fortemente exigidos nas 
fronteiras brasileiras, sejam eles da área afetiva ou cognitiva e que a liderança militar 
deve se fazer presente sempre, pois o comandante é visto como exemplo para seus 
subordinados e para a população local. Concluiu-se também que os ensinamentos, 
de natureza acadêmica e militar, que estes militares obtiveram durante a formação 
militar na AMAN contribuíram de forma clara para o cumprimento da missão nos 
PEF e que os objetivos da formação para os futuros oficiais combatentes de carreira 
estão alinhados com a realidade encontrada nas fronteiras brasileiras. Esse material 
pode ser considerado uma fonte de consulta para militares que desejam comandar 
um PEF, além de servir como um exemplo de estudo, a fim de analisar a eficiência 
da formação do cadete para o comando da AMAN. 
 
 

  

Palavras-chave: Academia Militar das Agulhas Negras. Formação de Oficiais na 
AMAN. Liderança Militar. Atuação em Área de Fronteira. Disciplinas Acadêmicas e 
Profissionais Contribuintes.  



 

 

ABSTRACT 

MILITARY LEADERSHIP IN A SPECIAL BORDER PLATOON ANT THE 

RELATIONSHIP WITH THE DISCIPLINES LEARNED AT THE MILITARY 

ACADEMY OF AGULHAS NEGRAS 

 

AUTHOR: Washington Luiz dos Santos 

ADVISOR: Luiz Fernando Vieira Moutinho 

 
The present study seeks to verify whether the leadership that the military developed 
during training at the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) is sufficient to 
command a Special Border Platoon (PEF). The strategic importance that PEFs have, 
due to their location along Brazilian borders, has boosted the development of 
research. The dissertation deepens the studies around the PEF, portraying its main 
characteristics, analyzes the main types of leadership, identifies which kind of 
leadership best fits in this environment and, finally, analyzes whether, and how, the 
disciplines taught at AMAN contribute to the exercise of leadership. To this end, a 
descriptive and exploratory study with a qualitative and quantitative approach was 
carried out. As for the procedural method, bibliographic research was used, and the 
work gathered, through a questionnaire, the experience of Brazilian military 
personnel who have already commanded a PEF. It was possible to verify that the 
attributes of leadership are strongly demanded at the Brazilian borders, be they in the 
affective or cognitive area and that the military leadership must always be present, 
since the commander is seen as an example for his subordinates and for the local 
population. It was also concluded that the teachings, of an academic and military 
nature, that these soldiers obtained during military training at AMAN clearly 
contributed to the fulfillment of the mission in the PEF and that the training objectives 
for future career combat officers are aligned with the reality found on the Brazilian 
borders. This material can be considered a source of consultation for military 
personnel who wish to command a PEF, in addition to serving as an example of 
study, in order to analyze the efficiency of the formation of the cadet for the 
command of AMAN. 
 
 
 
Keywords: Military Academy of Agulhas Negras. Training of Officers at AMAN. 
Military Leadership. Operation in a Frontier Area. Contributing Academic and 
Professional Disciplines. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de formar futuros oficiais combatentes do Exército Brasileiro 

(EB), de carreira, é indispensável, pois assim o Brasil sempre estará preparado para 

um possível conflito. Sendo assim, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

é a instituição responsável por forjar estes militares durante um período de 5 anos, 

em que são desenvolvidas disciplinas consideradas acadêmicas (matérias de 

ensino) e disciplinas do ensino profissional (matérias da profissão).  

Ao concluir o curso de formação, o militar é declarado Aspirante à Oficial do 

EB e vai seguir para uma Organização Militar (OM) que ele escolheu, de acordo com 

sua classificação dentro de seu respectivo curso. O aspirante após concluir a AMAN 

deve se utilizar de todo conteúdo aprendido para exercer suas funções, dentre as 

quais as relacionadas com a liderança. As OM estão por todo o território brasileiro e 

uma região que merece uma atenção maior é a Região Amazônica, pelo vazio 

demográfico que ainda é, mesmo no século XXI, por abrigar grande parte das 

fronteiras e por possuir uma grande variedade de culturas, fauna e flora. Os quartéis 

que se localizam nas faixas de fronteiras geralmente recebem um nome especial: 

Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). 

Assim, é oportuno problematizar a seguinte questão: as disciplinas lecionadas 

durante a formação do Oficial na AMAN contribuem para o desenvolvimento da 

liderança necessária à função de comandante de um PEF? Em que medida? 

Ainda outras questões de estudo podem ser apontadas, pois é necessário 

analisar se as disciplinas lecionadas na AMAN realmente contribuem para o 

desempenho da liderança nestes locais e quais atributos da liderança, sejam da 

área afetiva ou cognitiva, são mais exigidos.  

Com base nestas indagações, este trabalho buscou subsídios em vários 

conceitos de liderança, para demonstrar que a liderança militar é o tipo ideal para 

comandar um PEF, observando que seus atributos são essenciais para o 

desempenho do militar. Além disso, buscou confirmar se as disciplinas lecionadas 

na AMAN realmente auxiliam os militares no desempenho das suas funções através 

de uma entrevista com militares que já serviram em algum PEF. 

Esta pesquisa justifica-se por possuir a intenção de contribuir para o 

aprimoramento da formação do futuro oficial combatente de carreira, fornecendo 

ferramentas que podem ratificar o processo de ensino-aprendizagem já existente, ou 
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acrescentar inovações, tanto intelectualmente, como profissionalmente, para os 

militares que são responsáveis pela formação na AMAN. Além disso, de forma 

secundária, busca fornecer às pessoas maiores informações sobre os PEF, para 

que todos tenham conhecimento destes importantes vetores da garantia da 

soberania brasileira.  

Os capítulos desta pesquisa serão apresentados da seguinte maneira: o 

primeiro trata sobre as características e peculiaridades de um PEF, o segundo 

aborda as principais teorias e estilos de liderança existentes, o terceiro aborda a 

liderança militar dentro de um PEF e o último capítulo trata das disciplinas presentes 

na formação da AMAN e se contribuem para o desempenho da liderança em um 

PEF.  

Para o embasamento teórico bibliográfico foram utilizadas as seguintes obras: 

FACES DA FRONTEIRA: ENTRE HISTÓRIAS E ESPAÇOS; ENCONTROS E 

DESENCONTROS, Guia do Comandante do PEF, Gestão de Pessoas e o Manual 

de Liderança Militar. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Verificar se a liderança que o militar desenvolveu ao longo da sua formação 

na AMAN é suficiente para comandar um PEF. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Descrever as peculiaridades e importância de um PEF; 

Descrever as principais teorias e estilos de liderança que existem; 

Evidenciar qual liderança é melhor para um PEF e identificar os atributos que 

compõe esta liderança; 

Analisar a formação do oficial na AMAN e se, além de como, as disciplinas 

lecionadas contribuem para o exercício da liderança em um PEF. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA (PEF) 

O Brasil possui uma grande extensão territorial, com centenas de quilômetros 

(KM) de fronteira, abrigando uma grande variedade de culturas, fauna e flora. Uma 

região que merece especial atenção é a Região Amazônica, que ocupa grande parte 

do território brasileiro, sendo necessário uma força militar nessa área para garantir a 

sua proteção. O EB, cumprindo com a sua missão de defender a soberania do país, 

exerce presença constante nesse ambiente operacional através dos PEF. 

