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RESUMO 

 
O presente trabalho apresenta a Liderança como atributo cada vez mais 

valorizado nos diversos campos da atividade humana. Além disso, apresenta como 
ferramenta necessária ao desempenho do Comando, Chefia ou Direção das 
Organizações Militares e Unidades do Exército Brasileiro, ou ao comando de tropas 
em todos os níveis. Reconhece a Liderança como qualidade necessária em todos os 
escalões, desde o soldado, que atua enquadrado em uma esquadra, até os mais 
altos postos responsáveis pela tomada de decisões ou assessoramento de nível 
estratégico ou político. Descreve alguns atributos considerados necessários ao 
exercício da Liderança tais como: conhecer os liderados, estar presente, conhecer 
profundamente as tarefas necessárias para o cumprimento das missões, ter 
proficiência profissional, saber se comunicar de forma clara, ter uma perfeita leitura 
do ambiente, despertar empatia, ser ético e pautar sua conduta dentro de preceitos 
sociais aceitáveis e de forma exemplar, possuir higidez física, etc. Ainda, relata a 
necessidade do líder despertar em seus liderados atributos que, por sua vez, os 
façam liderar em seus ambientes, de forma a multiplicar sua ação de liderança. 
Reforça a ideia de que o líder tenha habilidades e conhecimentos que o faça 
reconhecido por seus liderados como autêntico representante do grupo. Da mesma 
forma, apresenta como o Exército Brasileiro adotou o ensino por competências como 
novo paradigma de ensino nas escolas da linha de ensino militar bélico e como o 
ensino por competências torna-se uma importante ferramenta para o 
desenvolvimento dos atributos necessários ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da liderança militar. Descreve, igualmente, a importância dos conteúdos atitudinais, 
como pauta comportamental capaz de influenciar os liderados,  do conhecimento e 
da proficiência profissional, indispensáveis para o reconhecimento e legitimação 
mental da condição de líder do comandante, das habilidades, em igual condição de 
importância para a percepção por parte do subordinado da condição de líder de seu 
comandante, dos valores éticos e morais, considerados aceitos pela sociedade na 
qual o líder está inserido,  reforçados pelas experiências adquiridas pelo líder no 
exercício da profissão, ao longo da carreira, nas quais reforça seu conhecimento, 
bem como sua reputação profissional. O trabalho, sobretudo, reforça a ideia de que 
Liderança, além de ser necessária ao desempenho da profissão militar, é possível 
de ser estudada, ensinada e aprendida, particularmente nas escolas da linha  de 
ensino militar bélico e que a adoção do ensino por competências veio a somar 
esforços como ferramenta importante para despertar atributos necessários a 
formação e aperfeiçoamento de líderes militares do Exército Brasileiro para o século 
XXI. 
 
Palavras-chave: Liderança, Ensino por Competências, Conteúdos Atitudinais, 
Conhecimentos, Habilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo presenta el Liderazgo como atributo cada vez más valorado en 
los diversos campos de la actividad humana. Además, presenta como herramienta 
necesaria para el desempeño del Comando, Jefatura o Dirección de las 
Organizaciones Militares y Unidades del Ejército Brasileño, o al mando de tropas en 
todos los niveles. Reconoce el Liderazgo como calidad necesaria en todos los 
escalones, desde el soldado, que actúa enmarcado en una escuadra, hasta los más 
altos puestos responsables de la toma de decisiones o asesoramiento de nivel 
estratégico o político. Describe algunos atributos considerados necesarios para el 
ejercicio del Liderazgo tales como: conocer a los dirigidos, estar presentes, conocer 
profundamente las tareas necesarias para el cumplimiento de las misiones, tener 
competencia profesional, saber comunicarse de forma clara, tener una perfecta 
lectura del ambiente, despertar empatía , ser ético y pautar su conducta dentro de 
preceptos sociales aceptables y de forma ejemplar, poseer higidez física, etc. 
También, relata la necesidad del líder de despertar en sus liderados atributos que, a 
su vez, los hagan liderar en sus ambientes, para multiplicar su acción de liderazgo. 
Refuerza la idea de que el líder tenga habilidades y conocimientos que lo haga 
reconocido por sus liderados como auténtico representante del grupo. De la misma 
forma, presenta cómo el Ejército Brasileño adoptó la enseñanza por competencias 
como nuevo paradigma de enseñanza en las escuelas de la línea de enseñanza 
militar bélica y como la enseñanza por competencias se convierte en una importante 
herramienta para el desarrollo de los atributos necesarios para el desarrollo y 
perfeccionamiento de la enseñanza liderazgo militar. En el presente trabajo se 
analizan los resultados de la evaluación de los resultados obtenidos en el análisis de 
los resultados obtenidos, la percepción por parte del subordinado de la condición de 
líder de su comandante, de los valores eticos y morales, considerados aceptados 
por la sociedad a la que el líder está inserto, reforzados por las experiencias 
adquiridas por el líder en el ejercicio de la profesión, a lo largo de su carrera, en las 
que refuerza su participación conocimiento, así como su reputación profesional. El 
trabajo, sobre todo, refuerza la idea de que el liderazgo, además de ser necesario 
para el desempeño de la profesión militar, es posible de ser estudiado, enseñado y 
aprendido, particularmente en las escuelas de la línea de enseñanza militar bélica y 
que la adopción de la enseñanza por competencias vino a sumar esfuerzos como 
herramienta importante para despertar atributos necesarios para la formación y 
perfeccionamiento de líderes militares del Ejército Brasileño para el siglo XXI. 
                                   
 
Palabras clave: Liderazgo, Enseñanza por Competencias, Contenidos Actitud, 
Conocimientos, Habilidades. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Liderança é um atributo esperado em todo o militar, sobretudo 

naqueles que exercem função de comando, chefia ou direção. Note-se que, no 

campo militar, particularmente, há necessidade do exercício da liderança em 

todos os escalões; desde o soldado com maior iniciativa, diante de uma 

situação inusitada de serviço, em campanha ou operações, até os mais 

elevados postos no gerenciamento de projetos e tomada de decisões de nível 

estratégico. No entanto, esta qualidade individual não é desejável 

exclusivamente em atividades de natureza militar e, cada vez mais, os atributos 

que concorrem para o exercício da Liderança são valorizados em todos os 

campos da atividade humana. 

Segundo NYE, “liderança significa mobilizar pessoas em torno de um 

objetivo” (2011, p. 31). Pode-se entender que a Liderança é expressada pelo 

somatório de qualidades desejadas nas pessoas que exercem atividades que 

exijam coordenação de esforços de indivíduos ou de equipes, de forma 

harmônica, na busca de um ou mais objetivos institucionais. Tais objetivos, em 

qualquer profissão, envolvem, de certo modo, assumir responsabilidades e 

correr riscos. Estes riscos podem estar relacionados ao desempenho e, 

mesmo, à sobrevivência no mercado, à imagem individual ou institucional, à 

publicidade, à reputação, e à própria existência dos indivíduos ou das 

instituições. Em especial, no caso da profissão militar, não raro o risco estará 

ligado à preservação da integridade física e, por vezes, à vida dos 

subordinados e a do próprio comandante ou líder militar. 

O exercício da profissão militar “é fundamentalmente prática”, conforme 

expressado no Programa de Aperfeiçoamento da Liderança Militar da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais. Também cabe registrar que: 

as experiências colhidas no cumprimento de missões, que são 
traduzidas na forma de manuais de campanha  e que 
consolidam o arcabouço doutrinário e a cultura militar própria 
de uma Força Armada, contribuem para a formação do 
conhecimento profissional, importante para o exercício da 
Liderança. Da mesma forma, os cuidados atribuídos à evolução 
das técnicas, das táticas e dos procedimentos são 
indispensáveis à Liderança Militar. (BRASIL, 2015 p. 3) 
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O mesmo Programa, nos relata que: 

os comandantes militares que tiveram êxito foram aqueles 
capazes de exercer corretamente sua autoridade e administrar 
com eficiência os recursos disponíveis às exigências da missão 
[...] aqueles que souberam estabelecer sólidos laços de 
liderança com as suas tropas, obtiveram sucesso no Comando” 
(BRASIL, 2015 p. 4). 
 

 Diante desta situação, surgem alguns questionamentos: até que ponto a 

presença do comandante é necessária ao exercício da liderança? a experiência 

profissional militar contribui para o estabelecimento de laços táticos e afetivos 

que contribuem para o exercício da liderança? como os valores éticos e morais, 

compartilhados pelos comandantes e comandados interferem no exercício da 

liderança militar? até que ponto o vigor e a higidez física são necessários para 

o exercício da liderança militar? 

 Tais questionamentos podem ser respondidos em uma única pergunta: 

é possível desenvolver atributos que facilitam o exercício da Liderança Militar? 

Embora tenha sido dito que a profissão militar é essencialmente prática, 

em algum momento existe o aprendizado. Tal aprendizado é conduzido nas 

escolas militares da linha de ensino bélico, particularmente na Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), abordando, nesta sequência, 

desde a liderança direta, das pequenas frações de combate, chegando a 

liderança estratégica. No entanto, cabe registrar que este aprendizado se dá de 

forma continuada, também, nos corpos de tropa, durante o exercício do 

comando em todos os escalões e ao longo da carreira, quer do oficial, quer da 

praça.  

