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RESUMO 

 

FLORES, Bruno Maya. A Importância da Equitação Militar para o Desenvolvimento da 

Liderança no Futuro Oficial de Artilharia. Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

A presente pesquisa trata da importância da equitação militar para o desenvolvimento da 

liderança no futuro oficial de Artilharia. Levantou-se conceitos, teorias e características dessa 

atitude, a qual é fundamental para o exercício pleno do comando de tropas nos diversos níveis 

e escalões do Exército Brasileiro. O escopo do trabalho consistiu em analisar como a 

Liderança Militar é desenvolvida e praticada na Academia Militar das Agulhas Negras, 

através do que é previsto no Projeto Liderança da AMAN, propondo uma possível inserção da 

instrução de equitação dentro do currículo do Curso de Artilharia, tendo em vista as novas 

exigências à que o oficial da referida Arma é exposto na atualidade. Utilizando-se do método 

hipotético-dedutivo, uma pesquisa bibliográfica e documental foi realizada com o objetivo de 

corroborar ou refutar a hipótese de que a inserção de instruções de equitação no currículo do 

Curso de Artilharia seria uma maneira de auxiliar no desenvolvimento da liderança dos 

militares em questão. Considerando-se as capacidades e valores desenvolvidos pela atividade 

equestre, as atitudes relacionadas à atividade militar estabelecidas pela Portaria n° 98, de 23 

de setembro de 2013, e outras características necessárias ao exercício da liderança militar em 

combate na atualidade, concluiu-se que a inserção de instruções de equitação militar no 

currículo do Curso de Artilharia constitui verdadeiramente de um bom instrumento para 

auxiliar no desenvolvimento da liderança no futuro oficial de Artilharia. Dessa maneira, a 

hipótese proposta como solução do problema do trabalho foi corroborada. 

 

Palavras-chave: Liderança Militar. Equitação. AMAN. Cadetes. Artilharia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

FLORES, Bruno Maya. The Military Equitation’s Importance for the Development of the 

Leadership in the Future Artillery Officer. Resende: AMAN, 2016. Monograph. 

 

This research deals with the military equitation’s importance for the development of the 

Leadership in the future Artillery officer. Were raised concepts, theories and characteristics of 

this attitude, which is essential for the full exercise of troops command in different levels or 

echelons of the Brazilian Army. The scope of this work was to analyze how the Military 

Leadership is development and practice into the Academia Militar das Agulhas Negras, 

through the AMAN leadership project, by proposing a possible insertion of the equitation 

instruction inside the Artillery Course’s curriculum, considering the new demands of the 

Artillery Officer is actually expose. Utilizing the hypothetical-deductive method, a 

bibliographical and documentary research was conducted out in order to corroborate or refute 

the hypothesis that the insertion of equitation instructions in the Artillery Course’s curriculum 

will be a way to help in the development of Artillery military’s leadership. Considering the 

capabilities and values development by the equestrian activity, the attitudes associated with 

military activity established by Ordinance No. 98, of September 23, 2013 and other 

characteristics required to carry out military leadership in the current combat, it can be 

concluded that the insertion of equitation instructions in the Artillery Course’s curriculum is 

an important tool for help the development of leadership skills in the future Artillery’s officer. 

Therefore, the hypothesis proposed as a solution for the problem was corroborated. 

 

Keywords: Military Leadership. Equitation. AMAN. Cadets. Artillery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido a sua missão geral, que consiste em “apoiar a força pelo fogo, destruindo ou 

neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação” (BRASIL, 1997), a Arma de 

Artilharia deve, constantemente, adaptar-se a situação em que o Exército Brasileiro está 

inserido. Assim, ela vem passando por inúmeras mudanças em sua aplicabilidade desde sua 

criação. 

Diferentemente do antigo cenário de batalha, no qual a Arma atuava de maneira fixa, 

lenta, tracionada por animais e com o poder de fogo relativamente limitado, as constantes 

mudanças na arte da guerra obrigaram a Artilharia a buscar inovações e soluções tecnológicas 

para não só acompanhar tais transformações, mas também atuar com maior mobilidade, 

flexibilidade e rapidez (SILVA, Ramon, 2015). Porém, mesmo contribuindo sobremaneira 

nos eventos da atualidade, decidindo diversos conflitos através do apoio pelo fogo - como 

visto na Ucrânia, Afeganistão, Mali e Congo – (SILVA, Ramon, 2015), essa aplicabilidade 

tradicional não abrange o completo apoio que a Arma pode fornecer à Força Terrestre nos 

dias de hoje. 

O oficial de Artilharia, na atualidade, também é empregado como comandante de 

pelotão em missões de Garantia da Lei e da Ordem e em Missões de Paz (como as missões de 

pacificação no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão e no Haiti). Essas situações 

exigem que ele seja capaz de exercer, sobre seus subordinados, uma liderança além do que 

está acostumado a empregar na conjuntura do trabalho cotidiano de um quartel de Artilharia. 

A preparação para as diversas situações que o futuro artilheiro poderá encontrar no 

exercício de sua função de oficial ocorre na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

Essa instituição visa formar o futuro oficial combatente do Exército Brasileiro, além de 

graduá-lo Bacharel em Ciências Militares e iniciar a formação do chefe militar (MISSÃO..., 

2012). No Curso de Artilharia, especificamente, são desenvolvidos no cadete atributos como a 

meticulosidade, o zelo, a organização e a liderança (trabalhada através de exercícios no 

terreno, que lhe exigem um alto grau de precisão, e, antigamente, através do contato com o 

cavalo na Seção de Equitação da AMAN). 

A equitação na AMAN, de acordo com o artigo da Revista Verde-Oliva nº 198 (A 

LIDERANÇA..., 2008), tem um importante papel no desenvolvimento da liderança no futuro 

oficial. Fazendo parte do Programa de Desenvolvimento de Atributos da Área Afetiva 

(atualmente chamado de Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal), o qual 

integra o Programa Liderança, a instituição “aproveita o potencial dessa disciplina como 
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agente capaz de causar mudanças no temperamento do indivíduo, tornando-o mais corajoso, 

autoconfiante e equilibrado emocionalmente” (A LIDERANÇA..., 2008, p. 10). 

Como, atualmente, a instrução de equitação militar é aplicada para os cadetes do Curso 

Básico e do Curso de Cavalaria na AMAN, fez-se uma análise sobre como essa instrução 

auxilia os cadetes da Arma de Cavalaria no desenvolvimento de sua liderança. Além disso, 

realizou-se uma pesquisa visando compreender como ela influenciou os oficiais da Arma de 

Artilharia que tiveram essa instrução em seu currículo enquanto eram Cadetes.  

O objetivo principal deste trabalho é determinar, através de uma comparação dos 

dados supracitados, se seria válido reimplementar a instrução de equitação militar, como uma 

forma de auxiliar no desenvolvimento da liderança militar, para os Cadetes da Arma de 

Artilharia da AMAN. 

O aprofundamento desse conhecimento significa uma possibilidade de melhoria na 

atuação do oficial da Arma de Artilharia nas diversas missões em que será submetido ao 

longo de sua carreira. 

As principais fontes do trabalho foram: 

a) O Caderno de Instrução do Projeto Liderança da AMAN; 

b) O livro “Precisamos de Líderes” do Coronel R-1 Mário Hecksher Neto; 

c) O Manual C 20-10, Liderança Militar; 

d) O Manual C 25-5, Manual do Cavaleiro 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, procura-se apresentar noções básicas sobre a liderança. Mostrar-

se-ão, no seu decorrer, as principais conceituações e correntes de pensamento sobre o assunto, 

além dos níveis e pilares que formam a liderança. Como principal fonte para a sua elaboração 

foi utilizado o manual C 20-10 (BRASIL, 2011) que trata sobre a Liderança Militar. 

No segundo capítulo, faz-se uma alusão às formas como a liderança é ensinada e posta 

em prática na Academia Militar das Agulhas Negras, principalmente na Seção de Equitação 

Militar e no Curso de Artilharia. Fazer-se-á uma análise, por intermédio de uma pesquisa 

documental e de observações, de como o Cadete da AMAN adquire as atitudes necessárias 

para o bom exercício da liderança. 

No terceiro capítulo, aborda-se sobre a forma que a equitação militar é aplicada na 

Artilharia. Apresentar-se-ão as análises, decorrentes de entrevistas e pesquisa documental, da 

associação entre homem e cavalo que ocorre em uma Organização Militar (OM) da referida 

Arma e que ocorria dentro do Curso de Artilharia da AMAN. 
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No quarto e último capítulo, apresentar-se-á a proposta para que sejam inseridas, na 

carga horária dos Cadetes do Curso de Artilharia da AMAN, instruções de equitação militar, 

com o propósito de beneficiar a aquisição das atitudes referentes a liderança militar pelos 

instruendos. Utilizou-se, como base para a sua elaboração, resultados de questionários e 

entrevistas aplicados aos oficiais com experiência no assunto e Cadetes que possuem, 

atualmente, instruções de equitação militar. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

        O tema do trabalho insere-se na linha de pesquisa exploratória e bibliográfica, na área de 

estudo Liderança, conforme definido na Portaria nº 734, de 19 de Agosto de 2010 (BRASIL, 

2010).  

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Identificando publicações relevantes, clássicas e atuais, sobre o tema Liderança 

Militar, encontram-se materiais de diversos autores. Dentre eles, citam-se Nolasco; Azevedo e 

Cruz (2015), que afirmam que a liderança sempre esteve presente na história da humanidade, 

sendo elucidada por pessoas que se destacavam das demais ao representar um grupo e 

conduziam-no a um objetivo específico. Alguns desses indivíduos, conhecidos como líderes, 

ganharam grande repercussão e até hoje são estudados por seus grandes feitos - como é o caso 

de Alexandre, o Grande; Napoleão Bonaparte; Osório, o Legendário; entre outros -.  

Não podemos, entretanto, ter a ideia equivocada de que os líderes só estão presentes 

em grandes ocasiões. De acordo com Silva; Simões e Janesch (2010), em todas as áreas que 

abrangem a sociedade há pessoas que exercem um papel de liderança – pode ser um capitão 

de um time de futebol, um pai de família, o chefe de uma organização empresarial e outros -. 

Isso ocorre porque a atuação de um líder é essencial para o bom funcionamento de um setor 

organizacional, como no Exército Brasileiro, onde Liu Ji exemplificou essa importância em 

sua análise sobre a obra “A Arte da Guerra” de Sun Tzu (JI; LIANG, 2008 apud OLIVEIRA, 

2012): 

 
O que fará os soldados em batalha preferirem avançar a recuar, mesmo que seja pela 

sobrevivência, será a benevolência da liderança militar. Quando os soldados sabem 

que seus líderes cuidam deles como cuidariam de seus próprios filhos, eles amam os 

seus líderes como ama seus próprios pais. Isso faz com que queiram morrer na 

batalha, para recompensar a benevolência de seus líderes. 

A regra é: “Respeite seus soldados como amados e eles, de boa vontade, morrerão 

com você.” (Sun Tzu, A Arte da Guerra, “Terreno”). 

 

Casagrande Filho (1997) entende que a liderança é uma atitude que todo militar deve 

cultuar e exercer, independente de estar inserido em uma situação operacional ou não. Para 

isso, ele acredita que “propocionar os meios, estimular o desenvolvimento e possibilitar seu 

exercício devem ser os objetivos permanentes das instituições que elegeram o ser humano 
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como peça fundamental para a consecução de suas metas.” (CASAGRANDE FILHO, 1997, 

p.7). 

O Exército Brasileiro, dando a devida importância ao assunto, constantemente se 

atualiza na busca da melhor maneira de transmitir a liderança militar aos seus alunos em seus 

variados estabelecimentos de ensino. Uma constatação desse fato é a aplicação da portaria nº 

102-EME, de 24 de agosto de 2011, que revoga a antiga base para a transmissão desse 

conhecimento dentro da instituição, que eram as Instruções Provisórias IP 20-10 de 1991, para 

aprovar o manual C 20-10 Liderança Militar. Assim, percebe-se que essa atitude não é algo 

que se transmite e se adquire facilmente. 