O bioma amazônico não é exclusivo do território brasileiro, abrangendo áreas 

de outros países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, 

Suriname e Venezuela. Dentro do próprio país ocupa aproximadamente cerca de 

49,29% do território, envolvendo os seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, 

Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente: 

 

         A Amazônia é quase mítica: um verde e vasto mundo de águas e 

florestas, onde as copas de árvores imensas escondem o úmido 

nascimento, reprodução e morte de mais de um-terço das espécies que 

vivem sobre a Terra. Os números são igualmente monumentais. A 

Amazônia é o maior bioma do Brasil: num território de 4,196.943 milhões de 

km² (IBGE,2004), crescem 2.500 espécies de árvores (ou um-terço de toda 

a madeira tropical do mundo) e 30 mil espécies de plantas (das 100 mil da 

América do Sul). A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo: 

cobre cerca de 6 milhões de km² e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, o 

Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao 

mar cerca de 175 milhões de litros d’água a cada segundo. As estimativas 

situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo. Seus 

recursos naturais – que, além da madeira, incluem enormes estoques de 

borracha, castanha, peixe e minérios, por exemplo – representam uma 

abundante fonte de riqueza natural. A região abriga também grande riqueza 

cultural, incluindo o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de 

explorar esses recursos naturais sem esgotá-los nem destruir o habitat 

natural. Toda essa grandeza não esconde a fragilidade do ecossistema 

local. A floresta vive a partir de seu próprio material orgânico, e seu delicado 

equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências. Os danos 

causados pela ação antrópica são muitas vezes irreversíveis e ademais, a 

riqueza natural da Amazônia se contrapõe dramaticamente aos baixos 

índices socioeconômicos da região, de baixa densidade demográfica e 

crescente urbanização. Desta forma, o uso dos recursos florestais é 

estratégico para o desenvolvimento da região. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2020) 
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Figura 1 — Localização do bioma Amazônia 

 

Fonte: IBGE  

 

A conquista deste território se confunde com a própria história do país, 

quando os portugueses ocuparam a Amazônia e impediram a invasão de outros 

europeus na floresta e permanece até hoje com a vigilância constante das fronteiras, 

principalmente pelos PEF. 

De acordo com os dados do EB (BRASIL, 2009) os comandos militares do 

Norte e da Amazônia possuem 28 PEF e Destacamentos Especiais de Fronteira 

(DEF). Os PEF são distribuídos ao longo da enorme faixa de fronteira terrestre na 

Região Amazônica (11.000 km), nos seis Estados da região Norte: Amazonas, Pará, 

Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. O maior número de PEF encontra-se nos 

estados de Amazonas, Roraima e Acre. A sua localização é uma mistura de herança 

histórica e de escolha geoestratégica. De acordo com Miranda: 

Além dessas atividades, os PEF têm outras atividades específicas na faixa 

de fronteira (sic), as quais são: dar apoio a órgãos públicos na faixa de 

fronteira, assistência de saúde às populações nativas, atuação nas reservas 

indígenas, nos limites da lei, atuação em face de aeronaves, veículos e 

embarcações estrangeiras, atuação em face de organizações militares e 

autoridades civis estrangeiras e cooperação com o Comando do 

Batalhão/Brigada de Infantaria de Selva (BIS) na solução de pendências 



15 

 

localizadas, antecipando-se ao surgimento de conflitos em sua área de 

responsabilidade. (2012, p. 119) 

 

Por fazer fronteira com países que em certos momentos da história passaram 

a ser ameaças para a soberania brasileira, como o caso da Bolívia e Colômbia, se 

tratando de narcotráfico e guerrilhas, os PEF possuem grande relevância para a 

manutenção das fronteiras. De acordo com a Constituição Federal (CF), a faixa de 

fronteira é definida como a faixa de até 150 km de largura, "ao longo das fronteiras 

terrestres, considerada fundamental para defesa do território nacional". 

De acordo com Miranda (op. cit., p. 124): 

 

Embora seu papel fundamental na estratégia de Defesa militar do Exército 

na faixa de fronteira, exercendo em muitos casos até o poder de polícia 

nessas áreas, os PEF possuem um poder bastante limitado devido seu 

efetivo ser bastante reduzido, além de muitos problemas relacionados a sua 

infraestrutura e o próprio poder de resposta ser limitado, sendo dessa 

forma, classificados mais como unidades de vigilância constante. 

 

Para garantir a presença do EB nessas áreas em sua maioria bastante 

remotas, em 1950 foi criado o primeiro PEF. Devida a importância estratégica que a 

Amazônia possui, a técnica de proteção às ameaças externas foi desenvolvida para 

que o PEF seja a "ponta de lança" (MIRANDA, 2012, p.124) de um sistema 

defensivo nesta região. 

Além das atividades de vigilância e proteção da fronteira (atividade-fim) são 

realizadas também as Ações Cívico-Sociais (ACISO). De acordo com o Glossário 

das Forças Armadas (BRASIL, 2007, p. 15) pode-se definir as ACISO como:   

 

Conjunto de atividades de caráter temporário, episódico ou programado de 

assistência e auxílio às comunidades, promovendo o espírito cívico e 

comunitário dos cidadãos, no país ou no exterior, desenvolvidas pelas 

organizações militares das forças armadas, nos diversos níveis de 

comando, com o aproveitamento dos recursos em pessoal, material e 

técnicas disponíveis, para resolver problemas imediatos e prementes. Além 

da natureza assistencial, também se insere como assunto civil e colabora 

nas operações psicológicas. 

 

 

Percebe-se, portanto, a responsabilidade que um PEF possui, pois é 

necessário que os militares que vivem ali estejam em constante vigilância. 
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Na Amazônia, a logística é uma dificuldade natural, pois os meios de 

transporte são precários. Não há rodovias e o sistema hidroviário não é 

equipado para usarmos. Além disso, em grande parte do ano, os rios não 

são navegáveis. Mas essas dificuldades não nos atrapalham na defesa das 

fronteiras. (VILLAS BOAS, 2013) 

 

De acordo com o Guia do Comandante do PEF, "a missão dos PEF envolve o 

campo militar (combate), a sobrevivência (vida) e a execução de serviços diversos 

(trabalho) em favor da OM e da comunidade civil que vive nas imediações dos 

respectivos aquartelamentos, devendo ser dada prioridade para a missão de 

combate.” (BRASIL, 2014a, p.14). 

Os PEF atuam de forma isolada no ambiente de selva, muitas vezes distante 

de centenas de km das capitais, devendo sempre estar de pronto emprego para 

cumprir as seguintes missões, ordenadas pelo batalhão a que ele pertence: 

 

1) vigiar pontos ou frentes limitadas;   

2) reconhecer área, frente, eixo fluvial ou terrestre, dentro de sua área 

de atuação;   

3) defender as suas instalações contra a ação de Forças Adversas;   

4) controlar a utilização do campo de pouso do PEF;   

5) controlar a pista de pouso na sua área;   

6) realizar as medidas de controle no solo, quando a defesa aérea, 

realizando as medidas de policiamento do espaço aéreo, obrigar alguma 

aeronave interceptada a pousar na pista dos pelotões;   

7) realizar a vigilância aérea, informando, de imediato, ao 

CODA/COMDABRA, através do Sistema VSAT, e na primeira oportunidade, 

via canal de comando, ao Centro de Operações do CMA (C Op/CMA); e   

8) as observações realizadas deverão ser consolidadas através de 

relatório quinzenal, que será remetido ao COMDABRA, via canal de 

comando. (BRASIL, 2014b, p.14)  

 

Para o cumprimento destas missões, é necessário que os militares dos PEF 

estejam em constante preparação, através da instrução individual de seus homens. 

Sendo assim, o Programa de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional 

(CTTEP) estabelece os assuntos a serem tratados. De acordo com o Guia do 

Comandante do PEF, estes assuntos devem ser tratados de forma prioritária: 

 

- tiros previstos com o Armt individual de dotação e com as armas coletivas 

do Pel;   

- TFM e lutas;  

 - Ordem Unida;   
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- Instrução Geral, particularmente os assuntos contidos nos regulamentos 

básicos: RISG (R1), R Cont (R2) e RDE (R4); - Patrulha, Orientação, 

Vigilância, Plano de Defesa e Gd do Quartel;   

- primeiros socorros;   

- reconhecimento e identificação de aeronaves (civis e militares); e   

- fiscalização de aeronave que for obrigada a pousar quando da realização 

de policiamento do espaço aéreo pelo COMDABRA. (BRASIL, 2014c, p.17)  

 

Figura 2 — Localização dos PEF 

 

Fonte: Forças Terrestres  

 

2.2 LIDERANÇA 

Não existe um conceito universalmente padrão sobre liderança, no sentido de 

seu enfoque, fato justificado pela existência de uma infinidade de teorias que versam 

sobre esse fenômeno, o que torna o seu processo de interpretação e prática 

complexo e igualmente um objeto de busca pelos executivos. (WAGNER; 

HOLLENBECK, 2006) 
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      Segundo Tannenbaum (1970), a liderança pode ser definida como sendo 

a influência interpessoal exercida numa situação, por intermédio do processo de 

comunicação, para que seja atingida uma meta especificada, colocando em uma 

mesma arena a figura do influenciador (líder) que afeta ou influencia o 

comportamento do influenciado (seguidor) em uma dada situação. 