Neste sentido, o presente trabalho justifica-se por promover uma 

reflexão sobre a liderança militar e o exercício do comando. Em um aspecto 

bastante amplo, explorará os atributos necessários para o líder militar do 

século XXI no exercício do comando, chefia ou direção, bem como no 

assessoramento de estado-maior, com ênfase nos impactos que a adoção do 

ensino por competências trouxe para o desenvolvimento dos atributos 

necessários para o desenvolvimento da liderança militar. 
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NYE reforça a importância do presente trabalho ao dizer que “é chegado 

o momento de definir a liderança para o século XXI. O modelo militar que deu 

certo há 50 anos não obtém o que as pessoas têm de melhor atualmente” 

(2011, p.10) 

 

1.1 O PROBLEMA 

Conforme o Manual de Campanha C 20 – 10, “a liderança militar não é 

algo que surge de uma hora para outra, mas é construída com o passar do 

tempo, é fruto do relacionamento interpessoal estabelecido no cumprimento 

das missões militares” (BRASIL, 2011, A, p.3-3). Assim, note-se que a 

autoridade do comando é indiscutível e intransferível, ou seja, o comandante é 

comandante, com todas as prerrogativas e responsabilidades inerentes ao 

cargo, indiferentemente da forma com que se conduz no comando. Percebe-se, 

assim, que o exercício da liderança está muito relacionada à forma com que o 

indivíduo investido da autoridade ou da função de comando se relaciona com 

as pessoas de sua equipe, seu estado-maior, seus comandantes subordinados 

e, mesmo seus subordinados de mais baixa patente. Além disso, demanda de 

tempo para ser construída, exigindo a presença do comandante junto a sua 

tropa para que tal relacionamento seja estabelecido e fortalecido. 

A mesma fonte define a Liderança Militar como sendo “um processo de 

influência interpessoal do líder sobre seus liderados, à medida em que implica 

no estabelecimento de vínculos afetivos entre indivíduos, de modo a favorecer 

o logro dos objetivos da Organização Militar (OM) em uma dada situação”       

(BRASIL, 2011, A, p.3-3). Deste modo, é possível entender que o fluxo de 

ordens e a execução das tarefas atinentes ao cumprimento da missão é mais 

eficiente quando ocorre a influência do líder sobre os subordinados, cooptando 

a colaboração e o empenho dos integrantes da equipe muito além dos deveres 

expressos em protocolos, ordens ou regulamentos. 

No mesmo sentido, o Estatuto dos Militares (E1) estabelece que a 

hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas, sendo a 

autoridade e a responsabilidade crescentes com o grau hierárquico. O mesmo 

Estatuto registra que a subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade 

pessoal militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada das 

Forças Armadas (BRASIL, 2011, B, p. 4).  
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Sobre esta abordagem, CASTRO relata que: 

a hierarquia e a disciplina são verdadeiros dogmas da fé militar, 
assim como os líderes devem bem compreender a hierarquia e 
não, em razão da distância hierárquica, afastar-se de seus 
subordinados, aos quais juraram tratar com bondade. 
Comandantes autênticos reconhecem esse fenômeno, 
rompendo eventuais barreiras que poderiam impedi-los de 
estabelecer vínculos afetivos positivos com sua tropa         
(2014, p. 6). 
 

 Deste modo, o autor preconiza a presença do comandante junto à sua 

tropa e a proximidade deste aos subordinados como fator importante ao 

exercício da Liderança Militar. 

O comando, conforme o Estatuto dos Militares, deve ser entendido 

como: 

a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o 
militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige 
uma organização militar. O comando é vinculado ao grau 
hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo 
exercício o militar se define e se caracteriza como chefe 
(BRASIL, 2011, B, p.6). 
 

 Para CORTELLA e MUSSAK, “o poder, a rigor, não pertence ao 

líder, mas ao cargo que ele ocupa. Já a autoridade é dele, ele tem a 

autoridade moral, a autoridade ética, a autoridade funcional” (2016, p. 118). 

Daí o fato de dizer, anteriormente, que o comandante é o comandante, 

independentemente da forma com que exerce sua liderança. No entanto, o 

Manual de Campanha C 20 – 10, registra em suas considerações iniciais 

que: 

quando a hierarquia e a disciplina estão inseridas em um 
quadro no qual os comandantes estabeleceram sólidos laços 
de liderança com os subordinados, mesmo havendo pressões, 
riscos e dificuldades extremas, a missão será cumprida de 
forma adequada (BRASIL, 2011, A, p.2-2) 
 
 

Diante do acima exposto, surge, naturalmente uma indagação: como 

o Ensino por Competência pode contribuir para o desenvolvimento da 

liderança militar nas escolas da linha de ensino bélico do Exército Brasileiro? 
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1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de melhor identificar e detalhar as diferentes ações 

a serem realizadas para compreender a pergunta formulada como problema 

de investigação, foram escolhidos o objetivo geral da pesquisa e seus 

objetivos específicos. 

O objetivo geral desse trabalho foi analisar o impacto do Ensino por 

Competência no Desenvolvimento da Liderança Militar nas Escolas da Linha de 

Ensino Bélico do Exército Brasileiro. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão a coleta e a análise 

de dados sobre a Liderança Militar e o impacto que a adoção do Ensino por 

Competências nas Escolas Militares da Linha de Ensino Bélico do Exército 

Brasileiro resultou no desenvolvimento de atributos necessários ao exercício da 

Liderança: 

a. apresentar as características da liderança militar;  

b. descrever o ensino por competência nas escolas militares da linha 

de ensino militar bélico; 

c. destacar os principais aspectos do ensino por competência que 

contribuem para o desenvolvimento de atributos necessários ao exercício da 

liderança militar.  

 

1.3 HIPÓTESE 

Para LAKATOS e MARCONI (2014, p. 137) a hipótese é “uma suposta, 

provável e provisória resposta a um problema”. No mesmo sentido, VERGARA 

(2003, p.28) corrobora ao afirmar que “hipóteses são a antecipação da 

resposta ao problema redigida sob a forma de afirmação”. Deste Modo, a 

investigação, foi realizada de maneira que a hipótese possa ser confirmada ou 

não. 

Este trabalho partiu do pressuposto de que a liderança militar pode ser 

aprendida e desenvolvida. Desta forma, a hipótese de estudo é de que o  

ensino por competências é uma ferramenta importante para o desenvolvimento 

de atributos necessários para o exercício da liderança militar. 
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1.4 VARIÁVEIS 

Segundo GIL (2002, p. 32), variável “constitui-se no elemento central 

da investigação”. Portanto, qualquer problema ou hipótese que se queira 

demonstrar, faz-se necessária a identificação de variáveis, a tradução dos 

conceitos e das noções que as relacionam e que se pretende explicar. 

Ao analisar a hipótese de estudo - o ensino por competências como  

ferramenta importante para desenvolvimento da liderança militar, nas escolas 

da linha de ensino bélico do Exército Brasileiro, e o problema proposto - como 

o ensino por competências pode contribuir para o desenvolvimento da 

liderança militar nas escolas militares de linha de ensino bélico do Exército 

Brasileiro, pode-se verificar a existência de duas variáveis distintas: 

a. Variável Dependente:  Liderança Militar; e 

b. Variável Independente: o Ensino Por Competências. 

As variáveis desta pesquisa, dado o seu enfoque, foram definidas de 

acordo com a forma de medição, como variáveis qualitativas. Segundo 

LAKATOS e MARCONI, uma variável “pode ser considerada [...] um conceito, 

constructo ou conceito operacional que contém ou apresenta valores; aspecto, 

propriedade ou fator, discernível e passivo de mensuração” (2014, p. 165), 

Assim, seu domínio pode ser representado por categoria, modalidade ou 

atributos  (RODRIGUES,  2006, p. 55). 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada dedicando-se exclusivamente ao estudo de 

aspectos do Ensino por Competências, baseado nos conhecimentos, nas 

habilidades, nas atitudes, nos valores e nas experiências e seu impacto no 

desenvolvimento de atributos necessários ao desenvolvimento da Liderança 

Militar.  

A investigação limita-se ao estudo da existência, ou não, de seções 

dedicadas ao ensino da Liderança, de programas ou matérias direcionadas à 

preparação de lideres militares, particularmente, na Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército (EsPCEx); na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN); na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), na Liderança 

Tática; e na Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), na 

organizacional e estratégica. 
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Note-se que a proposta do presente trabalho não contemplou o 

desenvolvimento da liderança militar na Escola de Sargentos das Armas e na 

Escola Logística. Embora ambas tenham papel fundamental na formação dos 

sargentos da linha de ensino bélica, portanto, constituindo elo fundamental 

para o sucesso de qualquer atividade militar, será considerado que tal tema 

mereça tratamento específico, ficando, portanto, de fora do presente. 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O objeto de pesquisa proposto por este trabalho encontra-se dentro da 

temática liderança militar. No entanto, como aborda aspectos do 

desenvolvimento de atributos necessários à liderança em escolas militares, 

percorreu, por vezes o tema ensino militar.  

Nesse sentido, cresce de importância entender quais os mecanismos 

que envolvem o fenômeno da liderança militar, principalmente no momento em 

que, cada vez mais, os militares têm sido chamados a atender 

emergencialmente necessidades de múltiplas naturezas, ficando evidente um 

maior protagonismo destes na sociedade. 