De acordo com Silva, W. (2015), com a declaração a aspirante-a-oficial do Exército 

Brasileiro, os comandantes de pelotão ou linhas de fogo terão a missão de influenciar seus 

subordinados e convencê-los a agirem de acordo com os interesses da Força Terrestre. Dessa 

maneira, “cresce a importância da internalização dos valores e competências desenvolvidas na 

Academia Militar das Agulhas Negras, por intermédio do projeto liderança, ao longo da 

formação do oficial combatente” (SILVA, W., 2015, p. 14). 

De acordo com o artigo da Revista Verde-Oliva nº 198 (A LIDERANÇA..., 2008), 

esse projeto liderança busca sistematizar e facilitar a internalização das atitudes militares, que 

são os elementos essenciais a boa atuação do futuro líder do Exército Brasileiro. Com essa 

aquisição, o militar tende a ser mais capacitado para atuar nas missões que, atualmente, vem 

lhe sendo propostas, minimizando as dificuldades que, hoje, aparecem, como diz o General 

José Fernando Yasbech, membro do Estado-Maior do Exército: 

 
"Não há um palmo sobre o território brasileiro que não esteja sob a responsabilidade 

de uma tropa do Exército. Somos a organização mais presente em todo o território e 

que tem meios de chegar o quanto antes em qualquer situação. Por isso, assumimos 

cada vez mais responsabilidades e temos que ter capacidade para atuar em situações 

de emergência” (YASBECH, 2012 apud STOCHERO, 2012). 

 

O manual C 20-10 (BRASIL, 2011), atual base do Exército Brasileiro no quesito 

liderança, a tem como um conjunto amplo de atitudes, a qual consiste num processo de 

influência interpessoal, que envolve vínculos afetivos, do líder sobre seus liderados, de modo 

a favorecer o logro dos objetivos de uma atividade social, dentro de um contexto específico. 

Essa liderança, voltando-se para foco do tema em questão, pode ser adquirida através do 

contato humano com o cavalo. 

 
O Homem sabe intuitivamente, há milhares de ano, que o cavalo e a equitação estão 

ligados à liderança. Eles não são apenas símbolos de liderança, mas contribuem com 

a própria capacidade de liderar. Os esportes eqüestres provocam a plena atividade do 
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cérebro humano. A mente torna-se vivaz e o corpo flexível. Sendo o cérebro o órgão 

responsável pela posição do indivíduo na hierarquia do gênero Homo, a equitação, 

por causa da sua capacidade única de mobilizar a totalidade da fisiologia humana, 

pode tornar-se o próprio agente catalisador da liderança (RINK. Desvendando o 

Enigma do Centauro apud RIGUEIRA, 2003, p. 8). 

 

O cavalo é um animal que tem a capacidade de interagir com o ser humano, 

amplificando suas emoções e pensamentos. De acordo com Strozzi (2003) ele consegue 

refletir de maneira rápida todas as coisas que fazemos contra eles, pois sabem quando alguém 

não é sincero, diz ou faz algo diferente do que sente ou pensa. Por ser sensitivo e verdadeiro, 

torna-se um excelente instrumento para a liderança.  

Além disso, de acordo com Rigueira (2003), devido a sua imprevisibilidade, o cavalo 

pode ser considerado a encarnação da incerteza, a qual é necessária para o desenvolvimento 

neurológico humano. Isso força o cavaleiro a lidar com o inesperado, contribuindo 

sobremaneira para o desenvolvimento de sua liderança. 

           

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Tendo em vista a confirmação do que é apresentado pela literatura, formula-se o 

seguinte problema de pesquisa: A instrução de equitação pode auxiliar o oficial de Artilharia a 

aperfeiçoar a sua liderança, que é extremamente necessária para atuação nas diversas missões 

em que o Exército Brasileiro o está empregando? 

 Partindo-se das hipóteses de que se o oficial de Artilharia é, atualmente, empregado 

fora do seu foco principal de atuação, onde a liderança militar se torna fundamental para o 

sucesso das missões, e que a AMAN dispõe de uma Seção de Equitação Militar, logo é 

possível utilizá-la para aperfeiçoar o desenvolvimento da liderança no Cadete do Curso de 

Artilharia. 

 Trabalha-se, assim, com a relação existente entre a possessão de características da 

liderança militar do Cadete antes da equitação militar e depois da mesma. Uma comparação, 

através da observação, que procura identificar uma nova atitude do militar frente os seus 

objetivos de curto prazo (conclusão de sua formação na AMAN) e longo prazo (a carreira 

militar). 

 O objetivo desta monografia foi verificar se a instrução de equitação militar iria 

auxiliar no desenvolvimento da liderança nos futuros oficiais da Arma de Artilharia. 

 Visando especificamente a identificação do que é feito para desenvolver a liderança 

militar, a análise de como ela é desenvolvida nos Cadetes de Artilharia, a identificação de 
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como a seção de equitação desenvolve a liderança nos futuros oficiais de Cavalaria e a 

verificação da necessidade de se aplicar tais instruções para os futuros oficiais de Artilharia. 

 Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, adota-se o procedimento metodológico 

descrito abaixo. 

 Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que 

fornecesse a base teórica para o prosseguimento no trabalho. A primeira constatação foi que, 

dentro da parte de liderança, existem muitos títulos de estudos sobre o assunto. Desse 

levantamento, destacam-se o manual do Exército Brasileiro C 20-10, os livros de Hecksher 

(2002) e Belchior (2006), artigos e monografias relacionadas ao assunto confeccionadas por 

fontes renomeadas no meio acadêmico e revistas como a Verde-Oliva. Dentro da parte de 

equitação militar, também, encontram-se diversos títulos e estudos sobre o assunto. Desse 

estudo exploratório, nota-se que não existe um manual atualizado que forneça bases sólidas 

para orientar a equitação militar (sendo o utilizado para a descrição da realização e dos 

objetivos da equitação militar o C 25-5, Manual do Cavaleiro, de 1953, e o T 21-245, 

Equitação e Adestramento, de 1976). Destacam-se, entretanto, no quesito das atitudes da área 

afetiva (ou, como eram chamados, atributos da área afetiva) desenvolvidas na equitação 

militar, como é o caso da liderança, monografias de Rigueira (2003), Adonis (2005) e Silva 

(2014). 

 Verificou-se que, até o momento, não foram editados muitos títulos sobre o assunto. 

Quanto à qualidade das fontes encontradas, pode-se dizer que apresentam um relevante 

interesse para o assunto, visto que foram realizados levantamentos oportunos e, também, 

apresentam uma boa base teórica para o desenvolvimento deste trabalho. 

 Com o amparo nessa base teórica, passa-se a coletar dados por meio de consultas a 

documentos como os Planos de Disciplina (PLADIS) da Seção de Equitação e das Instruções 

de Liderança Militar, ambos da AMAN, além de gráficos que amparam a veracidade da 

hipótese feita. 

  Adota-se como um dos instrumentos de coleta de dados o fichamento de obras 

bibliográficas sobre a liderança militar. Fez-se isso com o objetivo de compilar informações 

úteis ao trabalho. As obras, em sua maioria, foram fornecidas pela Seção de Liderança da 

AMAN, adquiridas em livrarias pela sua referência mundial sobre o assunto e encontradas na 

rede mundial de computadores. O critério de suas seleções foi a sua relevância para o trabalho 

desenvolvido nesta monografia. 

 Adota-se, também, a observação das instruções de liderança e de equitação militar na 

AMAN como um dos instrumentos de coleta de dados. Essa observação foi realizada junto ao 
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Cadete, objetivando constatar as eficiência dessas atividades para o desenvolvimento da 

liderança no futuro oficial do Exército Brasileiro. 

 Adota-se, ainda, o questionário, aplicado nos Cadetes de cavalaria do terceiro ano no 

período de 14 de fevereiro a 29 de abril de 2016, como um dos instrumentos de coleta de 

dados. Esse meio buscou, numa abordagem quantitativa, levantar a importância da instrução 

de equitação militar para o desenvolvimento da liderança nos Cadetes da AMAN. Um modelo 

do questionário utilizado segue em apêndice. 

 Adota-se, por fim, a entrevista como outro instrumento de coleta de dados. Ela foi 

aplicada a oficiais com experiência na área de liderança e que tiveram a oportunidade, como 

Cadetes de artilharia, de ter instruções de equitação em seus currículos. Esse instrumento foi 

aplicado pessoalmente e através de correspondência eletrônica, sendo que modelos dos 

roteiros das principais entrevistas constam em apêndice nesta monografia.  

 No tratamento dos dados coletados, trabalha-se com gráficos, por permitirem uma 

observação fidedigna das respostas dadas pelos elementos que responderam aos 

levantamentos propostos. 

 Na análise de dados, efetua-se um cruzamento de dados, tendo por base a teoria 

estudada na revisão da literatura. 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE LIDERANÇA          

 

 A liderança é um tema de complexidade tal que diversos teóricos buscam, até hoje, a 

melhor forma de descrever a liderança. Dessa forma, torna-se inevitável a existência de 

múltiplas abordagens sobre o assunto.  

 Com a finalidade de sistematizar e entender de uma melhor maneira o assunto, 

apresentam-se as considerações a seguir. 

 

3.1 Conceitos: 

 

 Conceituar a liderança, devido a sua complexidade já abordada, é um desafio. Para 

maioria das pessoas, trata-se de “uma forma de dominação baseada no prestígio social e aceita 

pelos dirigidos” (LIDERANÇA, 2009, p. 315). Vários autores, entretanto, instigaram-se a se 

aprofundar nessa conceituação.  

 De acordo com Hunter (2004, p. 28), a liderança “é a habilidade de influenciar pessoas 

para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo 

para o bem comum”. Tal visão é extremamente utilizada no mundo empresarial. 

 O Exército Brasileiro tem uma visão semelhante sobre o tema. Pode-se identificar esse 

fato no manual C 20-10 (BRASIL, 2011), onde diz que:  

 
A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder 

militar sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de 

vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos objetivos da 

organização militar em uma dada situação (BRASIL, 2011, p. 3-3). 

 

 Com base nessas conceituações sobre o tema, pode-se dizer que: a liderança é a 

capacidade que o indivíduo tem de influenciar as pessoas, baseado em suas ações vistas ou 

sentidas por elas, a atuar em prol do bem comum. 

 

3.2 Fatores da Liderança Militar  

   

 Embora existam diversas definições para a liderança, o manual C 20-10 (BRASIL, 

2011) reitera que existem quatro fatores que, independetemente do conceito adotado, sempre 

estarão presentes quando da manifestação desse fenômeno: uma situação, o líder, os liderados 

e a interação entre os últimos dois citados. A esses fatores, dá-se o nome de Fatores da 

Liderança Militar. 

 A situação, de acordo com Hecksher (2002, p.12), “é criada por todos os aspectos 

internos de um grupo, sociedade, ou instituição, somados às circunstâncias externas que, 
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sobre eles, possam exercer algum tipo de influência”. O manual C 20-10 (BRASIL, 2011) 

complementa a ideia dizendo que tais aspectos surgirão devido a ações ou reações ocorridas 

em diversos campos do poder (como o político, econômico, psicossocial, militar e científico-

tecnológico), o que afeta a capacidade e a motivação do grupo para a efetivação de suas 

tarefas. 

 O líder, como um fator da liderança militar, é aquele que “atua como elemento que 

influencia o comportamento dos liderados, independentemente de suas vontades” (BRASIL, 

2011, p. 2-2). Dessa forma, ele deve estar preparado para enfrentar todo o tipo de situções de 

crise, previsíveis ou não. 

 Os liderados “são o grupo sobre o qual o líder irá exercer a sua influência e como ele 

irá interagir” (BRASIL, 2011, p. 2-2). Para exercer da melhor forma sua influência sobre 

essas pessoas, o líder deve conhecer os seus liderados, lembrando-se de que “os grupos não 

são homogêneos, isto é, as pessoas que os integram são diferentes entre si” (HECKSHER, 

2002, p. 13). 

 A interação é o fator “vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação a 

um grupo” (BRASIL, 2011, p. 2-2). Esta comunicação que existe entre o líder e os liderados 

“é o processo pelo qual as informações, as ideias, os pensamentos, os sentimentos e as 

emoções são transmitidos e recebidos entre as pessoas, permitindo que ocorra a interação 

social” (HECKSHER, 2002, p. 14). 