De acordo com James Hunter (2004), liderança é a capacidade de influenciar 

pessoas, fazendo com que elas sigam determinado propósito em questão, 

trabalhando entusiasticamente para atingir os objetivos que são de interesse da 

maioria. 

Segundo Léia Cordeiro (2009), o conceito de liderança está vinculado a 

questões de poder e autoridade, o que dá um sentido de dominação. Uma definição 

mais adequada é a de influenciar, por meio de uma boa comunicação, para a 

realização de um objetivo. De forma geral, pode-se afirmar que a liderança é a 

influência que certas pessoas de um grupo exercem sobre os demais. Sem um líder, 

um guia, não haveria gerência e, portanto, os objetivos seriam mais difíceis de se 

alcançar, pois estes geralmente são os que estabelecem metas, prazos e decisões. 

Certas qualidades que as pessoas possuem podem facilitar o exercício da liderança, 

e essas qualidades podem ser chamadas de atributos. De acordo com Léia Cordeiro 

(2009), existem nove atributos da liderança: confiança, otimismo, conhecimento, 

determinação, mente aberta, participação, paciência, coragem e comunicação.  

Além da capacidade de influenciar os demais membros do grupo, a liderança 

envolve a aceitação voluntária dessa influência. A influência que caracteriza o líder é 

aquela aceita voluntariamente e que assim ajuda o grupo a caminhar em direção aos 

seus objetivos. "O líder não usa a autoridade para influenciar os demais membros de 

um grupo e sua influência não emana de sua posição na hierarquia". (LÉIA 

CORDEIRO, 2009, p. 149). 

2.2.1 TEORIAS DA LIDERANÇA 

O surgimento da liderança é um fenômeno complexo que vem desafiando 

muitos estudiosos ao longo dos anos, devido à dificuldade de encontrar justificativas 

que comprovam o surgimento de um líder. Serão apresentadas três teorias: a 

inatista, sociológica e a do campo social. 
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Segundo Leia Cordeiro (2009), a Teoria Inatista relaciona a liderança com a 

hereditariedade, em que a própria personalidade uma pessoa faça com que ela se 

destaque em meio aos demais e exerça a liderança. Porém há controvérsias, pois 

ela não explica a destituição de líderes, que ocorreram várias vezes na história. 

De acordo com Leia Cordeiro (2009), a Teoria Sociológica defende que o líder 

nasce na coletividade, apresentando os ideais da maioria e por isso é reconhecido. 

Porém tal teoria não consegue explicar porque certas pessoas conseguem prestígio, 

pois certos líderes da história não representavam totalmente a coletividade. 

A Teoria do Campo Social diz que o líder adquire visibilidade devido à suas 

competências que são colocadas a prova dentro de um determinado grupo. Sendo 

assim, suas capacidades são necessárias para àquela determinada situação. 

Segundo Léia Cordeiro (2009), essa teoria é definida como a mais coerente para 

explicar o surgimento de um líder. 

2.2.2 ESTILOS DE LIDERANÇA 

2.2.2.1 Estilo Autocrático  

Como a liderança não tem uma definição específica, cada situação exige uma 

abordagem que será exercida de acordo com as ações tomadas pelo líder do grupo. 

Serão apresentados cinco estilos de liderança: autocrático, democrático, laissez-

faire, situacional e militar. 

No estilo autocrático é notório a presença da obediência, pois o líder 

determina as ações e os demais membros seguem as ordens. Tal estilo é 

considerado o mais antigo, pois na pré-história os grupos existentes tinham que 

sobreviver e isso dependia de ações tomadas pelo líder, que era o membro com 

mais visibilidade e respeito. Também pode ser notado na Idade Média, em que reis 

não podiam ter suas decisões contrariadas, caso ao contrário poderia resultar em 

ações penosas, como a própria morte do "rebelde".  Nesse estilo o interesse está na 

conclusão das tarefas, e não nos membros dos grupos. Segundo Leia Cordeiro 

(2009, p. 153): 

 

Nesse estilo, o interesse está nas tarefas, baseando-se na ideia de que o 

poder do líder é decorrente da posição que ocupa e de que as pessoas são 

preguiçosas e irresponsáveis por natureza. Assim as políticas são 
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determinadas pelo líder, sendo este considerado dominador e os liderados 

considerados executantes, ficando a relação líder x liderado na condição de 

ordem x obediência. A disciplina é estrita, ou seja, há preocupação com a 

obediência, ordem e respeito, dando-se prioridade aos interesses exclusivos 

da organização. 

 

Tal estilo é mais vantajoso em situações de perigo, em que decisões devem 

ser tomadas de forma rápida e eficiente, e caso fosse ouvir todos os membros do 

grupo as consequências poderiam ser negativas.  Porém tais situações específicas 

não ocorrem a todo momento, sendo necessária a percepção do líder para a hora de 

aplicar tal estilo de liderança. Esse estilo se encaixa em ambientes empresariais e 

pode-se dizer que tal estilo se aproxima da liderança militar, que será estudada 

posteriormente, dentro do ambiente dos PEF. 

Várias são as características desse estilo de liderança, de acordo com Léia 

Cordeiro (2009, p.153) pode-se citar: "elevado controle de objetivos e meios, 

utilização de elogios e críticas, emprego do pronome "eu" e falta de interesse 

espontâneo pelo trabalho". 

2.2.2.2 Estilo Democrático 

O estilo democrático se baseia nas decisões do grupo como um todo, tirando 

a imagem central do líder em decidir de forma única. Porém, a presença do líder não 

deixa de ser importante, pois ele é o elemento que acolhe as opiniões e decide pelo 

grupo. Segundo Léia Cordeiro (2009), nesse estilo o interesse é pelas relações 

humanas, em que os líderes compartilham com os subordinados as suas 

responsabilidades, envolvendo-os no planejamento e na execução das tarefas.  

Como há uma decisão do grupo como um todo, discussões são feitas para 

todos terem a oportunidade de opinar sobre determinada questão. Segundo Léia 

Cordeiro (2009, p. 155): 

 

As políticas são abertas para discussão e decisão grupal, quando o líder se 

orienta para o grupo, dando considerável liberdade aos seus liderados no 

trabalho. Esse líder é incentivador e o liderado é considerado participante, 

com envolvimento pessoal, tendo-se a relação líder x liderado na condição 

incentivação x participação. A disciplina é espontânea, ou seja, há 

preocupação com o respeito e a confiança, existindo a conciliação dos 

interesses da organização com o bem-estar dos liderados. 
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É interessante que esse estilo esteja presente em qualquer tipo de ambiente 

profissional, pois fortalece a união do grupo. Como características desse estilo de 

liderança tem-se: liberdade de comunicação, interesse autêntico pelo trabalho, 

pensamento criador e respeito pelos desejos individuais. 

2.2.2.3 Estilo Laissez-faire 

Segundo Leia Cordeiro (2009), o estilo laissez-faire consiste em uma 

abordagem liberal, na qual cada pessoa faz o que deseja, não havendo a figura do 

líder de forma clara e qualquer forma de liderança que surja é informal e específica. 

Como não há uma centralização de ideias e não há uma pessoa que organize as 

decisões, pode-se dizer que tal estilo é o pior para ser colocado em prática e deve 

ser evitado em um ambiente profissional. Pode-se citar como características desse 

estilo: desorganização, atrasos, fracassos e falta de produtividade. 

2.2.2.4 Estilo Situacional 

De acordo com Leia Cordeiro (2009), o estilo situacional se baseia na ideia de 

que a forma de liderança específica vai ser requerida pela situação, e não por quem 

é considerado como o líder, ou seja, não depende da personalidade do líder. Para 

esse estilo, o líder deve estar atento ao ambiente que está inserido, aos anseios e 

metas traçadas, pois a sua forma de agir dependerá exclusivamente destas 

alternativas. Segundo Léia Cordeiro (2009), tal estilo oferece aos líderes maior 

compreensão da relação entre um estilo de liderança eficaz e o nível de maturidade 

dos seus liderados. Como características desse estilo pode-se citar: adaptabilidade 

e consciência situacional. 