Não obstante a esse fato, compreender a liderança militar faz-se 

necessário para a correta condução das ações, nos diversos escalões de 

comando e das tropas que executam tarefas militares, para que haja o sucesso 

da missão. Portanto, é necessário ter o entendimento de que tais ações devem 

ser baseadas nos pilares da legalidade, legitimidade e estabilidade. Daí, 

ressalta-se a importância da incorporação de valores legítimos, adquiridos por 

meio do estudo da ética e da vivência profissional. Mais além, na conduta ética 

dos comandantes e, por consequência, dos subordinados, que tendem a 

incorporar o comportamento de seu Comandante. 

Para NEVES e DOMINGUES, “a relevância da pesquisa caracteriza-se 

pela contribuição que ela proporciona ao desenvolvimento do conhecimento, a 

cada etapa de investigação concluída” (2007 p.35). No mesmo sentido, o 

estudo da Liderança Militar e de seu desenvolvimento por meio do Ensino por 

Competências, em tese, valida o processo de formação dos líderes militares 

nas escolas da linha de ensino militar bélico do Exército Brasileiro. 
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2. METODOLOGIA 

 

O método de procedimento utilizado aproximar-se-á de uma análise 

crítica da liderança militar, além de uma análise longitudinal e aprofundada do 

ensino militar por competências e o impacto deste no desenvolvimento de 

atributos necessários ao exercício da liderança militar.  

 

2.1  TIPO DE PESQUISA 

Quanto à natureza o presente estudo utiliza o conceito de Pesquisa 

Qualitativa, uma vez que aborda, análises críticas de documentos para 

entender a importância da Liderança Militar de uma forma mais profunda.  

Segundo os conceitos de MARCONI e LAKATOS (2014, p. 186), a 

pesquisa será aplicada, descritiva, bibliográfica específica, documental e 

explicativa.  

Aplicada, pois gera conhecimentos, para aplicação prática, dirigidos à 

solução do problema em questão.   

Descritiva, por descrever os principais aspectos da Liderança Militar e 

os principais instrumentos que podem ser utilizados para desenvolvê-la.  

Bibliográfica, específica pois está voltada exclusivamente para o estudo 

do problema que, segundo GIL (1996, p. 61), “é a pesquisa desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. 

 Documental, pois utiliza de documentos do Ministério da Defesa (MD), 

do Exército Brasileiro e de autores interessados no tema.  

Explicativa, porque visa a esclarecer a relevância da Liderança Militar e 

do Ensino por Competência no desenvolvimento de atributos necessários para 

o exercício da mesma.  

 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 Segundo MARCONI e LAKATOS, universo ou população “é conjunto 

de seres animados ou inanimados que representam pelo menos uma 

característica em comum” (2014, p.187). Eles ainda afirmam que a amostra é 

“uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo” (2014, p. 

187 ).  



19 

 

 Como o presente estudo pretende conhecer qual o impacto do Ensino 

por Competência no desenvolvimento de atributos necessários ao exercício da 

liderança militar, a opinião de especialistas a respeito do assunto fez-se 

essencial. Portanto, tornou-se necessário esforço na busca de bibliografia 

especializada.  

   

2.3  COLETA DE DADOS 

Com base nos procedimentos técnicos utilizados, inicialmente foi 

efetuada a coleta na literatura por meio da pesquisa bibliográfica e documental, 

apoiada em documentos específicos para o estudo dos principais aspectos da 

Liderança Militar e do Ensino por Competências, bem como a influência deste 

sobre a primeira. 

A pesquisa bibliográfica utilizou a técnica da documentação indireta, 

que segundo MARCONI e LAKATOS: 

consiste na documentação proveniente de variadas fontes, 
quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas, 
sendo realizada conforme o cronograma que consta do 
presente  projeto de pesquisa, observando as seguintes fase: 
a.levantamento da bibliografia; 
b.seleção da bibliografia; 
c.leitura analítica e crítica da bibliografia selecionada; 
d.análise comparativa e interpretação dos dados.(2014, p.230) 
 

A técnica de coleta do material bibliográfico foi realizada através da 

aquisição de livros, manuais de campanha publicados pelo Ministério da 

Defesa e através da consulta aos acervos das bibliotecas da Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército, Academia Militar das Agulhas Negras, 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército, da Escola Superior de Guerra e mídia eletrônica. 

 

2.4  TRATAMENTO DOS DADOS  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, ou seja, sem variáveis 

quantificáveis, foi discutida e analisada criticamente, tendo como fundamentos 

a interpretação dos dados coletados na literatura, trabalhos e publicações 

científicas, bem como em documentos específicos que versam sobre o tema, a 

fim de compreender concepções, mentalidades, ideias e opiniões dos 

especialistas acerca da Liderança Militar e do Ensino por Competências e sua 
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influência no desenvolvimento de atributos necessários ao exercício da mesma.

  

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia escolhida para este trabalho apresenta algumas 

dificuldades e limitações em relação à coleta e ao tratamento dos dados. 

Quanto à coleta de dados, a pluralidade de obras e artigos científicos 

referentes ao tema Liderança Militar por si só, não constituiu uma dificuldade. 

No entanto, isso impôs a necessidade de bem selecionar as fontes bastante 

considerável. 

Em relação ao tratamento dos dados, as próprias limitações dos 

métodos de pesquisa escolhidos foram relevantes para a condução dos 

trabalhos de pesquisa e elaboração da conclusão. 

Mesmo com as limitações apresentadas, acredita-se que a metodologia 

escolhida foi acertada e possibilitou alcançar com sucesso o objetivo final da  

presente pesquisa. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para RODRIGUES, a presente seção tem a finalidade de fazer uma 

revisão da bibliografia, para apresentar os pressupostos teóricos que dão 

suporte a questão em estudo, a formulação do modelo de análise e solução do 

problema (2006). Consequentemente, a construção da hipótese de estudo, 

servindo-se das ideias de outros autores por meio de citações. 

Assim, os pressupostos teóricos foram investigados na literatura 

referente à liderança militar e ao ensino por competências, com a finalidade de 

alicerçar, por meio de evidências a discussão e as conclusões do trabalho. 

 

3.1 A LIDERANÇA MILITAR 

Há uma grande diversidade de autores que tentam definir o fenômeno 

da Liderança. Segundo CORTELLA e MUSSAK, é “a capacidade de liderar 

pessoas, de conduzi-las em direção a um determinado objetivo, de modificar o 

comportamento [...] como uma espécie de força interior que cada um possui”     

(2016, p.11). Mais especificamente, no caso deste estudo, para que haja um 

alinhamento de pensamento sobre o que vem a ser a liderança militar, objeto 

específico deste trabalho, será apoiada a definição nas fontes selecionadas 

pelo referencial bibliográfico. No entanto, não é pretensão restringir, de forma 

alguma, o entendimento do leitor. Daí, a busca pela diversidade e 

interpretações sobre este fenômeno por meio de comentários na tentativa de 

elucidar e ilustrar as palavras dos autores da referência, tais como PAIVA: 

Os estudos sobre liderança vêm ocupando um grande espaço 
na literatura, nas empresas privadas e em organizações e 
instituições de distinta natureza. O cenário atual é cambiante, 
dinâmico e conflituoso em todos os ambientes, requerendo 
chefes que, além de excelentes gestores, sejam verdadeiros 
líderes. Homens, com visão estratégica, capazes de: perceber 
o futuro e, em consequência, identificar o que precisa ser 
mudado ou mantido; apontar rumos, definir estratégias e 
estabelecer objetivos; estruturar e desenvolver equipes de alto 
desempenho; e conduzir seus comandados em cenários de 
incertezas e desafios difusos (2008, p.76).  
 

Assim, PAIVA registra que há, indubitavelmente, necessidade de 

Líderes nas organizações e instituições de toda a natureza, mas principalmente 

nas Forças Armadas. Para tanto, há que se compreender, mesmo que 

superficialmente, posto que é um tema bastante complexo, o que vem a ser o 
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fenômeno da liderança e em particular, da liderança militar; suas manifestações 

e, mesmo, como ela se desenvolve por meio da educação.   

Ao se referir à estruturação e desenvolvimento de equipes de alto 

desempenho, PAIVA nos lembra de que “um dos principais atributos do Líder, 

em qualquer que seja a organização que opere são: inspirar e desenvolver 

pessoas, dando-lhes ferramentas necessárias para o melhor desempenho de 

suas  funções ” (2008, p.80). Mais ainda, o Líder deve ser capaz de orientar e 

dirigir os esforços de seus comandados, mesmo diante de dificuldades e 

incertezas. Para tanto, é necessário conhecer as capacidades e possibilidades 

de seus subordinados.  

Para CORTELLA e MUSSAK, o líder precisa ser audaz, entendendo a 

audácia como “a capacidade de, apesar do temor, preparar-se para enfrentar 

as adversidades” (2016, p.43). Ter persistência, ou seja, “a capacidade de ter 

firmeza de propósito e ao mesmo tempo, de levar os outros a não esmorecer    

(2016, p.43). 

A importância da compreensão da liderança para o atingimento dos 

objetivos das organizações e, em especial, para o Exército, pode ser entendida 

nas palavras de FERNANDES ao declarar que  “a liderança é um patrimônio 

intangível que move e transforma; muitas vezes é o fator que determina o 

sucesso ou fracasso” (2014, p.39). Tais palavras indicam que, dependendo da 

forma com que o comandante abordar determinada situação, poderá conduzir 

sua equipe a uma vitória militar desejada. Dizendo que se trata de um 

patrimônio intangível, ou seja, aquilo que não se consegue tanger, que não 

pode ser tocado, o autor reforça a ideia de que a liderança não pode ser 

percebida ou mensurada fisicamente por ocorrer de forma impalpável. 