 Sem a presença desses quatro fatores, portanto, torna-se inviável que exista uma 

eficiente liderança do líder em relação aos seus subordinados. Dessa forma, é essencial que o 

indivíduo que queira liderar busque se inteirar deles para que seu objetivo seja alcançado. 

 

3.3 Correntes da Liderança Militar  

   

        No século XX, conforme afirma o manual C 20-10 (BRASIL, 2011), diversos 

psicólogos, sociólogos, filósofos, militares e outros profissionais se encaminharam para o 

estudo focado no fenômeno da liderança. A partir dos resultados provenientes dessa pesquisa, 

quatro correntes de pensamento se fizeram mais conhecidas: a centrada no líder, a centrada 

nos seguidores, a centrada na situação e a corrente integradora. 
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3.3.1 Corrente Centrada na Figura do Líder  

  

Essa corrente enfoca principalmente o líder, abordando tanto as suas características, 

quanto as ações que ele deve executar para liderar. Acreditam os seguidores dessa linha de 

pensamento que a liderança é a característica intrínseca do líder, praticamente desprezando as 

influências externas. Dessa forma, interpretam o destaque do líder como resultante de suas 

ações diante dos demais integrantes do grupo em que se insere. Observando-se exemplos de 

deposições ou quedas de popularidade de liderança diante de situações variadas, contudo, 

pode-se contestar essa tese (BRASIL, 2011). 

 

3.3.2 Corrente Centrada na Figura dos Seguidores  

  

Essa corrente dá mais destaque aos membros do grupo, atentando que a liderança 

depende diretamente da equipe a qual o líder está inserido, não as suas qualidades superiores 

individuais. Dessa forma, o profissional seria levado àquela situação devido às casualidades 

vividas pelo grupo ou às crenças sobre como deve ser o líder e não, como já dito, em virtude 

de suas competências superiores. A aceitação do líder emergente pelos integrantes do grupo 

deve-se ao fato de ele representar e sintetizar, em um momento determinado, os anseios 

daquela coletividade. Os adeptos dessa corrente não deixam claro o motivo de apenas 

algumas pessoas conseguirem adquirir prestígio e ascenção à liderança dos grupos, enquanto 

outras, mesmo desejando e se empenhando para tal, não o conseguem (BRASIL, 2011). 

 

3.3.3 Corrente centrada na Situação 

  

Manifestada a incapacidade das teorias das correntes anteriores para explicar 

integralmente o fenômeno da liderança, pesquisadores passaram a analisar a situação de 

comando, ou seja, a relação entre o líder e os liderados. Essa corrente trouxe um considerável 

avanço para o entendimento do fenômeno em questão, principalmente por relativizar a 

situação do líder. A liderança, então, passou a ser dependente da situação, levando à 

conclusão de que não é o bastante ser um líder ou fazer algo para se tornar um, 

independentemente do lugar ou do tempo (BRASIL, 2011). 
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3.3.4 Corrente Integradora 

  

Diferencia-se sutilmente das correntes anteriores por não atribuir o surgimento da 

liderança a qualquer fatalidade, seja proveniente de ocorrências fortuitas da dinâmica grupal, 

seja por coincidências ligadas às características especiais do líder. Ela considera que os quatro 

fatores principais da liderança formam sistemas com múltiplas possibilidades de interação 

entre seus elementos constitutivos, devido às peculiaridades dos grupos, às modificações da 

situação e às variações na interação entre o líder e os liderados. A corrente, entretanto, aceita 

certos aspectos das correntes anteriores, quando leva em consideração tanto os fatores ligados 

à situação, quanto os componentes de caráter pessoal do líder e dos liderados. Demonstra, 

ademais, que a liderança surge por intermédio do tipo e da qualidade das relações funcionais 

que se estabelecem dentro do grupo, e que as competências evidenciadas por um indivíduo 

não têm, por si só, o poder de transformá-lo em um líder (BRASIL, 2011). 

 

3.4 Pilares da Liderança Militar   

  

Não basta que o indivíduo, que deseja ser um líder militar, tente se adequar a uma das 

correntes que tratam sobre o assunto. Para que possa liderar frações e conduzir homens, ele 

deve possuir, além da vontade, certos traços de personalidades que auxiliarão no desempenho 

de suas atividades. A capacidade de liderança ocorre da junção harmoniosa de valores e 

características desejáveis da personalidade  - o ser -, de variados conhecimentos inerentes a 

um líder - o saber - e de atitudes compatíveis demonstradas por ele - o fazer - (BRASIL, 

2011). Dessa maneira, o manual C 20-10 (BRASIL, 2011) afirma que a liderança militar se 

estabelecerá apoiada basicamente em três pilares: proficiência profissional, senso moral e 

atitude adequada. 
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Figura 1 - Pilares da Liderança Militar 

Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. C 20-10: Liderança Militar. 2. ed. 

Brasília: EGGCF, 2011, p. 3-3. 

 

3.4.1 Proficiência Profissional   

  

Ela indica a capacidade, o conhecimento e a cultura do líder militar. É a condição 

fundamental para o exercício da liderança, pois é a primeira qualidade que se observa e se 

exige de alguém que desempenha uma função de comando. Abrange não só os conhecimentos 

peculiares à profissão, mas também a capacitação física para estar à frente dos trabalhos a 

serem realizados, a habilidade para se comunicar de modo eficaz com o grupo, o 

conhecimento minucioso de seus liderados e, acima de tudo, o cuidado para interagir com 

pessoas, respeitando-as em suas dificuldades e deficiências (BRASIL, 2011). 

 

3.4.2 Senso Moral 

  

Ele diferencia os que usam o poder discricionário que determinado cargo confere aos 

indivíduos para fazer o bem e agir em prol da coletividade e da missão, dos que se aproveitam 

do cargo para obter vantagens pessoais. Se baseia na incorporação à personalidade de valores 

morais importantes para a instituição militar, como o caráter e a probidade (BRASIL, 2011). 

 

3.4.3 Atitude Adequada 

  

É o fator prevalecente para capacitar o chefe militar para o exercício da liderança, que 

deve ser evidenciado na maneira como o homem emprega os valores e as competências de sua 
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personalidade, através das ferramentas que seus conhecimentos lhe oferecem (BRASIL, 

2011). 

 

3.5 Considerações sobre Inteligência Emocional  

 

Muitos indícios atestam que as pessoas emocionalmente competentes que conhecem 

e lidam bem com os próprios sentimentos, e lêem e consideram os sentimentos das 

outras levam vantagem em qualquer campo da vida, seja nas relações amorosas e 

íntimas, seja assimilando as regras tácitas que governam o sucesso na política 

organizacional (GOLEMAN, 1996, p. 12). 

 

 Howard Gardner, renomado psicólogo, propôs, no início da década de 1980, a teoria 

das inteligências múltiplas, definindo sete inteligências a partir do conceito de que o ser 

humano possui um conjunto de diferentes capacidades (BRASIL, 2011). De acordo com o 

manual C 20-10 de Liderança Militar, a inteligência emocional permitirá que o comandante, 

em qualquer escalão, possa agir com sereno rigor, podendo persuadir os seus subordinados. 

Segundo Howard Gardner, as inteligências são: 

 
a) a lógica-matemática, que está associada diretamente ao pensamento científico e 

ao raciocínio lógico e dedutivo; matemáticos e cientistas têm essa capacidade 

privilegiada;  

b) a linguística, que está associada à habilidade de se expressar por meio da 

linguagem verbal, escrita e oral;  

c) a espacial, que está associada ao sentimento de direção, à capacidade de formar 

um modelo mental e utilizá-lo para se orientar;  

d) a musical, que está associada à capacidade de se expressar por meio da música, ou 

seja, dos sons, organizando-os de forma criativa a partir dos tons e timbres;  

e) a corporal-sinestésica, que está associada aos movimentos do corpo, que pode ser 

um instrumento de expressão; 

f) a interpessoal, que está associada à habilidade de notar e interpretar o humor, o 

temperamento, as motivações e as intenções das pessoas, relacionando-se bem com 

elas; e 

g) a intrapessoal, que está associada à capacidade de estar bem consigo mesmo, de 

conseguir controlar os próprios sentimentos, de conhecer-se e de usar as 

informações pessoais para alcançar os seus próprios objetivos (BRASIL, 2011, p. 5-

9).  

 

 Howard Gardner mostrou, ainda, que cada tipo de inteligência aparentemente se 

desenvolve de maneira independente dos demais e que o alto desempenho em uma das formas 

não implica no mesmo desempenho em outra (BRASIL, 2011). 

 

 

 

 



25 

 

3.6 Níveis de Liderança 

 

Os níveis de liderança são abordados e divididos de diversas maneiras entre as 

literaturas existentes sobre o assunto, reiterando a afirmação de que não existe uma 

padronização ou ideia fixa sobre o que é e como se aborda esse assunto como um todo. A 

monografia traz, porém, a divisão feita pelo exército norte-americano, a qual é aceita em 

diversas escolas de estudo sobre o assunto. 

 De acordo com o Manual de Campanha FM 6-22 Army Leadership (Liderança no 

Exército), os níveis de liderança se dividem em três: Direta, Organizacional e Estratégica. 

Dentre os fatores que determinam a posição, dentro de uma instituição militar, em que cada 

indivíduo se enquadra, incluem-se a capacidade de extensão do controle e da influência do 

indivíduo sobre os subordinados, além de seu nível hieráquico (EUA, 2006). Cada nível tem 

um foco de atuação e a necessidade de ações e habilidades específicas para que o indivíduo 

possa exercer corretamente a sua liderança. Todas, entretanto, tem por base os valores e 

atributos adquiridos em sua formação militar, como mostra a figura. 

 

Figura 2 – Army leadership levels (Níveis de Liderança do Exército) 

Fonte: EUA. Manual de Campanha (FM) 22-100 do Exército dos EUA, Army Leadership 

(Liderança do Exército), Estados Unidos, 1999, p. 1-10. 

 

3.6.1 Liderança Direta: 

 

        É a primeira linha da liderança, onde a comunicação entre subordinados e líder acontece 

face a face e o comandante mantém o contato constante e direto com seus liderados. Ela é 
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aplicada, particularmente, em grupos de combate, seções, pelotões e companhias (EUA, 

2006). 

 

3.6.2 Liderança Organizacional:  

 

        Ela ocorre de maneira indireta, por meio da cadeia de comando. É utilizada, 

normalmente, nos escalões brigada e superiores, onde a influência dos comandantes é muito 

mais ampla quando operam por intermédio de seus estados-maiores, devido a quase 

impossibilidade de se conhecer e falar pessoalmente com cada integrante das suas unidades 

subordinadas (EUA, 2006). 

 

3.6.3 Liderança Estratégica: 

 

        Ocorre nos mais altos níveis, tanto no contexto institucional do Estado quanto em 

contextos operacionais. Ela exige que o líder nesse nível tenha uma visão do futuro, com o 

objetivo de traçar metas estratégicas. Ele, durante todo o tempo, será responsável por 

transformar os objetivos políticos do Estado em objetivos militares (EUA, 2006). 

 

3.7 Capacidades, Atitudes e Valores necessários a um líder militar de acordo com a 

Portaria nº 98 – DECEx de 23 de setembro de 2013  

 

        Em 23 de setembro de 2013, a portaria nº 98 – DECEx (BRASIL, 2013) aprovou as 

Normas para Confecção de Currículos (NCC), para uso pelos cursos e estágios cujo método 

de ensino seja o Ensino por Competências, no âmbito das Linhas de Ensino Militar Bélico, 

Complementar e de Saúde. Essas NCC mostram as atitudes que necessitam de 

desenvolvimento para que, no final do curso ou estágio em questão, o concludente tenha, 

também, a capacidade de liderar seus subordinados. A relação com a conceituação das 

atitudes relacionadas à atividade profissional encontra-se no Anexo “A” desta monografia. 
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 4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA NO CADETE DA 

AMAN 

 

 

 De acordo com as Normas Gerais de Ação do Corpo de Cadetes (AMAN, 2016), o 

ensino na AMAN, que se desenvolve no âmbito das seções de ensino da Divisão de Ensino 

(DE) e dos cursos e seções de instrução do Corpo de Cadetes (CC), tem por objetivo: 

  
1) formar o aspirante-a-oficial das Armas, do Serviço de Intendência e do Quadro 

de Material Bélico, habilitando-o para os cargos de tenente e capitão não-

aperfeiçoado, previstos nos quadros de organização, em tempo de guerraou de 

paz;  

2) graduar o bacharel em Ciências Militares; e  

3) iniciar a formação do chefe militar (AMAN, Normas Gerais de Ação do Corpo 

de Cadetes, 2016, p. 28).  