2.2.2.5 Estilo Militar 

Como a liderança militar é específica do ambiente militar, sua abordagem 

deve ser tomada de um ponto de vista mais específico. De acordo com Manual de 

Liderança Militar (2011a, p. 3-3): 

 

A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do 

líder militar sobre seus liderados, na medida em que implica o 
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estabelecimento de vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a 

favorecer o logro dos objetivos da organização militar em uma dada 

situação.  

 

Segundo o Manual de Liderança Militar (2011), a liderança militar estabelecer-

se-á apoiada basicamente em três pilares: proficiência profissional; senso moral e 

traços de personalidade característicos de um líder e atitudes adequadas. Assim, 

observa-se o que o líder deve saber, ser e fazer, além de interagir com o grupo e 

com a situação. São os aspectos que criam e sustentam a credibilidade do líder 

militar 

 

Figura 3 — Pilares da liderança militar 

 

Fonte: Brasil, 2011b 

 

Pode-se citar como características da liderança militar: coragem, dedicação, 

camaradagem, lealdade, entusiasmo profissional e paciência. Por fim tem-se que: 

 

A liderança militar é, pois, a ferramenta que permite ao comandante mover 

homens e mulheres não apenas pela força de leis e regulamentos, mas por 

sua qualificação profissional e pelo seu empenho pessoal. Por intermédio 

da liderança militar, o comandante conduz o subordinado, realçando a 

vontade de buscar a vitória, não por uma simples questão de cumprimento 

de ordens, mas, sim, por considerá-la uma causa comum, justa e 

necessária. A liderança será um meio de obter a superação e a manutenção 

da motivação, a fim de se alcançar o envolvimento individual no esforço 

coletivo, na busca do cumprimento da missão. (BRASIL, 2011c, p.6-2) 
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2.3 LIDERANÇA NO PEF: TIPO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E ATRIBUTOS 

EXIGIDOS DO COMANDANTE DE FRAÇÃO 

É indiscutível que o estilo de liderança que deve ser priorizado em um PEF é 

a liderança militar, pois já é relacionada a este ambiente e também, devido as suas 

peculiaridades e atributos. De acordo com o Caderno de Instrução do Projeto 

Liderança da AMAN (2020a), o comandante deverá desenvolver os seguintes 

trabalhos interdependentes: chefiar, administrar e liderar. Como este estudo foca no 

comandante de fração em um PEF, todos estes trabalhos serão analisados nesta 

localidade. 

A chefia está relacionada com a autoridade legal, fundamentada na hierarquia 

e disciplina do EB, fazendo com que os subordinados tenham o dever de cumprir as 

ordens estabelecidas pelos seus chefes. Porém é importante entender que em 

situações de crise, como a invasão de um outro país ao território brasileiro, tais 

ordens podem não ser seguidas se for levado em conta apenas a chefia. 

A administração não se difere tanto dos ambientes empresariais, e no seu 

arcabouço pode-se entender a administração do PEF como um todo: de material 

(armamento e equipamento), financeira, recursos humanos e preparo para a guerra. 

Muitas vezes a administração está focada apenas nas questões burocráticas, 

deixando de lado as pessoas que são essenciais para o processo administrativo. 

Somente com a administração e a chefia os comandantes de PEF não 

conseguirão exercer a liderança para com seus subordinados, pois faltará a atuação 

na parte afetiva e motivacional destes. A liderança não é algo que se obtém apenas 

da autoridade formal exigida, mas a partir do exemplo e do trato com as pessoas. 

Sendo assim, é de extrema importância a preocupação do comandante em liderar os 

seus subordinados. Em concordância com o Caderno de Instrução do Projeto 

Liderança da AMAN (2020b, p. 6) "um bom comandante deverá liderar seus 

subordinados, além de ser um chefe correto e um bom administrador, para alcançar 

com maior facilidade os objetivos que precisa atingir com o grupo militar que 

comanda." 

Como a liderança está relacionada ao vínculo afetivo com os subordinados, 

pode-se dizer que ela é informal, enquanto que a autoridade legal e a administração 

são formais. Segundo o Manual de Liderança Militar (2011d, p. 6-1) "pode-se 
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esboçar a relação entre liderança e comando, caracterizando a liderança como um 

elemento informal, mas desejável, do comando." (ver Figura 4) 

 

Figura 4 — Comando 

 

Fonte: Brasil, 2011e 

 

2.3.1 Competências da Liderança Militar 

Há dois grupos de competências: as cognitivas/psicomotoras e as afetivas. As 

competências cognitivas e psicomotoras são fruto das experiências que o militar 

possui ao longo da sua carreira, das atividades exercidas, da profissionalização 

realizada, do estudo e de seu preparo. Por outro lado, as competências afetivas 

estão relacionadas mais com o psicológico, como o próprio nome sugere, com o 

lado afetivo das relações humanas, podendo ser pessoais quando o núcleo é o líder 

de forma individual, ou interpessoais, que necessitam da interação com os 

subordinados. Para uma boa liderança, é necessário que haja não uma 

predominância extrema de uma das competências, mas sim uma 

complementariedade que será exercida pelo líder a partir do seu julgamento da 

situação. Segundo o Manual de Liderança Militar (2011f, p. 5-1) "a competência está 

relacionada com a transformação dos recursos cognitivos, psicomotores e afetivos 

em comportamentos que geram resultados práticos."  

 

Faz-se mister ressaltar que, para ser líder, não necessariamente o militar 

deverá desfrutar de todas as competências a serem apresentadas. 

Entretanto, deve empenhar-se em incorporar à sua personalidade o máximo 

possível dessas competências, o que certamente influenciará positivamente 
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para que seja reconhecido pelo grupo como líder militar. (BRASIL, 2011g, 

p.5-1). 

 

2.3.1.1 Competências cognitivas/psicomotoras 

2.3.1.1.1 Proficiência técnica e tática 

Como estas competências estão diretamente relacionadas com as 

experiências que o militar possui ao longo da carreira, a instrução militar é um dos 

fatores mais importantes para desenvolvê-las. De acordo com o Manual de 

Liderança Militar (2011h, p. 5-2):  

 

A instrução militar proporciona aos líderes a aquisição de habilidades, 

conhecimentos e comportamentos que são os elementos-chave para a 

absorção de valores profissionais e de proficiência técnica e tática, além de 

criar um ambiente adequado para o ensino da liderança aos integrantes de 

escalões subalternos.  

Figura 5 — Instrução de Morteiro 81mm (Mrt 81mm) na AMAN 

 

Fonte: EB  

 

2.3.1.1.2 Aptidão física 

A aptidão física está diretamente relacionada com a profissão militar e 

demonstra que o militar possui preocupação com a sua saúde física e mental. Além 

disso é a melhor forma de liderar pelo exemplo, pois os subordinados terão contato 
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diário com o seu superior hierárquico, e se este não possuir uma boa aptidão física, 

não será um bom exemplo a ser seguido. 

Figura 6 — Treinamento Físico Militar (TFM) na AMAN 

 

Fonte: UOL  

 

 

2.3.1.1.3 Conhecimentos sobre o ser humano 

Os conhecimentos sobre o ser humano são: autoconhecimento, 

conhecimento da natureza humana e conhecimento dos subordinados. 

Para um líder militar, é necessário que ele saiba reconhecer seus pontos 

fortes e pontos fracos. Assim ele poderá potencializar o que já está dando certo e 

trabalhar em cima do que precisar melhorar. Segundo o Manual de Liderança Militar 

(2011i, p. 5-4): 

 

Sócrates afirmou que o homem deve conhecer a si mesmo. Para o líder, 

isso é fundamental, pois ele deve saber os seus pontos fortes e fracos, a fim 

de reforçar as suas capacidades e minimizar as suas deficiências. O 

autoconhecimento é a expressão da inteligência emocional.   