Portanto, a liderança não apresenta características suficientes para ser 

percebida ou entendida em sua plenitude e, ainda, é algo que não se pode 

atacar, sendo um importante ativo adquirido pelo líder, ao longo de sua 

carreira. É, na verdade, a força motriz que conduzirá os seus colaboradores, ou 

seus subordinados, a execução de tarefas que, por vezes, irão muito além do 

estreito cumprimento da missão.  

A condução dos subordinados ao cumprimento da missão, embora se 

dê por força de normas e regulamentos, aparentemente depende muito mais 

da força transformadora a que FERNANDES  se refere, do que pelos 
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dispositivos normativos impostos. Os resultados alcançados por meio do 

convencimento da importância da realização de determinada tarefa são 

potencializados pela franca influência do líder.  

No mesmo sentido PEDROSA contribui, indicando que: 

o apego dos militares à hierarquia e à disciplina não é fruto 
apenas das prescrições legais, do sentido de dever 
profissional, da educação militar ou da prática cotidiana, mas 
se origina na própria essência da profissão: a defesa do Estado 
diante dos maiores perigos (2012, p. 3). 
 

 PEDROSA, ao referir-se à educação militar e a prática cotidiana, nos 

remete a conhecimentos e valores adquiridos não só pelo processo de 

educação formal que ocorre nos bancos escolares, mas pela convivência diária 

nos corpos de tropa na qual enlaces afetivos são construídos entre o 

Comandante e seus subordinados, ou instrutores e alunos. Tais enlaces, 

positivos ou não,  tornam-se fundamentais para o fortalecimento da liderança 

militar e servem de referencial para os mais modernos, por toda uma carreira.  

SILVA entende que: 

a Liderança é o componente da chefia militar que diz respeito 
ao domínio afetivo do comportamento dos subordinados, 
compreendendo todos os aspectos relacionados com valores, 
atitudes, interesses e emoções, que permite ao militar, no 
exercício de um cargo, conduzir seus liderados ao 
cumprimento das missões e à conquista de objetivos 
determinados (2015, p.1).  
 

O autor, ao referir-se ao domínio afetivo, lembra que um componente 

importante a liderança encontra-se fundamentado nas emoções e sentimentos 

despertados pelo comandante, chefe ou diretor, em seus subordinados ao 

conduzi-los à consecução dos objetivos da organização. Portanto, existe um 

componente da liderança militar possível de ser ensinado aos futuros 

comandantes nas escolas militares muito além do conhecimento técnico 

profissional. Tal componente está intimamente  ligado a psicologia humana, 

não sendo, portanto, um processo simples de ser apreendido. 

Isso, indica que o processo de desenvolvimento da liderança ocorre 

continuamente, iniciando nas escolas militares e refinando-se nos corpos de 

tropa. Tal processo se torna recorrente nos cursos realizados pelo profissional 

ao longo de sua carreira, enriquecendo o arcabouço teórico e acadêmico, com 

o arcabouço prático, fruto das experiências do líder adquiridas em missões 
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cumpridas, funções desempenhadas, tarefas executadas. Tais experiências 

são fruto das missões e tarefas desempenhadas pelo próprio militar, ou dizem 

respeito as percepções sobre o desempenho dos subordinados por meio da 

observação direta ao longo da vida profissional do líder. 

PINTO lembra, ainda, que: 

nos estabelecimentos de ensino do Exército, as múltiplas 
atividades desenvolvidas, que interiorizam as experiências, e a 
observação crítica dos exemplos diários de instrutores e 
comandantes, que ultrapassam qualquer fórmula de 
quantificação horária, formam a parte mais significativa do 
processo (1997, p.2). 
 

 Assim, parece que a ação de comando de instrutores nas escolas e de 

comandantes próximos, nos corpos de tropa, acabam modelando o líder militar 

pela forma com que este se apropria de práticas e comportamentos por meio 

de uma imitação, por vezes, inconsciente. Tal comportamento, de certo modo, 

também reflete um efeito da liderança do comandante. Nesse sentido “o 

instrutor pode ser considerado como um dos mais importantes instrumentos de 

execução do processo de desenvolvimento da liderança nos estabelecimentos 

de ensino, implantado por meio do segmento da educação e do adestramento 

institucional” (PINTO, 1997, p.10). Mas, para que esse processo seja eficiente, 

“ uma das primeiras tarefas à qual o instrutor deve se dedicar é conhecer bem 

a cada um de seus instruendos” (PINTO, 1997, p.10). Tal afirmação reforça a 

ideia de que há necessidade do comandante conhecer seus subordinados, não 

somente nas escolas militares, mas também, nos corpos de tropa. Mas não 

basta apenas conhecer, é importante que esse conhecer seja construído por 

meio de um tratamento ético. 

As imagens éticas, que extrapolam os limites estreitos da educação 

formal, serão transmitidas pelo contato diário, por meio do exemplo e servirão 

de parâmetro para o desenvolvimento ou estruturação de atitudes e valores      

(PINTO, 1997). PINTO, ao se referir a imagens éticas, aponta para a ética 

militar. No mesmo sentido, MACHADO contribui, relatando que a ética militar é 

o conjunto de regras ou padrões que leva o profissional militar a agir de acordo 

com o sentimento do dever, dignidade militar e decoro da classe (2012). Mais 

ainda, lista em seu trabalho os preceitos do que vem a ser a ética militar 
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conforme o Estatuto dos Militares, no seu Art. 28, onde estão elencados os 

preceitos de ética militar. 

CRUZ, ao referir-se a qualidades e competências esperadas do Líder, 

registra que, além do comportamento e tratamento dos subordinados dentro de 

preceitos éticos, as qualificações e respectivas competências evidenciadas 

são, primeiramente, a qualificação do conhecimento expressa pela capacidade 

para gerenciar processos utilizando ferramentas de Engenharia de Sistemas 

Complexos, capacidade de inovação, capacidade de agir com inteligência 

emocional sobre grupos, capacidade estratégica para gerenciar diversificadas 

questões e complexos problemas, e capacidade de pensar sistemicamente.      

(CRUZ, 2015, p.261). Assim, o conhecimento ou o ato de conhecer se 

apresenta como um importante pré-requisito para o exercício da liderança, uma 

vez que para executar ou conduzir mudanças necessárias para corrigir rumos 

no sentido de atingir os objetivos da organização, há que se ter consciência 

dos fatos e percepção de seus possíveis desdobramentos.  

Outra percepção nos é dada por PINTO ao relatar que: 

a liderança é um composto de atributos que lhe conferem um 
caráter dinâmico no tempo e no espaço. A relação desses 
atributos é ampla e pode ser alterada a fim de atender às 
mudanças estruturais e ambientais, que se podem projetar 
para as necessidades futuras da Instituição e da própria 
sociedade (1997, p. 5).  
 

Tais atributos devem ser combinados, envolvendo a máxima 

flexibilidade por parte do líder, particularmente para líderes estratégicos no 

ambiente globalizado e multicultural da atualidade. Nesse sentido CLAUHS, 

referindo-se a liderança em missões de paz, registra que “o preparo de líderes 

com enfoque multicultural é relevante para que seu terreno humano esteja apto 

a lidar com diversidades que, se não atendidas, podem dificultar o processo de 

pacificação dos conflitos” (2013 , p.109). 

A profissão militar é eminentemente prática. Por conseguinte, não se 

pode adquirir competência, indispensável à liderança, somente com instruções 

em salas de aula. É necessário que os programas de instrução valorizem, além 

do estudo individual, a realização de exercícios em campanha e as mais 

diversas simulações (PINTO,1997). A participação do comandante junto aos 

seus subordinados em exercícios em campanha serve para fortalecer a 
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posição do comandante como líder de sua fração, seja ela a mais básica, como 

uma Esquadra, até mesmo uma Unidade ou Grande Unidade. Tal situação 

fortalece os vínculos entre os líderes e liderados. 

Sobre a definição de Liderança, HUNTER nos reporta  que “Liderança: 

é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente 

visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum”         

(2004, p.25). Novamente, é perceptível que, uma vez liderados, os 

subordinados estarão motivados para realizarem tarefas muito além do que 

imaginavam ser possível fazê-lo. No entanto, ele alerta para a necessidade de 

objetivos definidos e entendidos como necessários para o bem comum. Assim, 

o líder deve ter habilidade para identificar em seus liderados suas 

vulnerabilidades e interesses, a fim de direcioná-los no sentido do cumprimento 

da missão. Semelhantemente a HUNTER, o Manual de Campanha C 20- 10 reporta 

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, A, p. 3-1/3-3). 
 

 Desta forma, o manual de campanha indica que há dois componentes 

importantes para a ocorrência do fenômeno da liderança: o estabelecimento de 

vínculos afetivos com os subordinados e que tal liderança dependerá, também 

da situação.  