 

Durante os quatro anos de formação na AMAN, o Cadete desenvolve, 

progressivamente, a capacidade de liderar as frações que estarão sob seu comando. As 

ferramentas e ações necessárias para esse desenvolvimento são sitematizadas no Projeto 

Liderança da AMAN (A LIDERANÇA..., 2008). 

 

4.1 Projeto liderança da AMAN 

 

 Coordenado pedagogicamente pela Seção de Liderança do Corpo de Cadetes, o 

Projeto Liderança da AMAN tem por objetivo principal facilitar a conquista, pelo Cadete, dos 

conteúdos atitudinais. De acordo com o artigo da Revista Verde-Oliva nº 198 (A 

LIDERANÇA..., 2008), para que os objetivos do projeto possam ser alcançados, diversas 

“ferramentas” são empregadas. São elas: 

 
a) exemplo dos Oficiais: o oficial que serve na Academia Militar das Agulhas 

Negras deve atuar como educador e ser um permanente bom exemplo para os 

cadetes. Dessa forma, os militares mais antigos terão capacidade moral de cobrar a 

devida correção de atitude dos mais modernos;  

b) disciplinas da Divisão de Ensino: colaboram na formação da competência 

profissional, além de desenvolverem atributos importantes para a liderança, como a 

comunicabilidade, a dedicação e a persistência, entre outros;  

c) disciplinas do Corpo de Cadetes: representam os conhecimentos que o futuro 

oficial utilizará na Instrução Militar da tropa e empregará em situações de combate e 

que têm um enorme potencial para desenvolver de inúmeros atributos da área 

afetiva; 

d) programa de Desenvolvimento da Capacidade de Comando (PDCC): identifica as 

situações nas quais o cadete exerce o comando durante sua formação e orienta o 

procedimento dos oficiais instrutores e professores; 

e) programa de Desenvolvimento do Caráter Militar no Cadete (PDCM): forja 

valores militares fundamentais. “Ser cadete é cultuar a Verdade, a Lealdade, a 
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Probidade e a Responsabilidade” (Frase imortalizada no Pátio Marechal 

Mascarenhas de Morais da AMAN); 

f) programa dos Grupos de Influência: concebido para os oficiais professores e 

instrutores, principalmente aqueles que exercem o comando de subunidades e 

pelotões/ seções, conheçam as virtudes, deficiências e problemas apresentados pelos 

cadetes a eles subordinados; 

g) programa de Desenvolvimento de Atributos da Área Afetiva por Intermédio da 

Equitação, que aproveita o potencial dessa disciplina como agente capaz de causar 

mudanças no temperamento do indivíduo, tornando-o mais corajoso, autoconfiante e 

equilibrado emocionalmente; 

h) disciplina Liderança Militar: devidamente contextualizada e integrada à 

Psicologia, à Filosofia, à História Militar e a Oratória, transmite ao cadete os 

conhecimentos fundamentais sobre esse fenômeno (A LIDERANÇA..., 2008, p. 10 

apud SILVA, W., 2015, p. 27, grifo nosso). 

 

 

 

Figura 3 – Ferramentas do Projeto Liderança da AMAN 

Fonte: A LIDERANÇA na formação dos oficiais combatentes de carreira. Verde-

Oliva, Brasília-DF, ano XXXV, nº 198, JUL/AGO/SET 2008, p. 10. 

 

Com o constante aperfeiçoamento do Projeto Liderança da AMAN, criou-se, 

inicialmente com o objetivo de mensurar a contribuição da equitação no desenvolvimento da 

liderança, a ferramenta atualmente conhecida como Projeto de Acompanhamento e Avaliação 

da Área Atitudinal (P4A). Através da metodologia que é aplicada nesse projeto, torna-se 

possível realizar uma avaliação completa de cada instruendo (através da observação do 

instrutor e de outros participantes da atividade proposta sobre o avaliado). Hoje utilizado 

amplamente pelo Corpo de Cadetes (CC) e pela Divisão de Ensino (DE), o P4A é o principal 

método que a AMAN utiliza para verificar o aprimoramento das atitudes inerentes ao futuro 

líder militar (Apêndice “D”). 
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4.2 A Liderança Militar aplicada na Seção de Equitação da AMAN 

 

A liderança sobre o cavalo como premissa para a boa equitação exige todas as 

qualidades da liderança humana, acrescida da necessidade do cavaleiro compreender 

as motivações eqüinas assim como o líder de grupos humanos precisa ter 

sensibilidade para reconhecer as motivações humanas. Isto faz da equitação um 

delicado e sutil exercício de liderança, e os bons cavaleiros sempre demonstram 

também um dom natural para a liderança de grupos humanos (RINK, 2004). 

 

 De acordo com a nota publicada no site da AMAN (2012), a Seção de Equitação é 

reponsável não só pela instrução hípica dos Cadetes, mas também pelo planejamento, 

execução e avaliação do subprojeto Liderança por meio da Equitação. Com base nessa 

incumbência, ela propõe atividades com o objetivo de desenvolver nos instruendos, de todos 

os cursos da Academia, atitudes desejáveis ao futuro oficial do Exército Brasileiro (AMAN, 

2012). As instruções de equitação são aplicadas, atualmente, para os Cadetes do Curso Básico 

e do Curso de Cavalaria da AMAN. 

 Logo em seu primeiro ano como Cadete, o instruendo do Curso Básico tem, na Seção 

de Equitação, a oportunidade de desenvolver atitudes inerentes ao militar através do contato 

com o cavalo. De acordo com Silva, Ryann (2014), a primeira impressão do Cadete com o 

animal, visto seu tamanho e porte, já exige que o instruendo tenha confiança e coragem para, 

por exemplo, entrar na baia. Além disso, ao decorrer das atividades de equitação – como 

afirmam Silva, A. (2004), Willemberg (2005) e Cruz (2005) –, o Cadete tem a oportunidade 

de desenvolver não só as anteriormente citadas, mas também uma gama de outras atitudes 

(chamadas pelos autores de Atributos da Área Afetiva) relacionadas à carreira militar. 

 

Tabela 1 – Atributos da área afetiva desenvolvidos com mais intensidade na equitação militar, presente em três 

monografias. 

AAA desenvolvidos com 

maior intensidade pela 

Equitação Militar 

(Silva, A., 2004) 

AAA desenvolvidos com maior 

intensidade pela Equitação 

Militar 

(Wilemberg, 2005) 

AAA desenvolvidos com maior 

intensidade pela Equitação 

Militar 

(Cruz, 2005) 

AUTOCONFIANÇA 

CORAGEM 

DISCIPLINA 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

INICIATIVA 

LIDERANÇA 

PERSISTÊNCIA 

RESISTÊNCIA 

ADAPTABILIDADE 

AUTOCONFIANÇA 

CORAGEM 

DECISÃO 

DEDICAÇÃO 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

FLEXIBILIDADE 

INICIATIVA 

PERSISTÊNCIA 

ADAPTABILIDADE 

AUTOCONFIANÇA 

CORAGEM 

DECISÃO 

DEDICAÇÃO 

DISCIPLINA 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

FLEXIBILIDADE 

INICIATIVA 

LIDERANÇA 

PERSISTÊNCIA 

RESISTÊNCIA 

Fonte: Silva, A., 2004; Wilemberg, 2005 e Cruz, 2005. 
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 A importância da experiência obtida pelos Cadetes ao passarem pela Seção de 

Equitação não é somente percebida pela instituição – através, principalmente, dos 

responsáveis pelo desenvolvimento do Projeto Liderança –, mas também por eles próprios ao 

perceber os benefícios dela para sua carreira militar. Como forma de exemplificar esse fato, 

tem-se a pesquisa realizada com os Cadetes do 4º ano em 2008, onde foi perguntado quais 

eram as instruções que mais desenvolviam a atitude da coragem no Cadete. No universo do 

Curso de Infantaria (o qual abrange a maior parte dos Cadetes do 4º ano e dispõe de uma 

carga-horária de equitação reduzida, em relação aos Cadetes do Curso de Cavalaria), a 

resposta de 73% dos questionados foi a equitação, conforme entrevista realizada com o Cel 

R1 Hecksher, que se encontra no Apêndice “A” desta monografia. Outra maneira de se 

exemplicar a importância da instrução, na visão dos Cadetes, é através da pesquisa realizada 

pela equipe de instrução da Seção de Equitação Militar da AMAN entre os anos de 2013 e 

2015, cujo resultado se vê a seguir: 
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Gráfico 1 – Pesquisa sobre o grau de importância da instrução de equitação para a formação do 

futuro oficial do Exército Brasileiro, respondida por todos os Cadetes do 1º ano da AMAN. 

Fonte: Arquivo pessoal do 1º Ten João Guilherme Coletto. 

 

 Caso o Cadete siga a sua formação dentro do Curso de Cavalaria, ele tem a 

oportunidade de aprimorar as suas atitudes, ao longo de mais três anos, através do contato 

com o cavalo em diversas instruções proporcionadas na Seção de Equitação Militar. Pode-se 

citar, a título de exemplo, as instruções de adestramento, prática de pólo, basquete à cavalo, 

salto, cross-country e a atividade denominada “caça à raposa”. De acordo com explicações do 

Capitão Barbosa (instrutor da Seção de Equitação Militar da AMAN no ano de 2016, 

conforme consta no Apêndice “E”), elas se desenvolvem da seguinte maneira: 
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a) Adestramento: Essa atividade busca retomar o equilíbro perdido pelo cavalo, na 

medida em que ele é montado pelo cavaleiro (ação que altera todo o arranjo natural 

do animal), através de um trabalho meticuloso com o ginete. Ela consiste na 

realização de exercícios no plano e na execução de figuras de picadeiro. O 

adestramento é, também, uma prática fundamental que coloca o animal pronto para 

todas as demais atividades eqüestres. 

b)  Pólo: É um esporte no qual dois times, cada um constituído por quatro cavaleiros 

montados, jogam contra si a fim de marcar o maior número de pontos possíveis no 

adversário. Para sua prática são utilizados um campo gramado (de 

aproximadamente 275x180 metros), uma bola (feita de madeira ou plástico) na cor 

branca, tacos de cana de bambu (utilizados pelos cavaleiros para bater na bola) e, 

obviamente, cavalos - esses que devem ser trocados a cada período, chamados 

“chukkas”, e não devem estar com suas condições físicas comprometidas, sendo 

esse fato um motivo para a sua eliminação da partida (GEORGIA, [2016?]).  A 

atividade é muito dinâmica, a qual privilegia a velocidade, a coragem, a iniciativa, 

o equilíbrio emocional e a autoconfiança. 

c) Basquete à cavalo: É a atividade em que dois times, cada um constituído por cinco 

cavaleiros montados, jogam contra si com a finalidade de marcar o maior número 

de cestas possíveis no adversário. O jogo é realizado em um picadeiro fechado, 

com duas tabelas de basquete fixadas em suas extremidades. Os cavalos usam 

apenas cabeçadas (selas não são permitidas). Os cavaleiros jogam de capacete e 

sem camiseta (essas não resistem à atividade). A bola não deve ser conduzida a pé 

e nem deve ser quicada na areia, mas sim carregada pelo cavaleiro montado (caso a 

bola caia no chão, algum integrante do time deve apear, pegá-la e a passar para 

alguém do time que esteja montado). Para tomar a bola do oponente, é necessário 

roubá-la das suas mãos. Lembrando que é permitido derrubar outros cavaleiros a 

qualquer instante. 

d) Salto: É a atividade na qual se propõe um percurso com uma série de obstáculos. 