 

O conhecimento da natureza humana possibilita que o líder avalie cada 

situação particular de modo a tomar as melhores decisões. O líder deve procurar 

sempre lembrar que cada pessoa tem uma criação, um modo de pensar ou até 

mesmo uma cultura diferente, então buscar o entendimento da natureza humana é 

extremamente importante. 
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Como a profissão militar tem como uma de suas características o risco de 

vida, o líder militar deve fazer com que seus subordinados despertem a coragem e 

vença os desafios impostos. Assim, a motivação e inspiração devem estar sempre 

presentes. 

 

       A tarefa mais difícil com que qualquer líder militar se defronta é a de 

inspirar os subordinados e gerar neles a coragem necessária para superar a 

incerteza e o medo. Para isso, o líder precisa compreender a natureza 

humana e os motivos que levam as pessoas a se portar de determinada 

maneira, para agir no grupo com a necessária inteligência emocional. O 

líder inteligente, do ponto de vista emocional, tem a capacidade de 

reconhecer seus próprios sentimentos e os dos outros para administrar bem 

as emoções em si mesmo e nos seus liderados. (BRASIL, 2011j, p.5-3) 

 

O conhecimento dos subordinados também é muito importante no exercício 

da liderança militar. O acompanhamento do líder para com seus subordinados deve 

ser constante, procurando sempre conhecer as capacidades e limites destes. O líder 

deve procurar potencializar as capacidades e recompensá-las, através de 

referências elogiosas ou fatos observados positivos (FO+). O líder militar deve 

procurar entender também que a cultura de seus subordinados muitas vezes vai 

influenciar na forma de tratá-los. Como exemplo têm-se vários militares no PEF que 

são de origem indígena, então é necessária uma atenção maior com as ações e 

decisões tomadas. 

 

Figura 7 — Militares indígenas do 3° PEF - São Joaquim em São Gabriel da Cachoeira-AM 

 

Fonte: Comando Militar da Amazônia  

2.3.1.2 Competências afetivas 

Tomando como base o Manual de Liderança Militar (2011) do EB as 

competências afetivas podem ser divididas em dois grandes grupos: as pessoais e 
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as interpessoais. Dentro do grupo das competências afetivas pessoais têm-se as 

competências diretamente relacionada aos valores e as competências relacionadas 

às habilidades individuais. 

2.3.1.2.1 Competências diretamente relacionadas aos valores 

Coerência: um líder militar deve procurar ser sempre coerente, ou seja, o que 

ele falar, ele deve realmente fazer. É importante lembrar que liderar pelo exemplo é 

umas das formas mais concretas de se exercer a liderança, portanto a coerência das 

atitudes sempre será observada. Segundo o Manual de Liderança Militar (2011k, p. 

5-4), define-se coerência da seguinte forma: 

 

Competência para agir de acordo com as próprias ideias e pontos de vista 

em qualquer situação. É a expressão da integridade e da autenticidade. 

Significa firmeza, franqueza, sinceridade e honestidade em relação a si 

próprio e a superiores, pares e subordinados. Na vida profissional ocorrem 

muitas situações em que as pessoas são pressionadas a tomar atitudes em 

desacordo com os seus princípios morais. Esses momentos representam 

um teste para a sua capacidade de resistir a pressões, a fim de preservar a 

sua coerência.  

 

Coragem: para um líder militar, a coragem é indispensável para inspirar os 

subordinados. Ter coragem significa tomar decisões diante de situações que 

causem stress físico e emocional, agindo mesmo se o medo estiver presente. Pode-

se considerar uma das principais características da profissão militar, pois esta 

profissão existe grande risco de vida. 

Figura 8 — Salto da plataforma de 10 metros na AMAN durante as Olímpiadas Acadêmicas 

 

Fonte: Youtube  
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Dedicação: Pode-se definir como a capacidade de se entregar de forma 

completa à execução de um objetivo. Consiste em procurar dar o melhor de si em 

todas as atividades, não porque outras pessoas estão observando, mas sim porque 

o líder militar quer cumprir a missão estabelecida. 

Imparcialidade: O líder militar deve procurar sempre ser imparcial, ou seja, 

julgar sempre baseado na justiça, não levando em conta a proximidade pessoal ou a 

possibilidade de obter vantagens. Define-se imparcialidade segundo o Manual de 

Liderança Militar (2011l, p. 5-4) como: 

        

 Competência para julgar baseando-se em dados objetivos, sem se envolver 

pela afetividade. Significa atribuir igual tratamento a todos os subordinados, 

distribuindo recompensas de acordo com o mérito e o desempenho de cada 

um, e sanções, quando for o caso, sem se deixar influenciar pelas 

características pessoais dos comandados. É a expressão do valor justiça.  

 

Responsabilidade: Possui extrema importância para um líder militar, pois, 

tomar decisões e assumir a responsabilidade pelas consequências que 

posteriormente virão demonstra o compromisso que o militar possui com a sua 

própria honra pessoal. Segundo o Manual de Liderança Militar (2011m, p.5-4) tem-

se que a responsabilidade é: 

 

Competência para assumir e enfrentar as consequências de suas atitudes e 

decisões. É a característica que leva o líder a perseguir seus objetivos, 

procurando superar os obstáculos e tomando decisões baseadas na razão e 

em princípios morais, com total honestidade. O líder responsável baseia-se, 

integralmente, no seu código de crenças e valores profissionais, quando 

determina, faz cumprir e assume as consequências de todos os seus atos.  

 

2.3.1.2.2 Competências relacionadas as habilidades individuais 

Adaptabilidade: consiste quando uma pessoa se adapta ao ambiente que está 

inserido, mesmo se este ambiente for diferente do qual ela estava inserida antes. É 

importante salientar que se adaptar não significa abandonar valores e princípios, 

mas sim se ajustar e continuar a exercer seu papel de forma correta. 

Autoconfiança: consiste no fato de uma pessoa acreditar que ela consegue 

atingir seus objetivos, demonstrando uma certa segurança. Através de suas 

características e habilidades o indivíduo encontra apoio para suas realizações, e 
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quanto mais consegue atingir metas, mais a autoconfiança aumenta. É comum 

haver uma confusão entre autoconfiança e autoestima, mas, a autoconfiança é 

apenas um dos pilares da autoestima. 

Criatividade: é a capacidade de realizar inovações na área em que se 

trabalha, dando ideias para a resolução de problemas. Muitas pessoas acreditam 

que a criatividade é um talento natural, mas como qualquer outra competência, ela 

pode ser desenvolvida ao longo da vida 

Decisão: quando há várias linhas de ações possíveis para uma determinada 

questão é normal haver uma indecisão sobre qual é a melhor a ser seguida. A 

decisão consiste em analisar de forma efetiva qual caminho é o mais apropriado 

para a situação e aplicá-lo no menor prazo possível. 

Dinamismo: tal competência está muito relacionada com a versatilidade. É a 

capacidade de trabalhar com diferentes demandas e obter resultados positivos nas 

diferentes áreas. Para ser uma pessoa dinâmica, a organização e o planejamento 

são características que se deve buscar a todo momento. 

Equilíbrio emocional: o equilíbrio emocional se refere à capacidade do corpo e 

da mente de manter a estabilidade e a flexibilidade em vários desafios e mudanças. 

Praticar o equilíbrio emocional permite que os líderes extraiam as qualidades de si 

mesmos e de seus seguidores com comportamentos e atitudes. O equilíbrio 

emocional aprofunda a empatia, permitindo que se compreenda os sentimentos dos 

outros e a situação. É a capacidade de ouvir a si mesmo e aos outros quando mais 

se precisa. 

Flexibilidade: consiste na habilidade de se trabalhar com várias coisas, não 

sendo especialista em apenas uma área e incapaz de argumentar e resolver 

questões que se referem a outros aspectos. Os líderes devem possuir flexibilidade 

para pensar rápido, tendo em vista a dinâmica das situações de combates 

modernos. 