A liderança militar, conforme o Manual de Campanha C20 – 10, tem 

presente em diferentes proporções a Liderança Direta e a Indireta nos diversos 

níveis de comando, sejam os pequenos escalões, organizacional e estratégico 

(BRASIL, 2011, A, p.2-6). A mesma fonte distingue liderança direta da indireta 

sendo a primeira a que “ocorre em situações em que o líder influencia 

diretamente os liderados, falando a eles com frequência e fornecendo 

exemplos pessoais daquilo que prega” (BRASIL,2011, A, p.2-6). Já, a Indireta, 

a que “o líder exerce influência, atuando por intermédio de outros líderes a ele 

subordinados, estabelecendo uma cadeia de lideranças que atinge todos os 

indivíduos do grupo” (BRASIL, 2011, A, p.2-6). 
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Também, este manual, nos reporta que a liderança militar “possui como 

aspecto imutável, a necessidade de concordância com os valores do Exército 

Brasileiro, tais como o patriotismo, o civismo, o idealismo e a disciplina” (2011, 

p.4-4). Ainda, reporta que algumas competências possuirão diferentes graus de 

importância, quando da mudança de uma situação de normalidade para uma 

situação de crise ou conflito. 

 

3.1.1 A Presença do Comandante 

 O fato de o exercício da liderança estar relacionado à forma com que o 

comandante se relaciona com seus comandados demanda tempo dedicado ao 

convívio e ao estabelecimento de laços afetivos entre o líder e os liderados. Tal 

verdade encontra respaldo no fato de que “a liderança militar não é algo que 

surge de uma hora para outra, mas é construída com o passar do tempo, é 

fruto do relacionamento interpessoal estabelecido no cumprimento das missões 

militares” conforme o Manual de Campanha C 20-10 (BRASIL 2011, A, p 3-1, 

3-3), exigindo a presença do comandante junto à sua tropa para que tal 

relacionamento seja estabelecido e para que a desejada influência interpessoal 

do líder sobre seus liderados exista efetivamente. Tal influência é facilitada se 

criados vínculos afetivos entre o comandante e seus comandados. No mesmo 

sentido, é possível entender que a eficiência do fluxo de ordens e a perfeita 

execução das tarefas necessárias ao cumprimento da missão é mais evidente 

quando ocorre a influência do líder sobre os subordinados, despertando a 

colaboração e inspirando o empenho de todos, ou da maioria, mesmo 

ultrapassando os limites do dever regulamentar. 

CASTRO relata que: 

a hierarquia e a disciplina são verdadeiros dogmas da fé militar, 
assim como os líderes devem bem compreender a hierarquia e 
não, em razão da distância hierárquica, afastar-se de seus 
subordinados, aos quais juraram tratar com bondade. 
Comandantes autênticos reconhecem esse fenômeno, 
rompendo eventuais barreiras que poderiam impedi-los de 
estabelecer vínculos afetivos com sua tropa (2014, p.3). 
 

Deste modo, CASTRO preconiza a presença do comandante junto a 

sua tropa como fator importante ao exercício da Liderança Militar. Tal presença 

ratifica o reconhecimento do comandante em sua dimensão humana por parte 
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dos seus subordinados, aproximando-o deles e facilitando a comunicação e o 

estabelecimento dos vínculos afetivos que fortalecerão sua condição de líder. 

CASTRO utiliza o exemplo de Frederico II, o Grande, reportando que o 

general prussiano “era homem de caráter forte, que compartilhava a vida dos 

mais simples soldados. Conhecia como ninguém as necessidades de seus 

homens”  (2014, p.4).  

CASTRO prossegue relatando que: 

viver junto à tropa de forma semelhante à enfrentada pelos 
mais modernos é uma lição que lembra o Líder do Exército 
Prussiano. Trata-se de dar o exemplo, por um lado e por outro 
o de compartilhar teto, refeições e dificuldades, o que facilita o 
estabelecimento de laços afetivos com os subordinados. É 
inimaginável que um líder não marche a pé, bivaque, acampe 
ou atire, se sua força está realizando tais tarefas (2014, p.4). 

 
No mesmo sentido, RESENDE FILHO reporta que Rommel registrou 

em seu diário, aos 23 anos, que:  

A conquista da confiança dos homens exige muito de um 
comandante. Em princípio, ele deve demonstrar interesse pelos 
problemas de seus comandados, procurando viver suas 
dificuldades, sem descuidar da disciplina. Uma vez conquistada 
a confiança dos homens, eles o seguirão até o inferno               
(2015, p. 34). 
 

 Rommel demonstra ser necessário ao líder, além de preocupar-se com 

o seus subordinados, passar pelas mesmas dificuldades inerentes ao 

cumprimento das missões, despertando, desta forma ser merecedor de suas 

confianças. Deste modo, facilita a comunicação e a exposição de necessidades 

e anseios muito particulares que podem ser atendidos pelo líder, 

proporcionando o despertar dos laços afetivos entre este e seus liderados.  No 

entanto, em sua narrativa, Rommel observa a necessidade da manutenção da 

disciplina. Daí, ser importante não confundir a aproximação do comandante 

com sua tropa com qualquer situação que seja confundida com a 

promiscuidade.  

Outro exemplo de liderança de grande importância é relatado por 

STRAUSS na figura de Alexandre, o Grande. Sobre o Comandante Macedônio, 

diz o autor: 

era superior como líder dos homens. Liderava pelo exemplo. 
Compartilhava as dificuldades dos homens em campanha e 
seus perigos nas batalhas. Sabia o que era ser um soldado 
comum (2014, p.289). 
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Prossegue, assim: 
 

Alexandre fez o melhor para evitar um grande número de 
perdas e recompensava bastante bem, de pagamentos a 
saques. Ele também foi além para cuidar de viúvas e órfãos de 
seus soldados(2014, p.289). 
 

 Alexandre é, também, um exemplo de como o comandante deve 

compartilhar as dificuldades de seus subordinados, entendê-los para comandá-

los e liderá-los. Saber como são executadas tarefas comuns dos soldados 

pode parecer uma questão de menor importância.  

Ainda, sobre Alexandre, CORTELLA E MUSSAK, recordam o episódio 

em que: 

Vindo de uma batalha, cruzando um deserto, quase morrendo 
de sede, ele e seu exército se encontram com uma caravana 
de mercadores. O chefe da caravana oferece água a 
Alexandre, que morria de sede. Alexandre, sedento, pega o 
odre e, naquele momento, olha para seus homens e pergunta 
ao mercador: “Mas você tem água pra todos os meus 
homens?”. O mercador responde: “Não, só tenho para você”. 
Ele, então, devolve o odre sem tomar nenhum gole de água, 
agradece e diz: “ Ou você oferece água para todos os meus 
homens ou não oferece para nenhum de nós”. Você pode 
imaginar por que ele era um homem adorado por seus 
liderados. Ele oferece o exemplo. (2016, p.80) 
 

No mesmo sentido, VISACRO recorda Lawrence, o Oficial Inglês que 

operou junto a Forças Irregulares Árabes contra o Exército Turco, durante a I 

Guerra Mundial. Sobre ele, diz, o autor brasileiro que: “sempre soube que o 

sucesso de sua missão dependia do respeito dos guerreiros árabes, algo que 

não lhe seria ofertado tão facilmente. Portanto, se submeteria às mesmas 

privações” (2010, p.71) e que observando os chefes tribais, concluiu que eles o 

ensinariam “nenhum homem pode se tornar líder autêntico se não comer a 

mesma comida, se não vestir as mesmas roupas, se não viver da mesma 

forma, ainda assim, parecendo ser melhor” (2010, p.59). Para conquistar a 

confiança das tribos nômades, Lawrence procurou entender a idiossincrasias 

daqueles povos, adotando vestir os trajes típicos, os mesmos hábitos e 

costumes, de forma a facilitar o reconhecimento que facilitaria o 

estabelecimento de uma relação de confiança com aqueles homens. Uma vez 

estabelecida a confiança com as lideranças tribais, foi possível influenciá-las 

para conduzirem raides contra o Exército Turco. 
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Tanto os exemplos de Frederico II, Rommel, Alexandre, como o de  

Lawrence dão conta de que a liderança de tropas exige a presença do 

comandante. Tal exigência decorre da necessidade de estabelecer 

comunicação e vínculos afetivos com seus subordinados, entendendo e 

atendendo as suas demandas, mas também da fiscalização se as tarefas estão 

sendo executadas corretamente ou reorientando esforços no sentido do 

atingimento dos objetivos determinados. No entanto, exige do líder qualidades 

e atributos que lhe faça ser reconhecido pelos liderados como líder. 

No mesmo sentido, MARSHALL lembra que: “a lealdade é a coisa mais 

importante, o maior de todos os valores no combate. Mas, nenhum homem a 

consegue da tropa apenas pregando-a. Para recebê-la dos subordinados, é 

necessário que demonstre possuí-la, entre outras virtudes” (2003, p. 204). 

No entanto, conforme relatam LONGO e DOTY, “o simples anúncio da 

presença do comandante pode gerar uma imagem distorcida sobre a 

verdadeira situação da OM” (2014, p.67). Uma solução identificada pelos 

autores norte-americanos para solucionar tal distorção é a “presença contínua” 

que envolve constantes ações interativas por parte do comandante, tornando 

sua presença tão familiar que já não gera a “agitação do elétron sob o efeito da 

luz”. Assim, a presença do comandante torna-se parte do ambiente. Deste 

modo, o ambiente da Unidade torna-se o mais natural possível, sem que 

alguma demonstração seja preparada para impressionar positivamente o 

comandante e este possa melhor perceber as possibilidades e limitações, 

orientando suas diretrizes no sentido de facilitar o cumprimento das missões.  

Ainda, os mesmos autores relatam que os oficiais precisam de prática 

ao longo do tempo para se tornarem hábeis na maioria das tarefas de comando 

e cada novo nível de responsabilidade requer habilidades diferentes (2014). 