Os cavaleiros devem saltá-los na ordem proposta. O julgamento do vencedor varia 

conforme um regulamento específico. É valorizado o percurso no qual há menos 

obstáculos derrubados. Podem ser usados como critério, também, a velocidade e a 

regularidade em que se realizou o percurso. 
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e) Cross-country: Nessa atividade são realizados saltos, em velocidade, sobre 

obstáculos rústicos diversos. Essa prática exige autoconfiança e coragem dos seus 

participantes. 

f) Caça à raposa: A “raposa”, que da nome à atividade, consiste em um cavaleiro 

habilidoso montado em um cavalo igualmente bom. O conjunto deve ser rápido e, 

devido a esse fato, difícil de ser alcançado por outros. São fixadas várias fitas na 

“raposa”. Aqueles que a vão caçar devem apanhar, no tempo estipulado, o maior 

número de fitas que conseguirem. A atividade é, geralmente, realizada no cross-

country e pode envolver, ou não, o salto de obstáculos rústicos. 

Todas as atividades supracitadas proporcionam aos instruendos a experiência de ter 

que influenciar outro ser a seguir a sua vontade, além de exigir deles um alto nível de 

confiança e decisão para que as desempenhem de maneira satisfatória. Dessa maneira, 

percebe-se que as atividades não só “são fundamentais para o crescimento atitudinal do 

militar” (SILVA, Ryann, 2014, p. 23), mas também proporcionam benefícios para o 

desenvolvimento da liderança do futuro oficial do Exército Brasileiro.  

 

4.3 A Liderança Militar aplicada no Curso de Artilharia da AMAN 

 

 O Cadete de artilharia da AMAN, dentro dos três anos que permanece inserido na 

Arma, é submetido a diversas atividades em que pode desenvolver e praticar a sua liderança, 

além de ter a oportunidade de obter exemplos com os instrutores que lhes acompanham na 

execução das mesmas. Com base em informações fornecidas pelo Capitão Julio Ramos 

(Oficial de Operações do Curso de Artilharia da AMAN no ano de 2016, conforme consta no 

Apêndice “B”) e em observações feitas no dia a dia do Cadete, pode-se citar algumas dessas 

atividades:  

a) Instruções de Técnicas Militares: em que se busca, além de ministrar assuntos 

específicos para a formação do futuro oficial de Artilharia, o desenvolvimento de 

sua comunição (meio pelo qual ocorre a interação entre o líder e o liderado, um 

dos fatores da liderança); 

b) Serviços de Escala: na qual, na interação com seus pares e subordinados, o Cadete 

exerce sua liderança, de acordo com as mais diversas situações que podem ocorrer 

durante o período de seu serviço, para garantir a segurança de sua unidade; 

c) Treinamento Físico Militar: em que é dada ao Cadete a oportunidade de trabalhar o 

seu preparo físico, visando proporcionar a plena disposição para o desempenho 
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funcional, trabalhar a disciplina e outros atributos, como a coragem ao executar a 

Pista de Pentatlo Militar (PPM) e saltos da plataforma; 

d) Exercícios na Seção de Instrução Especial (SIEsp): o Cadete é submetido a 

pressões físicas e psicológicas, em ambiente controlado, para que aprenda a atuar 

nas mais diversas situações a que possa se submeter futuramente; 

e) Execuções do Tiro Real de Artilharia: o Cadete desenvolve, através das atividades 

nos subsistemas que a Arma possui, a responsabilidade, a rusticidade, a confiança 

e o conhecimento técnico-profissional (atributos inerentes para o bom desempenho 

da liderança); 

f) Atividades de Apoio aos Cadetes mais modernos: é oferecida a situação (outro 

fator da liderança) para que o Cadete mais antigo pratique, ainda no ambiente 

acadêmico, a sua liderança. 

A abordagem específica da Liderança Militar, entretanto, é feita exclusivamente no 3º 

ano do Curso de Artilharia. De acordo com o Plano de Disciplina de Liderança Militar (2016), 

para o desenvolvimento da referida atividade são destinadas 68 horas aula, sendo 60 horas 

diurnas e 08 horas noturnas.  

Dentro dessa carga horária, inclui-se o chamado Exercício de Desenvolvimento da 

Liderança (EDL). Essa atividade busca que o Cadete tenha as seguintes capacidades: 

 
Operar como membro de equipe [...], executando as ordens que lhe forem dirigidas e 

apresentando linhas de ação para melhor cumprimento dessas, a fim de atuar como 

membro de diversas frações das unidades militares; e comandar equipes avaliando as 

situações, planejando a missão, organizando as ações, controlando e avaliando os 

resultados [...], com o objetivo de tomar ciência dos pontos fortes e fracos de seu 

desempenho e estabelecer metas para seu autoaperfeiçoamento (AMAN, Plano de 

Disciplina de Liderança Militar, 2016, p. 40/104). 

 

Com base no EDL realizado no ano de 2015, percebe-se que são realizadas oficinas 

eminentemente práticas, onde o Cadete tem a oportunidade de demonstrar, de maneira 

espontânea (devido às dificuldades impostas durante o exercício), atitudes necessárias para o 

bom desempenho da liderança, seja em situações corriqueiras, seja em atividades com maior 

grau de complexidade. 
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5 A EQUITAÇÃO MILITAR NA ARTILHARIA 

 

 A associação entre o homem e o cavalo não é uma novidade para a Artilharia 

brasileira. Em seu histórico de atuação, percebe-se a aplicabilidade e a eficiência dessa 

integração para o cumprimento de diversas missões. Dois dos maiores exemplos que se pode 

citar sobre essa integração são a Bateria Histórica Caiena, pertencente ao 32º Grupo de 

Artilharia de Campanha (com sede em Brasília – DF), e a aplicação, entre os anos de 1999 e 

2004, de instruções de equitação militar no Curso de Artilharia na AMAN.  

 

5.1 A Bateria Histórica Caiena 

 

A Bateria Histórica Caiena faz alusão à tropa brasileira enviada por D. João VI, na 

época do Brasil Colonial, para a conquista da Guiana Francesa. Com a tomada de Portugal 

pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a família real fugiu para a sua principal colônia, o Brasil, 

e declarou guerra a França. Dessa forma, em 10 de junho de 1808 o rei determinou a 

ocupação da Guiana Francesa, o que foi feito por uma bateria de 470 homens brasileiros – ela 

estava sob o comando do Tenente-Coronel Manuel Marques d’Elvas Portugal – auxiliada por 

uma esquadrilha da Marinha Inglesa. A tropa, em 12 de janeiro de 1809, conquistou a cidade 

de Caiena (capital da Guiana Francesa) e seu governador local se rendeu. Esse corpo de 

artilharia, um dos primeiros da história formado por brasileiros, até hoje é lembrado e 

homenageado como Bateria Caiena (BATERIA..., 2008). 

Sendo parte integrante das três principais tropas da Presidência da República 

Federativa do Brasil – juntamente com o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (Dragões da 

Independência) e o Batalhão da Guarda Presidencial –, a Bateria Histórica Caiena é 

empregada em seus cerimoniais militares, não só realizando salvas de gala para Chefes de 

Estado e autoridades em visita oficial à Brasília, mas também participando de solenidades do 

Comando Militar do Planalto (EXÉRCITO..., 2014). Para o cumprimento dessas missões, os 

cavalos são utilizados, por exemplo, para tracionar suas viaturas-peça de canhão Krupp de 

75mm – um caso análogo é a aplicabilidade do King’s Troop para o cerimonial inglês (THE 

KING’S..., [2016?]). 
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Figura 4 – Tracionamento à cavalo do canhão Krupp 75mm, realizado pela 

Bateria Histórica Caiena. 

Fonte: PRINCIPAIS Tropas. Casa Militar, [entre 2010 e 2014]. Disponível em 

<http://casamilitar.gov.br/cerimonial/Principais%20Tropas>. Acesso em: 30 abr. 

2016. 

  

O Exército Brasileiro, apesar de empregar a Artilharia da maneira supracitada, não 

possui, atualmente, um Programa Padrão do Período Básico e de Qualificação (PPB e PPQ) 

voltado para as atividades exercidas na Bateria Histórica Caiena. De acordo com o relato do 

Cap Soares (antigo comandante da Bateria de Cerimonial Caiena, conforme consta no 

Apêndice “C”), tendo como objetivo regulamentar os exercícios realizados pelos soldados do 

efetivo variável (referentes ao trabalho equestre), utilizam-se, como uma solução para o 

referido problema, os PPB e PPQ da Arma de Cavalaria. Não existe, ademais, uma 

regulamentação na Força Terrestre Brasileira no que tange ao trabalho de atrelagem do animal 

(atividade extremamente utilizada na subunidade em questão), sendo utilizada, como 

alternativa para tal empecilho, bibliografias da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo 

Bretão (raça típica utilizada na Bateria Histórica Caiena). 

 As atividades equestres aplicadas na Bateria Histórica Caiena exigem dos seus 

integrantes a capacidade de unir a tática e técnica militar com o trabalho com o cavalo. Dessa 

maneira, aplicam-se, diariamente no referido local, todas as atitudes que são não só 

desenvolvidas, mas também exigidas para essa lida. 
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5.2 A instrução de equitação militar no Curso de Artilharia da AMAN. 

 

Entre os anos de 1999 e 2004, o Curso de Artilharia da AMAN continha em sua grade 

curricular instruções de equitação militar. Com esse trabalho, apoiado pela Seção de 

Equitação Militar da AMAN, o Cadete tinha mais uma ferramenta  para desenvolver os, então 

chamados, atributos da área afetiva inerentes ao futuro oficial de Artilharia. 

De acordo com o Perfil Profissiográfico do Concludente do Curso de Formação e 

Graduação de Oficiais de Artilharia da AMAN (2013) – documento que baliza as capacidades 

esperadas do militar formado nessa instituição de ensino –, o Cadete deve possuir, a título de 

exemplo, a capacidade de: atuar em operações de amplo espectro (guerra convencional e 

assimétrica), de desenvolver a docência, empregar as técnicas do combatente básico,  prestar 

o assessoramento à tropa apoiada nos assuntos referentes ao emprego técnico da Arma de 

Artilharia, entre outras. Dentro desse escopo, percebe-se que diversas atitudes exigidas do 

artilheiro são, também, desenvolvidas através da equitação militar, como é visto a seguir: 

 

Tabela 2 – Comparação entre os atributos (atitudes) necessários ao oficial de Artilharia 

e os desenvolvidos com mais intensidade na equitação militar (presente em três 

monografias). 

 AAA esperadas do oficial de Artilharia (de 

acordo com o Perfil Profissiografico do 

Concludente do Curso de Formação e 

Graduação de Oficiais de Artilharia da 

AMAN, 2013) 

AAA desenvolvidos com maior 

intensidade pela Equitação 

Militar 

(Compilado de Silva, A., 2004, 

Wilemberg e Cruz, 2005) 

ABNEGAÇÃO 

ADAPTABILIDADE 

AUTOCONFIANÇA 

CAMARADAGEM 

COMBATIVIDADE 

COOPERAÇÃO 

DECISÃO 

DEDICAÇÃO 

DISCIPLINA 

DISCRIÇÃO 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

HONESTIDADE 

INICIATIVA 

LEALDADE 

LIDERANÇA 

ORGANIZAÇÃO 

PERSISTÊNCIA 

RESPONSABILIDADE 

RUSTICIDADE 

SOCIABILIDADE 

 

 

 

 

ADAPTABILIDADE 

AUTOCONFIANÇA 

CORAGEM 

DECISÃO 

DEDICAÇÃO 

DISCIPLINA 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

FLEXIBILIDADE 

INICIATIVA 

LIDERANÇA 

PERSISTÊNCIA 

RESISTÊNCIA 

Fonte: AMAN, 2013; Silva, A., 2004; Wilemberg, 2005; Cruz, 2005. 
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6 RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 O primeiro resultado relevante encontrado foi que 80% dos oficiais submetidos ao 

questionário proposto concordam, total ou parcialmente, que a atividade equestre 

desenvolvida, enquanto eram Cadetes do Curso de Artilharia da AMAN, contribuiu para o 

desenvolvimento das suas respectivas capacidades de liderança. Dessa maneira, percebe-se 

que os exercícios de equitação conseguem atingir a proposta de ser um meio auxiliar para que 

o instruendo consiga aprimorar a sua liderança para que possa, futuramente, bem aplicá-la.  