Iniciativa: se refere ao fato de tomar decisões rápidas e certeiras, sem esperar 

uma ordem superior devido a premissa de tempo. A proatividade é uma 

característica presente nos líderes que desenvolvem a iniciativa, procurando a 

antecipação, resolução e responsabilização frente às demandas da situação. A 

capacidade de raciocínio rápido também auxilia a iniciativa e pode ser desenvolvido 

diariamente. 
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Objetividade: consiste na capacidade que o líder tem de identificar de forma 

rápida o centro do problema e atacá-lo para que seja logo resolvido. Na ausência de 

um líder, a objetividade não consegue estar presente pois não há um indivíduo que 

identifique o problema e tome a decisão de maneira rápida.  

Organização: quando há muitas demandas para resolver, a organização se 

torna essencial para a resolução dos diferentes problemas. Para se ter um controle 

maior é determinado uma ordem de prioridade, tendo uma visão ampla de toda a 

situação e usando o tempo disponível de acordo com a especificidade de cada 

adversidade. 

Persistência: é a capacidade de demonstrar resiliência e procurar vencer as 

dificuldades encontradas sem desistir da situação, mesmo se parecem impossíveis 

de serem ultrapassadas. A força de vontade e a fé na missão são fatores 

indispensáveis para se ter persistência, sendo que os subordinados somente as 

terão se o líder demonstrar através de seu exemplo a capacidade de persistir nos 

objetivos até concluí-los. 

Resistência: consiste na capacidade do líder de se manter firme e não ceder 

perante as adversidades encontradas. A resistência pode ser física ou moral, sendo 

que a física se refere ao fato de se aguentar uma atividade física o maior tempo 

possível, já a moral está relacionada ao psicológico, demonstrando a capacidade de 

se suportar mentalmente a situação imposta, estando ligada diretamente à 

persistência. 

2.3.1.2.3 Competências afetivas interpessoais 

Comunicabilidade: consiste na habilidade de passar as informações aos 

liderados de forma mais clara possível, evitando possíveis duplas interpretações ou 

desentendimentos. Geralmente o líder é o porta voz de seu grupo, assim sua 

linguagem deve ser extremamente de fácil compreensão. De acordo com o Manual 

de Liderança Militar (2011n, p. 5-7), a comunicabilidade é definida como: 

 

Competência para expressar-se eficientemente por meio de ideias e ações. 

O líder militar não precisa ser necessariamente um excelente orador, porém 

deve saber comunicar-se com o grupo de maneira inteligível, seja por 

linguagem verbal, seja por linguagem não verbal. Ao considerar a interação 

como um dos fatores da liderança, a comunicabilidade torna-se uma 
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competência de grande importância, pois é por meio dela que o líder 

interagirá com seus liderados. 

 

Camaradagem: se define como a capacidade que o líder tem de possuir uma 

boa relação com seus liderados, pares e superiores. A empatia, que será estudada 

mais a frente, é uma competência que auxilia a camaradagem, pois é preciso 

entender que cada indivíduo possui suas particularidades e problemas pessoais, 

portanto as ações de se colocar no lugar do outro e procurar sempre o diálogo é 

extremamente importante. 

Cooperação: trabalho em grupo exige grande comprometimentos de todos os 

participantes para que o cumprimento da missão aconteça. Sendo assim, o líder não 

deve apenas dar as ordens e observar seus liderados as cumprirem, mas sim 

cooperar de forma a ter uma maior coesão do grupo. É importante lembrar que o 

exemplo é uma das formas mais claras de liderança, e através da cooperação os 

subordinados verão seu líder e irão procurar segui-lo. 

Empatia: pode ser definida como a capacidade de se colocar no lugar do 

outro, entender as suas particularidades e compreender o momento que cada 

indivíduo está passando. É uma competência indispensável, porque ela reflete o 

grupo de forma mais clara possível e o faz ter um melhor desempenho. Para que o 

líder tenha uma relação positiva com seu grupo, ele deve sempre procurar o diálogo 

para que a empatia esteja presente, além de ajudar a definir qual missão delegar a 

cada pessoa. 

Direção: consiste em estabelecer as metas, objetivos e fazer com que os 

liderados compreendam e sigam para o cumprimento da missão. Com a missão 

estabelecida, o grupo consegue concentrar seus esforços no que é realmente 

importante para sua conclusão de maneira mais eficaz. De acordo com a Manual de 

Liderança Militar (2011o, p. 5-7), tem-se que a direção é: 

 

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, a fim de solucionar as dificuldades e cumprir a missão.  

 

Persuasão: pode ser definida como a arte de convencer uma pessoa, de 

implantar as ideias nela e fazer com que ela siga as instruções previstas. O líder 

deve possuir tal competência para que seus subordinados tenham fé no que ele diz 
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e sigam com entusiasmo os seus propósitos. O Manual de Liderança Militar (2011p, 

p. 5-8) define que persuasão é a: 

 

Competência para utilizar argumentos e atitudes capazes de influenciar 

ações e opiniões de outros. Uma das maiores dificuldades com que um líder 

se defronta é encontrar a medida certa para a utilização dos recursos de 

persuasão que possui. Os principais instrumentos positivos são: o exemplo; 

o estabelecimento de metas e padrões definidos; o ensino e a instrução; o 

aconselhamento; o saber ouvir, convencer e recompensar; e dar sentido às 

tarefas, tornando-as significativas ou criando desafios. Os meios coercitivos, 

ou negativos, vão desde a advertência às punições mais severas, não 

sendo, entretanto, os mais desejados. Quanto maior for a habilidade do líder 

para utilizar tais instrumentos, mais bem-sucedido será. 

 

Tato: é a habilidade de se relacionar com as pessoas, sem ofendê-las e feri-

las com palavras e atitudes. O líder deve possuir tal competência para não criar 

discussões dentro de seu grupo, principalmente no que abarca as missões reais, em 

que o grupo deve ser o mais coeso possível. De acordo com o Manual de Liderança 

Militar (2011q, p. 5-8) tem-se que o tato é: 

 

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. O tato é a expressão da 

inteligência emocional, pois o líder que detém essa competência age nos 

locais e nos momentos certos, e deixa de agir no lugar e nos momentos 

inadequados, obtendo, assim, êxito em seus relacionamentos. O líder com 

essa competência emprega, quando necessário, o chamado sereno rigor, 

para orientar e corrigir os seus subordinados.  

 

2.4 DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO DO OFICIAL COMBATENTE DE CARREIRA  

A formação do oficial combatente de carreira dura cinco anos, sendo que o 

primeiro ano é realizado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (ESPCEX), 

localizada em Campinas, São Paulo, e os outros quatro na AMAN que fica em 

Resende, no Rio de Janeiro. Além das próprias atividades militares exigidas no 

curso, existe também as matérias acadêmicas, que fornecem aos cadetes o amparo 

intelectual para melhores tomadas de decisões. São várias as disciplinas, dentre 

elas: Direito, Filosofia, Relações internacionais, Geopolítica, Sociologia e Psicologia. 
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Todas as matérias são explicadas em aulas teóricas, fundindo-se com aulas 

práticas e posteriormente há a realização de avaliações para medirem a 

profundidade do conhecimento aprendido. Em uma visão de curto prazo pode ser 

questionada a necessidade de algumas matérias serem estudadas, mas como o 

futuro é incerto, nunca se sabe quando se poderá usar aquele conhecimento, mas 

sabe-se que ele sempre estará ali. Como exemplo tem-se a disciplina de Direito e a 

realidade encontrada em muitos PEF, que é o choque de culturas. Como existem 

índios nessa localidade, o próprio Estatuto dos Índios tem que ser de conhecimento 

do comandante de fração, além do conhecimento da ética e a moral por estar 

lidando com povos diferentes. Outro exemplo pode ser os métodos de persuasão 

estudados em Psicologia, que pode auxiliar o líder a comandar de forma mais 

consistente seus subordinados, demonstrando segurança e confiança no que passa. 

Figura 9 — Cadetes realizando provas na ESPCEX durante o primeiro ano da formação militar 

 

Fonte: Wikipedia  

O estudo tem grande importância para os cadetes, seja se tratando da 

aprimoração intelectual para resolver possíveis problemas futuros, como para o 

próprio desempenho do militar durante a formação, pois as avaliações das matérias 

estudadas, assim como o TFM, formam o grau numérico para cada cadete, os 
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colocando assim dentro de uma classificação. Esta é totalmente baseada na 

meritocracia, ou seja, os cadetes que estudarem, treinarem ou se esforçarem mais, 

obterão melhores notas e serão mais bem classificados, podendo obter grandes 

oportunidades durante a formação e principalmente ao longo da carreira. 