Nesse sentido, WOJACK reporta ser o comando de tropas “a melhor forma de 

aprender sobre as operações no Exército e cria uma base sólida para o futuro 

serviço” (2014, p.62). Ele considera que o caráter cada vez mais 

descentralizado dos conflitos, hoje em dia, coloca os comandantes de Pelotão 

ou de Grupo de Combate, muitas vezes, na condição de únicos decisores 

presentes em muitas missões operacionais. É nesse contexto que a 

“experiência parece ser justamente mais necessária” (WOJACK, 2014, p.62). 

Nesse sentido, a análise de situações, as decisões e condutas exploradas 
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durante os estudos de caso e simulações de problemas militares  durante os 

Cursos de Formação e de Aperfeiçoamento de Oficiais, proporcionam o 

nivelamento de experiências vividas pelos Oficiais. 

Sobre a presença do comandante junto à sua tropa e, voltando ao 

exemplo da antiguidade, STRAUSS lembra que Alexandre, depois da batalha 

ocorrida nas proximidades da cidade de Zeléia, “garantiu que seus feridos 

fossem bem tratados e se deu ao trabalho de visitá-los pessoalmente”                

(2014, p. 86). Alexandre demonstrou desta forma, extremo interesse, cuidado e 

zelo para com seus soldados, fortalecendo sua condição de grande 

comandante e líder do seu exército. 

Aparentemente, CORTELLA e MUSSAK contrariam os autores ao 

relatar que “a liderança inteligente cria indivíduos autônomos, que tem 

automotivação,  que não depende permanentemente da presença física do 

líder, do chefe”(2016, p.76).  Mas, nesse caso, diz respeito a equipes cujo líder 

já tenha construído tamanho relacionamento com seus liderados, por meio da 

presença do aconselhamento, da confiança, que não mais se faz necessária 

sua presença. Assim, entende-se que CORTELLA e MUSSAK referem-se a 

presença física permanente do chefe. Não descarta, pois, a presença 

episódica, a qual, na maioria das vezes, serve de estímulo aos liderados, como 

nos exemplos dos demais autores. Considera que a automotivação dos 

indivíduos, desenvolvida por meio de uma liderança inteligente, é capaz de 

produzir equipes com autonomia suficiente para dispensar a presença do 

chefe.  

 

3.1.2 Desenvolvendo Lideranças 

O exercício da liderança exige atributos e atitudes que podem ser 

aprendidos e aperfeiçoados. Sobretudo, os cursos de formação e o de 

aperfeiçoamento de Oficiais são momentos de estudos na carreira militar 

propícios para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de tais atributos. Sobre 

esse aspecto da profissão, utilizando o exemplo do Exército dos Estados 

Unidos  da América  (US - Army), BEURSKENS contribui relatando que: 

é essencial desenvolver pensadores críticos e criativos, 
flexíveis e suficientemente adaptáveis para lidar com 
problemas cada vez mais complexos                   
(BEURSKENS, 2014, p. 9). 
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Na mesma direção, o Programa de Aperfeiçoamento da Liderança, 

idealizado na EsAO, a partir de 2015, vai ao encontro do proposto por 

BEURSKENS, no sentido de que preconiza o desenvolvimento do pensamento 

crítico e criativo, explorando a máxima capacidade de adaptação do jovem 

capitão do Exército Brasileiro (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2015, 

p.1 e 3). Tal programa reveste-se de importância por ser direcionado ao 

Capitão, o Oficial que, embora tenha que planejar detalhadamente as 

operações, ainda está muito próximo dos militares que irão efetivamente 

executar tarefas para cumprir a missão. 

Conforme relatado em artigo de BEURSKENS, no Exército dos EUA 

existe uma Estratégia específica para o desenvolvimento de lideranças: a 

Estratégia de Desenvolvimento de Liderança no Exército (Army Leader 

Developement Strategy). Ela descreve o desenvolvimento da liderança como: 

“o processo deliberado, contínuo e progressivo – com base nos valores do 

Exército – que transforma militares e civis da Força em chefes profissionais 

competentes, dotados de caráter e comprometidos” (2014, p.10). Assim, pode-

se entender que o desenvolvimento da liderança ocorre ao longo da carreira 

“pela síntese da instrução formal, do adestramento e das experiências 

adquiridas no âmbito dos domínios operacional, institucional e do 

autodesenvolvimento” (BEURSKENS, 2014, p.10). 

 Processo semelhante ocorre com o corpo de oficiais do Exército 

Brasileiro, por meio da realização de cursos e estágios que proporcionam o 

continuado aperfeiçoamento profissional e, particularmente, no 

desenvolvimento de atributos e atitudes necessários ao exercício da liderança. 

Para BEURSKENS, o objetivo fundamental da instrução para os 

Capitães é “proporcionar aos capitães o conhecimento tático, técnico, exercício 

da liderança e as habilidades necessárias para liderar no escalão subunidade e 

servir como integrantes de estados-maiores nos escalões batalhão e brigada”   

(2014, p.10). Processo bastante semelhante ocorre no ensino militar da linha 

bélica ministrado aos capitães na EsAO, no Exército Brasileiro, conduzido por 

meio de discussões em grupo sobre problemas militares simulados, situações 

táticas e condutas diante de mudanças no ritmo de batalha, explorando a 

flexibilidade necessária no ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. No 

entanto, soma-se aos conhecimentos táticos a necessidade de fortalecimento 
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de valores éticos para o desenvolvimento de forma holística dos atributos 

necessários ao exercício da liderança militar, Assim, o estudo do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e da História Militar tornam-se 

ferramentas importantes nesse processo. Daí a relevância da inclusão desses 

assuntos nos planos de disciplinas das escolas de linha de ensino militar bélica 

do Exército Brasileiro. 

EDWARD indica que é necessário promover o ensino de ética e relata 

que: 

a conduta dos soldados começa com o ambiente criado por 
seus comandantes [...] não existe uma melhor maneira de 
incutir valores éticos nas organizações do que por meio do 
ensino de seus líderes e que até pequenas decisões são 
minuciosamente observadas e tratadas como precedentes, 
reverberando para baixo na cadeia de comando  (2014, p.84). 
 

 No entanto, cabe registrar que os exércitos são um extrato da 

sociedade a qual servem e que, portanto, refletem os valores éticos e morais 

destas mesmas sociedades as quais defendem. Mesmo assim, os líderes 

militares devem pautar sua conduta de forma íntegra, ou seja, deve agir de 

forma coerente por inteiro, daí a importância do estudo da ética. 

EDWARD relata, ainda, que a  profissão militar instrui, ensina e treina 

seus membros para o desempenho de suas funções. Assim, os oficiais passam 

por intensa instrução e preparação antes e depois de receberem suas 

comissões, incluindo ensinamentos e estudos constantes, além de instrução 

militar e profissional ao longo de toda a sua carreira (2014). No caso do ensino 

militar no Brasil, processo semelhante ocorre. Os oficiais, durante os cursos de 

formação e aperfeiçoamento, são submetidos a intensos treinamentos 

adequados as situações que encontrarão no desempenho de suas funções nos 

postos de Tenente a Capitão. Além disso, a implementação do ensino do DICA, 

da Psicologia, Sociologia, Chefia e Liderança, da Filosofia e da História Militar 

contribuem para a consolidação de valores éticos e morais adequados ao 

exercício do comando, servindo de “bússola moral” para a tomada de decisões 

desde os escalões mais elementares (AMAN, PLADIS, 2018). 

Sobre a importância do estabelecimento de uma relação de confiança 

entre o líder e o liderado, MAXWELL registra que “existem três qualidades que 

um líder deve ter para gerar confiança: competência, conexão e caráter”           



34 

 

(2014, p.41). Tais qualidades estão relacionadas ao que é propugnado pelo 

Manual de Liderança Militar – C 20-10: SABER, SER e FAZER, ou seja, 

possuir proficiência profissional, demonstrar senso moral e adotar atitude 

adequada (BRASIL, 2011, A). MAXWELL lembra ainda que “o bom caráter de 

um líder gera confiança em seus seguidores” (2014, p.44) e que a “confiança é 

a base da liderança” (2014, p. 45). No mesmo sentido, CORTELLA e MUSSAK 

lembram que a ideia de confiança é a “fé recíproca, presente na relação dentre 

líder e liderado” (2016, p. 31), revelando a importância do estabelecimento do 

sentimento de confiança mútua entre líder e liderado.  

Para WOJACK, falando sobre a experiência em combate: 

os comandantes de batalhão querem tenentes que tenham tido 
experiência como praças por já terem desenvolvido habilidades 
técnicas e de liderança; os cabos e soldados, de menor 
antiguidade, expressam preferências por oficiais que tenham 
sido praças por terem um histórico comum; e há impressão, por 
parte de alguns, de que oficiais com esse tipo de preparo 
acabam sendo melhores comandantes de pelotão                     

(2014, p. 63). 
 

 Assim, entende ser facilitado o estabelecimento da confiança 

necessária e dos laços afetivos que contribuem para o entendimento da 

intenção do Comandante e para o cumprimento da missão, no que o autor 

chama de liderança transformadora. 

 

3.1.3 Inteligência Emocional e Empatia do Líder 

Segundo McDONALD: 

a ciência sobre o assunto não apenas redefine nosso 
entendimento do papel da ética no contexto da liderança, como 
também, e mais importante, tais estudos fornecem 
discernimento essencial sobre a necessidade do 
desenvolvimento ético e moral no universo de chefia para se 
obter os máximos resultados relacionados ao desempenho da 
chefia (2013, p. 49).  