 

Gráfico 2 – Contribuição da atividade equestre para o desenvolvimento da 

capacidade de liderança do instruendo. 

Fonte: O Autor. 

 

 Percebe-se que no gráfico a seguir que há um consenso entre os oficiais questionados 

sobre a boa contribuição da atividade equestre, durante as suas passagens pelo Curso de 

Artilharia da AMAN, para a consolidação da liderança que exerce nos Corpos de Tropa. 

Nota-se, assim, que instrução de equitação não era algo irrelevante, dentro da busca do 

desenvolvimento da referida atitude, para os instruendos de Artilharia da época. 
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Gráfico 3 – Consideração, por parte de oficiais de Artilharia, sobre a contribuição 

da equitação no C Art para a liderança do instruendo. 

Fonte: O Autor. 

 

Outro importante fator ressaltado pela pesquisa, no que se refere aos dois primeiros 

gráficos, é que não há quem realmente discorde da eficácia da atividade equestre para o 

objetivo proposto. A afirmativa do Cel R-1 Hecksher (2016) de que a “Equitação é uma 

poderosa ‘ferramenta’ que deve ser empregada no desenvolvimento de características afetivas 

no Cadete” se confirma, por parte dos questionados, para o fator liderança. 

O gráfico seguinte, em contraversão aos anteriormente expostos, mostra uma 

divergência de opiniões, entre os oficiais questionados, quanto a validade de se reintroduzir 

atividades equestres, com a finalidade de aprimorar o desenvolvimento dos atributos 

referentes a liderança, no currículo do Curso de Artilharia da AMAN. Esse fato, de acordo 

com a análise das justificativas dadas pelos referidos oficiais no questionário proposto 

(Apêndice “F”), não provém do pensamento contrário aos benefícios que a atividades 

equestres trariam para os Cadetes artilheiros, mas sim da preocupação da atribuição de mais 

encargos administrativos para o Curso de Artilharia – como, por exemplo, a introdução de 

cavalos nas instalações do Curso, os quais deveriam receber todos os cuidados necessários 

para a seu bom emprego e bem estar – e, também citado, a falta de um culto forte a tradição 

hipomóvel na Arma de Artilharia, como existe na Arma de Cavalaria (não justificando esse 

retorno das atividades equestres para o Curso).  
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Gráfico 4 – Validade da proposta de reintrodução de atividades equestres, para o 

desenvolvimento de atitudes da liderança, no C Art. 

Fonte: O Autor. 

 

 Sendo assim, chega-se a comprovação de que, comparando os dados obtidos nos 

gráficos anteriormente expostos, embora existam benefícios para os Cadetes na aplicação de 

atividades equestres em sua carga-horária de instrução, há uma grande divergência entre os 

oficiais sobre o quão favorável aos artilheiros seria a reimplementação das instruções de 

equitação para os Cadetes artilheiros em face aos custos que elas causariam para o Curso de 

Artilharia da AMAN. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa desta monografia teve como objetivo principal determinar se seria válido 

reimplementar a instrução de equitação militar, como uma forma de auxiliar no 

desenvolvimento da liderança militar, para os Cadetes da Arma de Artilharia da AMAN. 

 Para isso, buscou-se não só apresentar os principais conceitos, teorias, pilares e níveis 

da liderança militar, mas também mostrar como ela se aplica na AMAN, principalmente na 

Seção de Equitação Militar. Além de se mostrar essa base conceitual e formas de 

aplicabilidade, realizou-se entrevistas e questionários em militares com grande experiência no 

assunto. 

 Destacaram-se, pela elevada relevância para esta pesquisa, os trabalhos de SILVA, W. 

e WILEMBERG, que forneceram um grande embasamento para a confecção e sistematização 

desta monografia. Quanto às entrevistas realizadas, destaca-se o comentário do Cel R-1 

Hecksher (chefe da Seção de Liderança da AMAN) acerca do questionamento principal do 

deste trabalho. O referido militar afirmou que um aumento na carga-horária de equitação seria 

benéfico não somente para a Artilharia, mas também para todos os demais Cursos da AMAN. 

Apesar de seu parecer ser positivo para o retorno da instrução de equitação militar para o 

Curso de Artilharia, ele, também, é limitado, uma vez que a grade curricular atual dos Cadetes 

não disponibiliza tempo para a referida atividade. 

 De acordo com o comentário do Cel Sgnaolin (chefe da Seção Psicopedagógica e 

antigo chefe da Seção de Equitação da AMAN), percebe-se que a estrutura da Seção de 

Equitação da AMAN comporta uma maior carga horária que poderia beneficiar tanto o Curso 

de Artilharia quanto os demais cursos da referida instituição de ensino, não acarretando 

maiores investimentos para isso. Além disso, a modernização ocorrida na AMAN em 2013, 

que mudou a metodologia do ensino por objetivos para a do ensino por competências, fez com 

que os Cadetes tivessem um ano a mais dentro de suas Armas (o que também possibilitou um 

aumento na carga horária dentro de cada Curso). 

 Percebe-se, também, de acordo com o comentário do Cap Soares (antigo comandante 

da Bateria de Cerimonial Caiena), que a extinção das atividades equestres dentro do Curso de 

Artilharia da AMAN vem prejudicando a manutenção do culto às tradições hipomóveis no 

âmbito da Arma, gerando a constante diminuição dos artilheiros interessados em realizar o 

Curso de Instrutor de Equitação e mais ainda dos interessados em manter viva as histórias da 

Artilharia Montada da Corte e da Artilharia de Dorso. 
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 Comparando-se essas afirmações com o que foi encontrado na teoria que sustenta essa 

pesquisa, pode-se observar que elas representam linhas de pensamentos unânimes sobre o 

assunto. 

 Diante desses resultados, pode-se concluir que as instruções de equitação militar não 

só contribuiriam sobremaneira para o desenvolvimento das atitudes como a coragem, a 

adaptabilidade e a decisão (inerentes ao exercício efetivo da liderança militar) nos Cadetes de 

Artilharia da AMAN, mas também permitiriam a manutenção do culto às tradições 

hipomóveis da Arma. Por conseguinte, a hipótese desta pesquisa pode ser considerada 

confirmada uma vez que foi possível demonstrar a importância que a atividade equestre teria 

para o desenvolvimento da liderança no futuro oficial de Artilharia. 

 Deve-se, por fim, ressaltar que os resultados alcançados nesta pesquisa aplicam-se 

parcialmente para outros Cursos da AMAN – na medida em que a atividade equestre 

favoreceria o aprimoramento de atitudes referentes a liderança em outras Armas, porém não 

teria laços com suas tradições históricas – e para outras instituições de ensino (como 

academias militares de países estrangeiros), que também ministram a equitação como 

instrumento de desenvolvimento de conteúdos atitudinais relacionados à liderança militar. 
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APÊNDICE “A” 

 

ENTREVISTA 
 

Entrevistado: CEL MÁRIO HECKSHER NETO (REFORMADO) – Ch Sec Lidrç AMAN 

 

Caro senhor Cel Hecksher, 

É indiscutível, atualmente, a extrema importância do desenvolvimento da liderança 

para que os Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras possam se tornar, no futuro, 

bons oficiais do Exército Brasileiro. Com o intuito de proporcionar mais ferramentas para que 

o oficial de Artilharia, especificamente, possa aprimorar esse desenvolvimento, estou 

realizando uma monografia sobre “a importância da equitação militar para o desenvolvimento 

da liderança no futuro oficial de Artilharia”. 

No avançar da pesquisa, observando o posicionamento de alguns teóricos, percebo que 

a liderança não é algo simples de se definir, muito menos de “mostrar a fórmula” para que ela 

seja desenvolvida em um indivíduo. Cheguei, entretanto, a conclusão de que ela é adquirida 

por um conjunto de atitudes que, quando apresentadas de maneira adequada por um indivíduo, 

proporcionam as condições para que ela seja exercida. De acordo com pesquisa realizada, 

uma das maneiras comprovadamente eficazes de se apresentar atitudes relacionadas a 

liderança é através da equitação. 

Devido à inconteste experiência do senhor na área de liderança, gostaria de lhe 

perguntar:  

 

1. O senhor crê que as atividades desenvolvidas na Seção de Equitação poderiam 

contribuir para o melhor desenvolvimento da liderança militar no futuro oficial de 

Artilharia? 

 

A Seção de Equitação é bastante antiga, pois já existia na Escola Militar do Realengo. 

Entretanto, somente no início dos anos noventa, percebemos a sua ligação com o 

desenvolvimento de características importantes no cadete. 

Na AMAN, como sabemos, procura-se o desenvolvimento do cadete em três áreas: a 

cognitiva, a psicomotora e a afetiva. 

Para as duas primeiras, é relativamente simples estabelecer processos de treinamento e 

aferição de resultados, mas na área afetiva tudo se complica. 
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Recebemos, anualmente, turmas de jovens que desejam se tornar oficiais combatentes e 

precisam ser transformados também no seu caráter (área afetiva), para que possam exercer, de 

modo competente, o comando de pequenas frações e subunidades da Força Terrestre, em 

situações de crise e particularmente no combate. 

Então, foi preciso identificar, no currículo da Escola, “ferramentas” que 

possibilitassem fazer este trabalho, isto é, desenvolver no cadete determinadas características 

pessoais, que lhe permitam comandar liderando grupos militares, nas mais diversas 

situações. 

Foi constatado que a Equitação é um desses instrumentos.  

Por exemplo, em pesquisa realizada com cadetes do 4º Ano em 2008, perguntou-se 

quais eram as instruções que mais desenvolviam a CORAGEM. A resposta de 73% dos 

cadetes do Curso de Infantaria foi a seguinte: A INSTRUÇÃO QUE MAIS DESENVOLVE 

A CORAGEM DO CADETE É A EQUITAÇÃO. 

Ora, a atitude corajosa, entendida como o controle do medo para continuar atuando, 

não surge do nada. Esta atitude, que se traduz em um comportamento corajoso, é produzida 

por um compósito de três atributos: a autoconfiança, a decisão e o equilíbrio emocional. 

Como se pode deduzir, se o cadete se sentiu mais corajoso com as instruções de 

Equitação, ele deve ter desenvolvido alí os atributos formadores da coragem. 

Por isso temos afirmado enfaticamente que a Equitação é uma poderosa “ferramenta” 

que deve ser empregada no desenvolvimento de características afetivas no cadete. 

Podemos, ainda, relatar que um determinado cadete do 1º Ano, que vinha sendo 

apontado pelos instrutores e pelos companheiros como um camarada muito fraco e rejeitado 

pelo grupo, após ser submetido a um curso intensivo de Equitação, melhorou 

consideravelmente seu desempenho e foi aceito pelo grupo, deixando de aparecer nas 

pesquisas como um indivíduo isolado. 

Conclusão: na equitação, o cadete desenvolve determinados atributos, que fortalecem 

o seu caráter, e facilitam o exercício da liderança militar. 

 

2. Na opinião do senhor, seria válida a reimplementação de instruções de equitação 

militar no currículo desenvolvido pelo Curso de Artilharia da AMAN? 

 

Sou de parecer que um aumento na carga-horária de Equitação poderia ser benéfico 

para os cadetes de todos os Cursos e não apenas da Artilharia. 
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Entretanto, o tempo disponível é curto e não se pode aumentar a carga-horária de uma 

determinada disciplina sem prejuízo de outra. 

A instrução de Equitação para o Curso de Artilharia estava ligada ao projeto de criação 

de Baterias Históricas, na AMAN e em algumas Unidades da Arma. Creio que a falta de 

recursos com a qual o exército vem lidando, prejudicou o andamento deste projeto. 

Conclusão: na minha visão, o retorno da instrução de Equitação no Curso de 

Artilharia, embora importante, fica limitado, uma vez que não há tempo disponível e não há 

recursos para viabilizar esta intenção. 
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APÊNDICE “B” 

 

ENTREVISTA 
 

Entrevistado: CAP JULIO RAMOS MOTTA NETO – S3 C Art AMAN 

 

Caro senhor Cap Júlio Ramos, 

É indiscutível, atualmente, a extrema importância do desenvolvimento da liderança 

para que os Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras possam se tornar, no futuro, 

bons oficiais do Exército Brasileiro. Com o intuito de proporcionar mais ferramentas para que 

o oficial de Artilharia, especificamente, possa aprimorar esse desenvolvimento, estou 

realizando uma monografia sobre “a importância da equitação militar para o desenvolvimento 

da liderança no futuro oficial de Artilharia”.  