Um fato interessante é que há provas que são realizadas sem nenhum fiscal, 

assim, o salão de provas fica apenas com os cadetes e estes são responsáveis 

pelas suas próprias decisões, trabalhando assim a disciplina consciente. Se houver 

alguma alteração durante a realização da prova, como por exemplo, a situação de 

"cola", em que um indivíduo copia a prova do outro, os próprios cadetes são 

responsáveis por informarem essa atitude incondizente para seus superiores. 

Atualmente, as matérias lecionadas no 1° ano são: Língua Espanhola, Língua 

Portuguesa, Inglês, Estatística, Cibernética, Introdução ao Estudo do Direito, além 

das matérias propriamente militares, tais como: Comunicações, Explosivos, Patrulha, 

Construções de abrigos, Orientação, Tiro, Topografia dentre outras. 

No 2° ano ocorre a escolha de curso do cadete, comumente chamada de 

"escolha de arma". Baseada na classificação, cada militar escolhe em qual 

profissionalização quer seguir a sua carreira, podendo ser: Infantaria, Cavalaria, 

Artilharia, Comunicações, Engenharia, Material Bélico e Intendência. Como este 

trabalho aborda o comandante de um PEF, será analisado a partir de agora as 

matérias que um cadete de Infantaria estuda aos longos dos outros anos. É 

importante salientar que as matérias acadêmicas e de TFM são iguais para todos os 

cursos durante os próximos anos, mudando só as matérias militares visando a 

especialização de cada arma. 

Portanto, as matérias lecionadas no 2° ano são: História Militar, Sociologia, 

Psicologia, Direito Penal e Processual Penal Militar, Microeconomia, Língua 

Espanhola e Língua Inglesa. As matérias militares são: Manobra I, Tiro, além de 

Técnicas de Infantaria I, II e III, e todas focam no preparo do militar para comandar 

um grupo de combate (GC), que é uma fração de 9 homens inserida dentro de um 

pelotão de fuzileiros. Um pelotão de fuzileiros é formado por 3 GC, 1 grupo de apoio 

de fogo, além da turma de comando que é formada pelo comandante, 

subcomandante, rádio operador e outros integrantes que possam vim a auxiliar a 

missão.  

As matérias do 3° ano são: Geopolítica, Sociologia, Direito Administrativo, 

Administração, Macroeconomia, Ética Profissional Militar, Língua Espanhola e 
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Língua Inglesa. As matérias militares do 3° ano são: Técnicas de Infantaria III, IV, 

Manobra I, II e Frações de Infantaria. Para o cumprimento da missão em um PEF 

este estudo sobre o pelotão de fuzileiros é extremamente importante, pois será a 

realidade que o militar encontrará neste local. 

Por fim, as únicas matérias acadêmicas lecionadas no 4° ano são: Língua 

Espanhola e Língua Inglesa. É interessante salientar que neste ano também é feito o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Já as matérias militares são: Funções de 

Combate, Manobra IV e V, além de Não Guerra, e estas focam no preparo do militar 

para comandar uma companhia e em seu planejamento. Uma companhia 

geralmente é formada por 4 pelotões de fuzileiros, no qual cada um é comandando 

por um tenente, comandante de fração. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentado quais as finalidades desta pesquisa, o tipo 

de abordagem, quais métodos foram utilizados para realizar a pesquisa, qual o 

instrumento usado para a coleta de dados e os indivíduos participantes da apuração. 

O centro deste estudo, bem como sua finalidade, tem caráter descritivo e 

exploratório, por meio de conhecimentos acadêmicos e de uma entrevista virtual 

com militares que já comandaram algum PEF. Nesta pesquisa foi utilizada a 

abordagem qualitativa quantitativa, por aprofundar na análise das informações dos 

participantes além de retratar com gráficos. 

Quanto ao método, foi utilizado um método de pesquisa indutivo, uma vez que 

se busca entender o tema por meio de conhecimentos obtidos a partir das 

informações encontradas. Sendo assim foi feita uma pesquisa bibliográfica, o 

instrumento da coleta de dados foi um questionário com 5 perguntas feitas através 

de um formulário virtual, com 3 perguntas abertas e 2 de múltipla escolha. Na 

construção das perguntas o objetivo foi aprofundar na liderança em um PEF, 

buscando saber quais atributos das áreas afetiva ou cognitiva foram mais exigidos, 

qual termo do trinômio relacionado ao PEF (vida, combate e trabalho) foi mais 

incisivo e o respectivo motivo, e por fim buscou questionar se as matérias lecionadas 

na AMAN trouxeram colaborações durante o período que o militar ficou no PEF. 

O questionário foi submetido a 8 militares, todos da arma de Infantaria e foi 

respondido nos anos de 2020 e 2021. Todos os militares responderam ao 

questionário de forma virtual. 

As fases da pesquisa se deram da seguinte forma: seleção da bibliografia, 

coleta dos dados, análise crítica, apresentação e estudo dos resultados. Os 

conceitos analisados foram estudados a partir das seguintes obras: FACES DA 

FRONTEIRA: ENTRE HISTÓRIAS E ESPAÇOS; ENCONTROS E 

DESENCONTROS, Guia do Comandante do PEF, Gestão de Pessoas e o Manual 

de Liderança Militar.  

Até a coleta de dados, foram selecionadas as fontes que interessam à 

pesquisa, por intermédio do site de pesquisas "Google". As palavras-chave usadas 

foram: "pelotões especiais de fronteira" e "liderança". 
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Para a coleta de dados foram identificados oficiais de carreira que 

comandaram algum PEF. O questionário foi criado por meio da ferramenta "Google 

Docs" e enviado via correio eletrônico. 

Posteriormente foram apresentados os resultados e a respectiva análise 

detalhada das respostas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como o presente trabalho é qualitativo quantitativo, os sujeitos da pesquisa 

foram estudados de maneira específica, de modo que suas opiniões pudessem ser 

analisadas e interpretadas pelo pesquisador, para, só então, serem descritos. 

Para as perguntas fechadas, foi usado o processo simples de tabulação e as 

respostas foram apresentadas por meio de gráficos, facilitando, assim, uma rápida 

visualização dos resultados. 

Para conhecer o perfil dos 8 entrevistados foram disponibilizadas 3 questões: 

posto, nome de guerra e em qual o PEF o militar trabalhou. Como o comandante de 

um PEF é geralmente um oficial combatente de carreira formado na AMAN, todos os 

entrevistados são do sexo masculino, visto que a primeira turma que terá mulheres 

combatentes de carreira se formará em 2021.  

A primeira questão se interessou em saber quais atributos da liderança foram 

mais exigidos no comando do PEF, sendo que o militar poderia escolher mais de 

uma alternativa. 

  

Gráfico 1 — Análise dos entrevistados quanto aos atributos mais exigidos em um PEF 

 

Fonte: O autor (2021)  

De acordo com o gráfico 1, a maioria dos entrevistados consideram que a 

iniciativa e o exemplo são os atributos que mais foram exigidos durante o comando 

de um PEF. Com base nos dados apresentados percebe-se que a liderança atua 
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tanto na área pessoal, com a tomada de decisões através da iniciativa, como na 

área interpessoal, sendo um exemplo para seus subordinados.  

A iniciativa se destacou como atributo devido ao fato de que os PEF se 

encontram geralmente isolados das cidades, sendo assim, a proatividade do 

comandante terá uma maior exigência. Na mesma análise se destaca o atributo do 

exemplo, pois os subordinados e até mesmo os cidadãos tomarão como base a 

conduta do comandante. É necessário retomar ao fato de que o exemplo é umas 

das formas mais tangíveis de se aplicar a liderança em um determinado ambiente, 

pois demonstra a forma correta de agir perante as situações. 

Outros dois atributos que mais apareceram foram: equilíbrio emocional e 

decisão. Em menor escala, apareceram os atributos: dedicação, lealdade, 

integridade, conhecimento, planejamento e coragem. 