Tal desempenho é mensurável nos indicadores de desempenho da 

execução de tarefas por frações mais elementares, desde pelotões, passando 

por companhias e chegando a batalhões. Porém, a condução de subordinados 

ao êxito no cumprimento de missões pode ser relacionado a Inteligência 

Emocional ( IE ) revelada pelo comandante do escalão considerado. 

McDONALD reporta que “a IE envolve o conhecimento das próprias 

emoções, bem como a capacidade de controlá-las; uma consciência social dos 
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outros e de suas emoções; e a capacidade de entender e administrar 

relacionamentos e redes sociais” (2013, p.49). Com base nessa descrição, o 

autor entende como relevante para os atributos de comandante, 

especialmente, a empatia e o tato no relacionamento interpessoal. Ele insiste 

que, “embora existam alguns estudos que minimizam esse relacionamento, os 

dados empíricos sustentam fortemente a inclusão das características de IE 

dentro de um modelo de liderança, que melhor se projeta para produzir líderes 

competentes” (McDONALD, 2015, p.50). De outra forma, a ideia de que o líder 

tenha que ter forte caráter é bastante aceita e ainda prevalece. 

Nesse sentido, SCHIRMER contribui definindo o caráter como sendo a 

“qualidade intrínseca da personalidade do indivíduo, concretizado na correção 

de atitudes, na força e na firmeza da vontade, baseado em sadios princípios de 

moral e do dever” (1987, p.8).  

Para MICHELSON, “a qualidade do atributo caráter de um 

comandante, quem ele é moral e eticamente como pessoa, tem impacto direto 

na sua capacidade de adotar corretas decisões discricionárias e de acordo com 

o esperado pela profissão” (2013, p. 68). Tais qualidade se refletem, muito 

mais na capacidade de influenciar seus subordinados, proporcionando um 

maior comprometimento com a execução de tarefas, assumindo riscos e 

correndo perigos, no sentido de bem cumprir missões de qualquer natureza. No 

mesmo sentido, CORTELLA e MUSSAK dizem que “liderança inteligente é 

aquela que cria seres autônomos [...]. Líderes mostram a relação entre a tarefa 

e o objetivo principal, a missão, a causa [...]. O bom líder não é aquele que dá a 

tarefa, mas o que dá a causa” (2016, p.76). O caráter do Líder é fundamental 

para o estabelecimento da necessária relação de confiança com o Liderado, 

sendo esta, o ativo intangível mais importante no estabelecimento dos vínculos 

de relacionamento” do Comandante com o Comandado, conforme afirma 

ZANINI ( 2018, ANEXO B ). 

Sobre confiança, SCHIRMER lembra que: 

O chefe que confia faz jus ao poder de mando do qual está 
investido, dá provas cabais de segurança e de capacidade 
profissional e mostra que realmente está apto a comandar 
homens conscientes de suas obrigações [...] Confiar nos 
superiores é demonstrar honestidade de propósitos, crenças na 
missão, grandeza de sentimentos, altivez de espírito.        
(1987, p.42) 
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MICHELSON relata que, atualmente, o Exército, referindo-se ao US-

ARMY, define liderança como “o processo de influenciar pessoas ao fornecer-

lhes propósito, direção e motivação para cumprir a missão e aperfeiçoar a sua 

organização” (2013, p.68), muito semelhante a definição contida no Manual 

adotado pelo EB. Assim, considera que um líder é simplesmente “qualquer um 

que pela virtude do papel assumido ou responsabilidade designada inspira e 

influencia pessoas a cumprirem os objetivos organizacionais” (MICHELSON, 

2013, p.68). Deste modo, é possível entender que, independentemente da 

função que ocupe na hierarquia, qualquer um que contribua para o 

cumprimento da missão assumindo papel preponderante e influenciando os 

demais componentes da organização torna-se líder. Porém, o comandante, em 

qualquer nível ou escalão, doutrinariamente, tem a obrigação funcional de 

exercer a liderança porque, independentemente de reunir, ou não, atributos 

necessários para o exercício da liderança, é ele o responsável pelo 

desempenho de sua tropa. Esse exercer a liderança inclui despertar e 

desenvolver a liderança nos comandantes dos escalões subordinados, o que 

envolve estar presente e ter conduta ética e moral dentro de parâmetros tidos 

como exemplares para seus comandados. 

Salienta-se que há necessidade de estabelecimento de empatia do 

comandante com seus subordinados para exercer influência sobre estes a fim 

de que cumpram muito bem seu papel na organização. Nesse sentido, 

segundo MICHELSON, a doutrina reconhece quatro componentes do caráter: 

“a assimilação de valores, comprometimento institucional; disciplina e a 

empatia” (2015, p. 68). Dando atenção especial à empatia, “muitas pessoas 

acreditam que ela é a qualidade mais importante para o desenvolvimento dos 

relacionamentos humanos, sendo que a consideram uma habilidade 

aprendida”( 2010, p. 42). Mas afinal, o que vem a ser a empatia? 

Para GARNER , a empatia “é a capacidade de expressar as próprias 

emoções com naturalidade e representa uma habilidade complexa, que varia 

entre os indivíduos” (2010, p.42). Pode “desenvolver relacionamentos positivos 

e melhorar a capacidade de resolução de problemas e a tomada de decisões, 

assim como, levar ao cumprimento de metas pessoais e a um maior 

desenvolvimento da organização” (2010, p.42). Desta forma, pode-se concluir 
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que “o que importa mais com respeito à eficácia do líder não é apenas possuir 

um conjunto de certas qualidades, mas, também, existir uma relação entre 

comandantes e subordinados” (2010, p.42). 

MARSHALL, referindo-se ao US-ARMY, registra que: “as relações em 

nosso exército devem ser baseadas na compreensão íntima e não na 

familiaridade entre os oficiais e praças, no respeito por si mesmo e não no 

medo e, acima de tudo, numa camaradagem estreita que conduz à união”            

(2003, p.158). Deste modo, valoriza o recíproco reconhecimento respeitoso 

entre líderes e liderados, colocando a camaradagem muito acima de uma 

possível e aparente disciplina, rigorosa ao extremo, que acaba por distanciar as 

pessoas e dificultar a comunicação entre os homens e, em consequência, 

enfraquecendo o relacionamento e prejudicando o entendimento e o 

cumprimento das missões. No mesmo sentido, SCHIRMER define que: “a 

camaradagem estabelece o sadio relacionamento entre os componentes de 

uma Força Armada, cria a união e a confiança, fortalece as tradições, 

solidificando os ideais comuns para dar ao vida a aforismo ‘A união faz a força’” 

(1987, p.71).  

 

3.1.4 O Líder: Habilidades e Conhecimentos 

CORTELLA e MUSSAK referem-se a capacidade de administração 

como sendo um dos três componentes fundamentais que formam a base das 

relações na  liderança; os outros dois são o respeito e a confiança ( 2016 ). 

Assim, é reforçada a ideia da tríade preconizada no C 20 – 10; SABER, SER e 

FAZER (BRASIL, 2011, A) Ou seja, o líder tem que ter capacidade de 

administrar, de gerenciamento de tarefas e pessoas. Porém, dentre os saberes 

necessários, o comunicar-se é essencial para o bom desempenho de um líder 

e de sua equipe. 

Para CORTELLA e MUSSAK “um dos elementos básicos para a 

capacidade de liderar é a comunicação” (2016, p.28). Ou seja, a capacidade de 

transmitir ordens e ideias claras para que os liderados executem tarefas ou 

desenvolvam atitudes desejadas. No entanto, os mesmos autores reforçam que 

“o líder é aquele que convence por meio de uma retórica que é simples de ser 

percebida, capturada, sem ser simplória” (CORTELLA e MUSSAK, 2016, p.27). 
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Complementam tais ideias ao referirem-se a necessidade do líder 

possuir uma inteligência linguística, entendendo que  a mesma “se evidencia 

na capacidade de usar bem as palavras” (CORTELLA e MUSSAK, 2016, p.24). 

No entanto, CORTELLA e MUSSAK advertem que essa não é uma qualidade 

evidente em qualquer pessoa. Sobre comunicar-se, CORTELLA e MUSSAK 

ainda dizem que para que haja liderança é necessário que o líder tenha a 

“capacidade de desenvolver uma boa comunicação entre as pessoas” (2016, 

p.25). No entanto, para eles, “a comunicação é uma qualidade importante, mas 

não a principal. A principal qualidade é a legitimidade” (CORTELLA e 

MUSSAK, 2016, p.31) ou seja, a verdade naquilo que o líder está comunicando 

ao liderado.  

Neste ponto, tem-se reforçada a ideia do estabelecimento da relação 

de confiança mútua. Nesse sentido, reforça a ideia de CORTELLA e MUSSAK, 

ao registrarem que “outra qualidade do líder: é ser capaz de ser simpático” 

(2016, p.112), pois, segundo o autor “a relação do líder com os liderados tem 

que ser uma relação simpática”( CORTELLA e MUSSAK, 2016, p.113), 

ligando-se a ideia de Inteligência Emocional.  

McDONALD aponta para “uma área de muito interesse na literatura 

empírica: a capacidade de durar na ação, ou resistência, e sua relação com a 

liderança” (2013, p.50).  