Ao analisar as atividades realizadas pelo Cadete no Curso de Artilharia, percebe-se 

que a única atividade prevista, que trata específicamente sobre a liderança, são as instruções 

de Liderança Militar, aplicadas para os instruendos do 3º ano. Sabe-se, entretanto, que esse 

não é o único meio que o Cadete tem para que suas atitudes, referentes a liderança, sejam 

desenvolvidas. 

  Devido a experiência do senhor dentro da Arma de Artilharia e seu atual cargo de S3 

no Curso (Oficial de Operações), gostaria de lhe perguntar: 

 

Quais atividades, fora a instrução de Liderança Militar, que o Cadete do Curso de 

Artilharia pode desenvolver atributos inerentes a sua liderança? 

 

Considerando as atividades desenvolvidas no C Art, atributos indispensáveis a um 

líder militar são desenvolvidos em diversas ocasiões. Dentre elas destacam-se: 

1- Instruções de Técnicas Militares onde além dos assuntos específicos, busca-se 

também desenvolver a comunicação, um dos fatores da liderança; 

2- Treinamento físico militar no qual é dada a oportunidade de trabalhar o preparo 

físico,  visando proporcionar condições físicas para o desempenho funcional, trabalhar a 

disciplina e outros atributos como a coragem ao executar uma PPM ou saltos da plataforma; 

3- Execução do tiro real de artilharia que desenvolve, por meio das atividades em seus 

subsistemas, a responsabilidade, rusticidade, confiança e conhecimento técnico-profissional; e 
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4- Por fim, o apoio dos Cadetes mais antigos em exercício de Cadetes mais modernos, 

oferece a situação, fator de liderança, para a pratica da liderança ainda nos ambiente 

acadêmico. 

Bruno Flores, em resumo esse é minha visão a respeito do tema em questão. 
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APÊNDICE “C” 

 

ENTREVISTA 
 

Entrevistado: CAP ÉLTON CONCEIÇÃO SOARES – Antigo Cmt Bia Caiena 

 

Caro senhor Cap Soares, 

É indiscutível, atualmente, a extrema importância do desenvolvimento da liderança 

para que os Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras possam se tornar, no futuro, 

bons oficiais do Exército Brasileiro. Com o intuito de proporcionar mais ferramentas para que 

o oficial de Artilharia, especificamente, possa aprimorar esse desenvolvimento, estou 

realizando uma monografia sobre “a importância da equitação militar para o desenvolvimento 

da liderança no futuro oficial de Artilharia”. 

Com a análise do histórico da “Artilharia à Cavalo”, percebe-se que, ainda hoje, 

desenvolvem-se trabalhos de equitação para a referida Arma não só na Escola de Equitação 

do Exército, mas também na Bateria Histórica Caiena (pertencente ao 32º Grupo de Artilharia 

de Campanha, com sede em Brasília – DF). Nota-se, entretanto, que não há uma 

documentação específica que regule a condução das instruções, referentes aos trabalhos 

desenvolvidos nessa subunidade, para os seus militares. 

 Devido a experiência do senhor não só como instrutor de equitação da Arma de 

Artilharia, mas também como ex-comandante da referida subunidade, gostaria de lhe 

perguntar: 

 

Como era o planejamento das instruções, referentes a equitação militar, para os 

militares da Bateria Histórica Caiena enquanto o senhor a comandava? 

 

Antes de responder a sua pergunta, permita-me esclarecer como foi minha trajetória 

até comandar a Bateria de Cerimonial Caiena.  

Durante o curso da Academia Militar das Agulhas Negras, nos dois primeiros anos de 

formação, na época, Básico (2003) e Avançado (2004), já me identificava com a arte equestre. 

Sempre me agradava as instruções na seção de equitação que buscavam desenvolver atributos 

da área afetiva nos futuros oficiais combatentes de nosso Exército. 

Quando ingressei na arma de Artilharia (2005) já sabia que o curso cultuava as mais 

caras tradições da Artilharia Hipo-Móvel, pois possuía cavalos da Raça Bretão e  todo o 

material para atrelagem para mobiliar uma peça a três parelhas. Durante os dois anos de curso 
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de Artilharia integrei a peça histórica que participava de desfiles e demonstrações, 

principalmente na semana da nossa arma. E com o contato mais frequente com a atividade, 

mais precisamente após a olimpíada acadêmica, fui convocado para a equipe de equitação da 

AMAN. 

Depois de formado já sabia da possibilidade da realização do curso de instrutor de 

equitação e, no meio do meu segundo ano de tropa, mandei o requerimento para o referido 

curso. O qual fui matriculado no ano de 2009. Ao acabar o curso fui classificado no 32º GAC 

em Brasília – DF. 

Foi em 2010 que iniciei minha nobre missão de comandar a Bia Cerimonial Caiena. E 

nesse momento me deparei com o primeiro problema. Que instrução voltada para a Artilharia 

eu ministraria?  

O primeiro passo seria ensinar os meus subordinados a montar, para depois eles com 

seus conhecimentos e orientados por mim, trabalharem e ensinarem os cavalos as tarefas 

necessárias para a atividade que seria desenvolvida mais adiante, a atrelagem. 

Para ensinar os subordinados, busquei a documentação da arma de cavalaria. Os 

programas padrão do período básico do soldado de cavalaria me ajudaram muito para montar 

o quadro de distribuição de instrução (QDI) de forma a cumprir os objetivos de forma 

gradativa e contínua. Documentação de extrema importância para balizar o trabalho de 

qualquer instrutor. A arma de artilharia não possui até hoje um programa padrão que 

contemple a atividade equestre da arma. 

O segundo, depois de ensinar o soldado a montar, precisava trabalhar os cavalos e 

ainda ensinar o militares da Bia a arte da atrelagem. Quanto ao trabalho dos cavalos as 

instruções ministradas na Escola de Equitação de Exército são suficientes para o oficial 

entender a fisiologia, o trato e o trabalho diário que um cavalo necessita para se manter em 

condições de emprego. 

Vários obstáculos se apresentaram, a diferença do cavalo Bretão e Percheron no trato 

diário foi uma delas, porém com a ajuda da Associação de Criadores de Cavalo Bretão 

algumas falhas foram corrigidas e outras atividades aperfeiçoadas. Principalmente, quanto a 

fisiologia e a atrelagem em si. 

Dessa forma existe uma grande necessidade em normatizar as atividades  de instrução 

da Bia Caiena, para que se possa amparar as atividades executadas no dia a dia daquela 

Subunidade. Muitas das vezes orientou-se pelas experiências dos militares mais antigos da 

Bia para balizar a execução das atividades. Ou seja, o conhecimento técnico do curso de 
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instrutor de equitação somado ao conhecimento empírico dos militares que já pertenciam a 

Bia, norteavam as atividades rotineiras no âmbito da subunidade. 

Acredito também que com a extinção do culto das tradições hipo-móvel no âmbito da 

artilharia dentro da Academia Militar das Agulhas Negras vem prejudicando a manutenção 

desta tão rara tradição, existindo cada vez menos militares interessados em realizar o curso de 

instrutor de equitação e menos ainda interessados em manter viva a história da Artilharia 

Montada da Corte ou até mesmo a Artilharia de Dorso da nossa história. 

Concluo que as instruções obtidas durante o curso de instrutor de equitação 

contribuíram de forma fundamental para a execução do trabalho de formação do soldado e 

preparação do cavalo. Porém o amparo legal da instrução é precário quando se trata de 

artilharia, pois não há documentação específica da arma. E estou ciente que os militares que 

por aquela bateria passaram, que possuíam o curso de equitação do exército, são responsáveis 

por elaborar a documentação que rege a atividade equestre na artilharia, pois são os únicos 

que possuem conhecimento técnico e prático, na artilharia, para planejar as atividades que lá 

são executadas. 
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APÊNDICE “D” 

 

ENTREVISTA 
 

Entrevistado: CEL JEFERSON SGNAOLIN MOREIRA – Ch Sec Psico AMAN 

 

Caro senhor Cel Sgnaolin, 

É indiscutível, atualmente, a extrema importância do desenvolvimento da liderança 

para que os Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras possam se tornar, no futuro, 

bons oficiais do Exército Brasileiro. Com o intuito de proporcionar mais ferramentas para que 

o oficial de Artilharia, especificamente, possa aprimorar esse desenvolvimento, estou 

realizando uma monografia sobre “a importância da equitação militar para o desenvolvimento 

da liderança no futuro oficial de Artilharia”.  

No avançar da pesquisa, observando o posicionamento de alguns teóricos, percebo que 

a liderança não é algo simples de se definir, muito menos de “mostrar a fórmula” para que ela 

seja desenvolvida em um indivíduo. Cheguei, entretanto, a conclusão de que ela é adquirida 

por um conjunto de atitudes que, quando apresentadas de maneira adequada por um indivíduo, 

proporcionam as condições para que ela seja exercida. Uma das maneiras comprovadamente 

eficazes de se apresentar atitudes relacionadas a liderança é através da equitação. 

Como o senhor sabe, Coronel, mesmo trabalhando várias atitudes é difícil mensurar o 

quanto elas são favoráveis para o instruendo. A Seção de Equitação da AMAN, entretanto, 

conseguiu achar um meio de fazê-la. Foi responsável por uma pesquisa para mensurar quais 

atitudes são melhores apresentadas através da equitação e o quanto elas contribuem para o 

instruendo. 

  Devido a inconteste experiência do senhor nas áreas de equitação e psicopedagogia, 

gostaria de lhe perguntar: 

 

Como foi o processo de implementação do que hoje se conhece como Projeto de 

Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A)?  

 

 No período de 2004 e 2005, quando chefiava a Seção de Equitação da AMAN, foi 

lançado o Projeto de Liderança da AMAN, conduzido pala Seção de Doutrina e Liderança do 

Corpo de Cadetes. No referido Projeto cada Curso ou Seção deveria conduzir um Subprojeto 

de Liderança. Dentro desse escopo e com a intenção de mensurar a contribuição da equitação 

no desenvolvimento da liderança iniciamos o Subprojeto Liderança por Meio da Equitação.  
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É sabido no senso comum que o contato com animais, em particular com cavalos e a 

prática da equitação, promovem e contribuem com o desenvolvimento atributos afetivos nos 

seus praticantes. Tradicionalmente, na AMAN, a equitação vem sendo ministrada aos cadetes 

do Curso Básico, Avançado, Cavalaria e Artilharia. Este último, episodicamente quando o 

curso de Artilharia possuía uma Bateria Histórica tracionada à cavalo. 

Durante uma instrução de equitação ocorrem inúmeras situações, nas quais o cavaleiro 

(instruendo) é submetido e precisa mobilizar conteúdos atitudinais para controlar sua montada 

e vencer obstáculos. Nestas situações podemos verificar atributos como coragem, iniciativa, 

autoconfiança e muitos outros conteúdos atitudinais que ocorrem em todos os instruendos. 

Porém, como a instrução normalmente é conduzida a um pelotão de aproximadamente 50 

cadetes, por um instrutor, torna-se impossível perceber tudo que ocorre com cada um dos 

instruendos. Fica evidente para o instrutor os cadetes que possuem um bom ou um mau 

rendimento, mas não é possível identificar todas as reações principalmente naqueles que estão 

na “massa”. 

Com a contribuição da Seção Psicopedagógica, na época, foi planejada uma nova 

metodologia, dividindo o pelotão em pequenos grupos com o objetivo de permitir que os 

integrantes desses grupos interagissem e se observassem durante a instrução, de tal modo que 

após a instrução pudessem fazer uma avaliação em 360º, realizando uma autoavaliação e uma 

avaliação de cada integrante do grupo. 