A segunda questão indagou se as disciplinas lecionadas na AMAN, tanto as 

disciplinas militares (comumente chamadas de "parque", pelos cadetes, locais onde 

são ministradas as instruções militares) como as acadêmicas (da Divisão de Ensino 

(DE)) contribuíram para o desempenho da liderança nos PEF. 

 

Gráfico 2 — Análise dos entrevistados quanto as matérias lecionadas na AMAN 

 

Fonte: O autor (2021)  

  

De acordo com os entrevistados, as disciplinas lecionadas na AMAN 

auxiliaram de forma completa o desempenho da liderança no PEF. Analisando o 

gráfico, fica evidente como o ensino e preparo dos cadetes durante a formação está 
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alinhado com as atividades que um comandante de fração realizará, tanto para os 

corpos de tropas comuns, como para os PEF, os quais é o foco deste estudo. 

As diferentes disciplinas lecionadas poderão fornecer ferramentas para 

resolver possíveis problemas que possam surgir nas missões impostas ao 

comandante, podendo ser desde um conflito ético (se relacionando com a matéria 

de Filosofia), passando por uma tabulação de dados (relação com a matéria de 

Estatística) e terminando com acordo de paz (podendo se relacionar com a matéria 

de Relações Internacionais ou Geopolítica). Este é apenas um exemplo, mas em 

todas as situações o comandante pode fazer uso de algum conhecimento adquirido 

durante a formação na AMAN, com as disciplinas profissionais que certamente serão 

usadas no dia a dia do PEF e com as acadêmicas para acrescentar algo relevante. 

A terceira questão buscou saber quais disciplinas mais influenciaram no 

comando de um PEF. Disciplinas das duas áreas ("parque" ou DE) foram citadas, 

como: Direito, Filosofia, Psicologia, Patrulha, Topografia, Armamento e Munição de 

tiro, Liderança e TFM. 

Como cada vez mais o fluxo de informações se torna maior, atualizações 

precisam ser feitas para acompanhar as constantes mudanças. Como exemplo, tem-

se as disciplinas de Relações Internacionais e Geopolítica que foram incluídas na 

grade curricular a alguns anos, e de acordo com um entrevistado que hoje é 

professor de Relações Internacionais e que não estudou essa matéria quando era 

cadete, tal disciplina pode contribuir sobremaneira para o desempenho de um 

comandante de fração nos PEF, através do estudo entre as relações dos países 

vizinhos, as soberanias de cada um e os tratados internacionais. 

Comprova-se assim, de forma completa, que ambas disciplinas (acadêmicas 

e militares) auxiliaram no desempenho da liderança do comandante no PEF e, 

portanto, a manutenção delas são importantíssimas durante a formação do futuro 

oficial combatente de carreira. 

A quarta questão foi sobre o trinômio relacionado aos PEF: vida, combate e 

trabalho, para saber qual destes mais exigiu dos atributos da liderança. Cada um 

destes elementos tem uma participação direta no dia a dia de um PEF e de forma 

sinérgica, contribuem para o funcionamento da localidade. O que mais apareceu 

como resposta foi "vida”, em que 80% dos entrevistados o citaram, pois o 

comandante tem participação direta nas atribuições de cunho prático, podendo ser: 

exploração de recursos locais, criação de animais, plantações de hortas 



42 

 

comunitárias, dentre outras atividades. Além disso, como os PEF se localizam 

geralmente em pequenos vilarejos, o comportamento do comandante é observado 

por todos, interferindo na dinâmica do trabalho e na coesão da fração, 

demonstrando a ligação do aspecto "vida" com um dos atributos que mais 

apareceram na primeira questão: o exemplo. Além disso, o comandante necessita 

de inteligência emocional, empatia e interpessoalidade, pois vai lidar com famílias, 

comunidades indígenas e subordinados, necessitando também motivá-los 

diariamente. 

Outro elemento do trinômio que se destacou é o "combate", sendo citado por 

20% dos entrevistados. Como nessas áreas fronteiriças (localizadas na faixa de 

fronteira) o EB tem poder de polícia, as missões reais ocorrem com maior frequência 

e o papel do comandante fica mais evidente. Com o poder de polícia os militares 

estão permitidos a realizarem: patrulhamentos, revista de pessoas, de veículos 

terrestres, de embarcações e aeronaves além de prisões em flagrante delito. Assim, 

as decisões e as ordens do tenente, comandante de pelotão, influenciarão os seus 

subordinados e decidirão o cumprimento ou não da missão.   
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5 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da liderança 

exercida pelo comandante de fração em um PEF além de uma avaliação acerca das 

disciplinas lecionadas durante a formação do futuro oficial combatente do Exército 

Brasileiro, buscando compreender se estas realmente auxiliam o comando nos PEF.  

As quatro questões de estudo propostas foram solucionadas, tendo-se por 

base os resultados alcançados. De um modo geral, tanto as disciplinas acadêmicas 

como as profissionais contribuem para o desempenho da liderança no PEF, 

possibilitando que o conhecimento obtido sirva como ferramenta para resoluções de 

possíveis problemas que possam ocorrer. Os atributos das áreas cognitiva e afetiva 

foram fortemente exigidos, e os que mais se destacaram foram a iniciativa e o 

exemplo; e dentre o trinômio relacionado ao PEF (vida, combate e trabalho), o que 

mais exigiu dos atributos da liderança foi "vida". 

Os oficiais demonstraram grande segurança ao afirmar que as matérias 

aprendidas na AMAN realmente estão alinhadas com os esforços exigidos nesses 

pelotões especiais do EB. Diante das falas dos oficiais, ficou evidente que a 

liderança militar é indispensável nestes locais e que seus atributos são exigidos de 

forma constante. 

Foram usados vários autores para aprofundar no estudo da liderança, dando 

um enfoque maior em Léia Cordeiro, coautora do livro: Gestão de Pessoas. A 

pesquisa bibliográfica buscou explicar as teorias e estilos de liderança e como essa 

autora não trata da liderança militar, já que esta geralmente é específica de 

ambientes militares, para explicá-la foi usado o Manual de Liderança Militar e o 

Caderno de Instrução de Liderança Militar da AMAN. Para a entrevista com os 

militares que já comandaram algum PEF foi utilizado uma ferramenta do Google, o 

Google Forms, que possibilitou a realização de uma entrevista virtual com 8 militares 

que já serviram em algum PEF da fronteira brasileira. 

Dada à importância do tema, visto que a fronteira é um fator essencial para a 

manutenção da soberania brasileira, tornam-se necessário o desenvolvimento de 

projetos que visem o monitoramento contínuo desta área e estudos específicos 

durante a formação dos oficiais combatentes para que sejam de conhecimento as 

peculiaridades dessas regiões. 
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Os objetivos deste trabalho eram mostrar a importância da liderança militar 

em um PEF e verificar se as matérias lecionadas na AMAN contribuem para o 

desempenho das funções de um comandante de fração neste ambiente. Os 

objetivos foram alcançados com o aprofundamento do estudo neste tipo de 

liderança, assim como seus atributos, que comprovaram que para um ambiente 

específico como a fronteira, é indispensável que o comandante exerça sua liderança 

militar. Além disso, através da entrevista feita com militares que já comandaram um 

PEF, ficou claro que todos concordam que as matérias lecionadas na AMAN foram 

de extrema importância para os seus comandos, comprovando que a formação do 

cadete está no caminho certo e voltada para as possíveis questões que os militares 

irão enfrentar futuramente na tropa. 

A pesquisa não esgota os assuntos relevantes para o desempenho da 

liderança em um PEF e nem impede que atualizações possam ocorrer nas grades 

curriculares durante a formação na AMAN. Sugere-se a ampliação de estudo sobre 

como desenvolver os atributos necessários para exercer a liderança militar, antes de 

um oficial combatente for nomeado para comandar um PEF, para que sua liderança 

esteja de acordo com o ambiente no qual vai trabalhar e, ainda, uma análise sobre 

quais matérias poderiam ser adicionadas durante a formação do cadete para que 

existam mais ferramentas disponíveis para a resolução de possíveis problemas. 
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