Foi realizada uma pesquisa diagnóstica para identificar quais os cadetes que já 

possuíam alguma experiência com equitação. Com este resultado foram escalados os cadetes 

que assumiriam a função de comandante de grupo. Os grupos eram constituídos por 5 cadetes, 

de tal forma que um pelotão de 50 cadetes era constituído de 10 grupos de 5 cadetes. A 

interação dos cadetes começava na apanha do material na reserva e seguia na limpeza e 

encilhagem dos cavalos. Durante a instrução, que era ministrada centralizada para todos o 

pelotão, os grupos ficavam próximos permitindo a interação e a observação entre os 

integrantes. Ao final da instrução cada grupo a comando do seu comandante fazia a 

desencilhagem, a limpeza dos cavalos e do material e a devolução destes na reserva. Após a 

entrega do material ocorria a avaliação em 360º como descrita anteriormente, em formulário 

impresso. 

A avaliação ocorria em um formulário onde o avaliador registrava com um “x” a sua 

percepção positiva, negativa ou nula, referente a 9 nove atributos definidos no Projeto 

Liderança, além de um campo aberto no qual podia registrar comentários sobre o avaliado. 
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A partir do ano de 2006 o método que passou a ser denominado Projeto de 

Aperfeiçoamento dos Atributos da Área Afetiva (P4A), foi utilizado pela Cadeira de 

Comando Chefia e Liderança da Divisão de Ensino. Neste período era utilizado em estudos de 

casos realizados por grupos de 4 a 5 cadetes, que trabalhavam na solução de questões após o 

estudo de determinados assuntos que eram contextualizados no livro “Homens ou Fogo”, de 

Marchall e de episódios da série “Band of Brothers”. Diferentemente dos atributos avaliados 

no ambiente da equitação, naquela situação eram avaliados os atributos: Liderança, 

Objetividade, Comunicabilidade e Persuasão.  

No ano de 2009 a Divisão de Tecnologia da Informação desenvolveu um programa e o 

P4A passou a ser realizado na Intraman.  

A partir de 2013 com a mudança da metodologia do ensino na AMAN do ensino por 

objetivos para o ensino por competências o P4A passou a se chamar Projeto de 

Aperfeiçoamento e Avaliação da Área Atitudinal, mantendo o nome fantasia P4A. Neste 

período passou a integrar as Normas Internas de Desenvolvimento e Avaliação da Área 

Atitudinal e ser utilizado amplamente pelo Corpo de Cadetes e pela Divisão de Ensino. 

  

O senhor crê que as atividades desenvolvidas na Seção de Equitação poderiam 

contribuir para o melhor desenvolvimento da liderança militar no futuro oficial de 

Artilharia?  

 

 Sim. Creio que a exemplo de outras Academias Militares de países estrangeiros que 

também ministram a equitação como instrumento de desenvolvimento de conteúdos 

atitudinais relacionados a liderança militar devemos incrementar pesquisas no sentido de 

investigar a relação da equitação com o desenvolvimento da liderança militar. 

 

Na opinião do senhor, seria válida a reimplementação de instruções de equitação militar 

no curriculo desenvolvido pelo Curso de Artilharia da AMAN? 

 

 Sim. A exemplo do que foi realizado no passado a equitação poderia ser realizada no 

curso de Artilharia como resgate da tradição e desenvolvimento da liderança militar. 

 A estrutura da Seção de Equitação da AMAN, em minha opinião comporta uma maior 

carga horária que poderia beneficiar não apenas o Curso de Artilharia, mas outros cursos e 

mesmo aumentar a carga horária do Curso Básico, pois não acarretaria maiores investimentos 

e os benefícios poderiam ser amplamente potencializados. 
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 Cabe ressaltar que a instrução de equitação deve ser contextualizada com situações de 

GLO, emprego em Operações Especiais, Montanha, etc. 
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APÊNDICE “E” 

 

ENTREVISTA 
 

Entrevistado: CAP JOÃO PAULO CHINA BARBOSA – Inst Sec Equi AMAN 

 

Caro senhor Cap Barbosa, 

É indiscutível, atualmente, a extrema importância do desenvolvimento da liderança 

para que os Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras possam se tornar, no futuro, 

bons oficiais do Exército Brasileiro. Com o intuito de proporcionar mais ferramentas para que 

o oficial de Artilharia, especificamente, possa aprimorar esse desenvolvimento, estou 

realizando uma monografia sobre “a importância da equitação militar para o desenvolvimento 

da liderança no futuro oficial de Artilharia”.  

No avançar da pesquisa, observando o posicionamento de alguns teóricos, percebo que 

a liderança não é algo simples de se definir, muito menos de “mostrar a fórmula” para que ela 

seja desenvolvida em um indivíduo. Cheguei, entretanto, a conclusão de que ela é adquirida 

por um conjunto de atitudes que, quando apresentadas de maneira adequada por um indivíduo, 

proporcionam as condições para que ela seja exercida. Uma das maneiras comprovadamente 

eficazes de se apresentar atitudes relacionadas a liderança é através da equitação. 

Como o senhor sabe, Capitão, a Seção de Equitação da AMAN ministra diversas 

intruções para os Cadetes que lhes fazem apresentar um gama de atitudes relacionadas a 

liderança. Como exemplo dessas atividades, pode-se citar o adestramento, a prática de pólo, o 

basquete à cavalo, salto e a “caça a raposa”. 

  Devido a inegável experiência do senhor na área de equitação, sendo atual instrutor da 

Seção de Equitação da AMAN, gostaria de lhe perguntar: 

 

Como se desenvolvem, na AMAN, as instruções de adestramento, prática de pólo, 

basquete à cavalo, salto e “caça a raposa”? 

 

Prezado Bruno, 

Seguem, abaixo, as descrições sintéticas das atividades por você mencionadas: 

Adestramento 

- O cavalo sofre uma mudança em seu equilíbrio quando é montado pelo cavaleiro. Todo o 

arranjo em que havia na natureza é alterado. Dessa forma, o adestramento busca retomar o 

equilíbrio perdido. Por meio de um trabalho meticuloso, o cavalo é posto novamente sobre si. 
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A atividade consiste em exercícios no plano e execução de figuras no picadeiro. O 

adestramento é, também, uma atividade fundamental que coloca o animal pronto para todas as 

outras atividades equestres. 

Pólo 

- Esporte no qual dois times jogam contra si a fim de marcar o maior número de gols. A 

atividade é muito dinâmica, privilegia a velocidade, coragem, iniciativa, equilíbrio emocional 

e autoconfiança. 

Basquete à cavalo 

- Atividade em que dois times jogam contra si para fazer o maior número de cestas. O jogo é 

realizado em um picadeiro fechado com duas tabelas de basquete fixadas em suas 

extremidades. Os cavalos usam apenas cabeçadas, selas não são permitidas. Os cavaleiros 

jogam de capacete e sem camiseta (não resistem à atividade). A bola não é quicada na areia, 

mas sim carregada pelo cavaleiro montado. Não é permitido conduzir a bola a pé. Caso a bola 

caia no chão, algum integrante do time deve apear, pegá-la e passá-la para alguém do time 

que esteja montado. Para tomar a bola do oponente, é necessário roubá-la das suas mãos. É 

permitido derrubar outros cavaleiros a qualquer instante. 

Caça à raposa 

- A raposa consiste em um cavaleiro habilidoso montado em um cavalo igualmente bom. O 

conjunto deve ser rápido e, por isso, difícil de ser alcançado por outros. São fixadas, pois, 

várias fitas na raposa. Aqueles que vão caçar a raposa devem apanhar, no tempo estipulado, o 

maior número de fitas que conseguirem. A atividade é geralmente realizada no cross-country 

e pode envolver, ou não, o salto de obstáculos rústicos. 

Salto 

- Atividade na qual se propõe um percurso com uma série de obstáculos. Os cavaleiros devem 

saltá-los na ordem proposta. O julgamento do vencedor varia conforme um regulamento 

específico. É valorizado o percurso no qual há menos obstáculos derrubados. Podem ser 

usados como critério, também, a velocidade e a regularidade em que se realizou  percurso. 

Cross Country 

- Nessa atividade são realizados saltos em velocidade sobre obstáculos rústicos diversos. A 

atividade exige autoconfiança e coragem daqueles que nela participam. 
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APÊNDICE “F” 

 

QUESTIONÁRIO  

 
O senhor está participando de um questionário para auxiliar na confecção do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) do Cadete Bruno Flores, do 4º Ano do Curso de Artilharia de 

2016. A presente pesquisa visa colher o maior número de informações possíveis para verificar o 

quanto a atividade equestre, desenvolvida na Seção de Equitação da AMAN, contribuiu para o 

desenvolvimento de atitudes indispensáveis para o futuro líder militar. Solicito que as perguntas 

sejam respondidas com o máximo de atenção. Desde já, agradeço.  

      

___________        _______________________        ______________________ 

       Posto                             Nome de guerra                                         OM 

 

OBSERVAÇÃO: Para responder o questionário considere: 1 – Concordo totalmente, 2 – Concordo 

parcialmente, 3 – Sem opinião, 4 – Discordo parcialmente, 5 – Discordo totalmente 

 

1. O senhor acredita que a atividade equestre, desenvolvida com o apoio Seção de Equitação da 

AMAN, contribuiu para o desenvolvimento de sua capacidade de liderança?  

1 2 3 4 5 

     

 

2. Pela sua experiência na tropa e pela comparação com militares de artilharia que não tiveram a 

oportunidade de terem instruções de equitação no decorrer de sua formação dentro da Arma na 

AMAN, o senhor se considera mais capaz de desenvolver atividades que lhe exijam a liderança? 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Na opinião do senhor, seria válido a reintrodução de atividades equestres para auxiliar no 

desenvolvimento de atributos inerentes ao futuro oficial de Artilharia? Por quê? 

 1 2 3 4 5 

     

 

Espaço destinado a justificativa 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Novamente, grato pela sua atenção e colaboração. 
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  ANEXO “A” 

 

CONCEITUAÇÃO DAS ATITUDES RELACIONADAS À ATIVIDADE 

PROFISSIONAL (segundo a Portaria nº 98 - DECEx, de 23 de setembro de 2013) 

 

 

Direção: agir no sentido de conduzir processos gerenciais, atividades administrativas e 

pessoas de forma a atingir os resultados almejados.   

 

Comando: agir no sentido de conduzir tropas sob a sua responsabilidade ao cumprimento 

adequado da missão.   

 

Iniciativa: agir de forma adequada e oportuna, em conformidade com as demandas da missão 

em tela, sem depender de ordem ou decisão superior. São limites da iniciativa: os 

regulamentos, as leis, as ordens do comando, a intenção do Comandante.   

 

Abnegação: agir, renunciando aos interesses pessoais, integridade física e conforto em favor 

da instituição, grupos e / ou pessoas, no sentido do cumprimento da missão.   

 

Adaptabilidade: agir, ajustando-se apropriadamente às mudanças de situações profissionais. 

Em caso de situações adversas, pode se manifestar como resiliência, que consiste numa 

atitude de predisposição a recuperar-se após a ocorrência de contratempos, choques, lesões, 

adversidades e estresse.   

 

Combatividade: agir, lutando sem esmorecer, pelas ideias e causas em que acredita ou por 

aquelas sob a sua responsabilidade.   

 

Coragem: agir de forma firme e destemida, controlando o medo, no sentido do cumprimento 

da missão. Subdivide-se em coragem moral e coragem física.   

 

Coragem moral: agir de forma firme e destemida, expondo-se perante o superior, pares ou 

subordinados, com a possibilidade de sofrer algum prejuízo pessoal, no sentido do 

cumprimento da missão.   

 

Coragem física: agir, de forma firme e destemida, seguindo as normas de segurança, em 

situação de ameaça à integridade física, no sentido do cumprimento da missão.   

  

Decisão: agir, optando pela alternativa mais adequada, em tempo útil e com convicção, 

evitando a omissão, a inação ou a ação intempestiva. A atitude de decisão deve ponderar a 

natureza da missão, a complexidade da tarefa, dentre outros aspectos.   

    

Persistência: agir, mantendo-se em ação continuadamente, a fim de executar uma tarefa, 

vencendo as dificuldades encontradas. Esta atitude impede o desânimo e o medo, que 

conduzem ao fracasso e à derrota. Esta atitude relaciona-se também com o moral, que se 

baseia na convicção de defender uma causa justa, na confiança nos chefes e no sentimento de 

seu próprio valor profissional.   

 

Rusticidade: agir, adaptando-se a situações de restrição e/ou privação, mantendo a eficiência.   