As escolas militares, e as Forças Armadas, de modo geral, valorizam 

muito o desempenho intelectual de seus alunos, oficiais e sargentos. Assim, a 

capacidade intelectual foi, por muito tempo, uma área de interesse relacionada 

com o desempenho no trabalho (McDONALD, 2013). No entanto, o autor nos 

relata que, “embora a inteligência seja importante para a liderança, ela faz 

pouca diferença quando atua isoladamente, a não ser que o líder seja capaz de 

completar efetivamente sua capacidade intelectual com outras características 

importantes” (McDONALD, 2013, p.51), dentre as quais, pode-se destacar: a 

capacidade de durar na ação. 

Sobre a resistência física, capacidade de durar na ação e capacidade 

intelectual, STRAUSS, referindo-se a Alexandre, Aníbal e Cesar, diz que 

“tinham um moral extraordinário e qualidades físicas, como coragem, 

paciência, vigor e energia, mas suas qualidades intelectuais eram ainda mais 

importantes” (2014, p.60). Portanto, pode-se entender que para o exercício da 
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liderança de tropas somam-se à capacidade intelectual o vigor físico 

necessário para manter a lucidez na tomada de decisões durante o combate ou 

operações de longa duração.  

SANTOS CRUZ colabora dizendo que: 

a condição física não precisa ser excepcional, mas ela precisa 
ser adequada ao trabalho que tem que ser feito. O preparo 
físico auxilia a suportar, de boa maneira, um ritmo forte de 
trabalho, de rotina, de planejamento, de deslocamentos aéreos, 
de dormir pouco, de caminhar muito com a tropa, de dormir em 
condições desconfortáveis, etc, tudo isso associado com a 
responsabilidade de decidir e continuar decidindo, mesmo em 
condições difíceis e cansaço físico e pressões de todos os 
lados  ( SANTOS CRUZ,201_, ANEXO A ). 
 

 No mesmo sentido, VISACRO, lembrando Lawrence da Arábia, reporta 

que o inglês, “mesmo diante das dificuldades do deserto, portava-se a altura 

dos demais membros da expedição, dando provas de resistência física e 

obstinação” (2010, p.71). Nesse sentido, a valorização do condicionamento 

físico dos alunos da EsPCEx, dos cadetes da AMAN e capitães alunos da 

EsAO, vai ao encontro da necessidade de desenvolvimento de atributos físicos 

de resistência a esforços continuados, ou seja: a capacidade de durar na ação, 

além do conhecimento técnico e tático. 

Sobre a capacidade física, semelhantemente, MARSHALL registra que: 

 

partimos dos elementos essenciais ao incentivo moral em 
combate, o qual, juntamente com o grau de treinamento físico e 
o conhecimento técnico suficiente para assegurar que o 
cérebro e os músculos atenderão à vontade, constitui a 
verdadeira disciplina das forças combatentes do exército                   
(2003, p.168). 
 
 
 

MARSHALL,  valorizando o TFM e revoltando-se contra os exercícios 

de ordem unida, argumenta que: 

o soldado necessita ter um corpo são e vigoroso para lutar na 
guerra moderna. Este deve ser o verdadeiro objetivo e não o 
seu aperfeiçoamento em exercícios de ordem unida, os quais, 
nem mesmo remotamente, relacionam-se com o emprego das 
armas e são inspirados na noção errônea e obsoleta de que 
podem, de algum modo, contribuir para melhorar a disciplina    
(2003, p. 163). 
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No mesmo sentido MAXWELL recorda o exemplo do Presidente dos 

EUA , segundo o autor, Theodore Roosevelt é um dos líderes mais fortes que 

aquele país já teve, afirmando que o presidente “exercitava-se com pesos, 

fazia longas caminhadas, patinava no gelo, caçava, remava, andava a cavalo e 

lutava boxe” (2014, p.21). Assim, demonstra a preocupação daquele chefe de 

estado em manter-se saudável, ativo e com boa higidez física.  

 

3.2 O ENSINO POR COMPETÊNCIA 

Conforme relata RECH: 

o Ensino Militar brasileiro é reconhecido sob muitos aspectos 
por sua excelência [...] os Estabelecimentos de Ensino do 
Exército Brasileiro [...] assim como os demais segmentos da 
sociedade, buscam aperfeiçoar suas práticas, tendo em vista a 
rápida evolução do conhecimento na atualidade               
(RECH, 2009, p.16) 
 

“O Exército Brasileiro, na década de 90, deu início a um processo de 

modernização do ensino” (SÁ FILHO, 2017, p. 12). Nesse sentido, é sabido 

que sempre há oportunidade para aperfeiçoar  processos e métodos com o 

objetivo de melhorar os resultados em qualquer que seja o campo de atuação 

humana. Assim, “a partir da segunda década, do século XXI, ocorreu a 

mudança do paradigma do ensino focado em Objetivos para o Ensino por 

Competências” (FERNANDES, 2017, p. 48) no âmbito das Escolas Militares. 

 Em fevereiro de 2012, foi aprovada a Portaria que regulamenta a 

Diretriz para o Projeto de Implantação do Ensino por Competências no Exército 

Brasileiro. Iniciou-se, assim, “o processo efetivo de mudança do Ensino por 

Objetivos para o Ensino por Competências em todos os estabelecimentos de 

ensino militares do Exército” (SÁ FILHO, 2017, p.12). 

Competência, segundo PERRENOUD, é “uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, 

mas sem limitar-se a eles” (1999, p.7). Essa capacidade depende 

fundamentalmente do somatório das capacidades cognitivas, afetivas e 

psicomotoras, fazendo referência a Taxonomia de BLOOM. Ou seja, 

dependerá dos conhecimentos, das experiências e das atitudes acumulados, 

dos valores cultuados e das habilidades desenvolvidas.  
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PERRENOUD e THURLER reportam que na implantação do currículo 

por competências, nos deparamos com questões técnico-científicas que afetam 

tanto discentes como docentes (2002). Tal situação, de certo modo assemelha-

se bastante a condição de líder e liderado e as interações necessárias entre 

estes. Portanto, bastante adequado registrar. 

Buscando adequar-se para  atender às demandas do Século XXI, o 

Estado-Maior do Exército elaborou as Bases para a Transformação da Doutrina 

Militar Terrestre. Tal documento, em concordância com o preconizado por 

PERRENOUD, registra que: 

as competências necessárias ao desempenho de um cargo 
estão apoiadas na aquisição de conhecimentos e habilidades, 
no desenvolvimento de atitudes e valores institucionais e na 
experiência. A fim de preparar os recursos humanos para atuar 
no Exército transformado, homens e mulheres deverão ser 
capacitados e habilitados a atuar nas Operações no Amplo 
Espectro, em situações de guerra e não guerra.               
(BRASIL, 2013, B, p. 13). 

 
 Assim, foi percebido a necessidade de um novo perfil para líder militar 

que atenda as necessidades de um ambiente volátil, incerto, complexo, 

ambíguo e hostil. É nesse contexto que se insere a adoção do Ensino por 

Competência nas Escolas Militares do Exército.  

SÁ FILHO, semelhantemente ao que disse PERRENOUD, define o 

Ensino por Competência como sendo a “ação de mobilizar recursos diversos, 

integrando-os para decidir e atuar em uma família de situações” (2017, p.19). 

Na continuação, apresenta os recursos que são mobilizados pelas 

competências, quais sejam: conteúdos de aprendizagem, capacidades 

cognitivas, capacidades físicas e motoras, capacidades morais, habilidades e 

atitudes e valores” (2017, p. 19). Assim, pode-se simplificar o entendimento do 

Ensino por Competências tendo como finalidade capacitar o indivíduo a 

resolver problemas baseando-se em conhecimentos, habilidades, atitudes, 

valores e experiências. 

É bastante elucidador o comentário de SILVA ao estabelecer as 

definições do que vem a ser o conhecimento, a habilidade e a atitude. Assim 

referindo-se: “O conhecimento é o saber, está relacionado ao processo de 

aprendizagem, à posse das informações técnicas e à cultura geral, que 

aprendemos em escolas, universidades, livros, no trabalho, na vida”           
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(SILVA, 2015, p.24); a “habilidade é o saber como fazer, é o método, é o 

emprego dos nossos conhecimentos adquiridos de maneira eficiente e eficaz 

na rotina diária” (SILVA, 2015, p.24) e, a atitude “é o querer fazer, é o que nos 

leva a praticar nossa habilidade em um determinado conhecimento, é ter 

motivação para executar as atividades” (SILVA, 2015, p.24). Essa motivação 

pode ser inerente ao indivíduo ou estimulada pelo outro indivíduo que, neste 

caso, se caracterizará como o Líder. 

PEDROSA lembra que:  

a educação militar reflete o conservadorismo em duas 
vertentes. A primeira é a que incentiva a reprodução de 
comportamentos e práticas militares consagradas, por meio do 
uso de fórmulas doutrinárias expressas nos manuais de 
combate e nos regulamentos militares. Essa vertente da 
educação militar também se reflete na grande importância dada 
ao estudo da História nas academias militares e escolas de 
estado-maior, buscando extrair ensinamentos das experiências 
militares do passado (2012, p. 2).  

 

Tal fato, nos remete às possíveis resistências encontradas para 

modificar a metodologia de ensino por Objetivos para o Ensino por 

Competências. No entanto, vale lembrar que tais mudanças não significam o 

abandono de valores indispensáveis ao desenvolvimento de atributos 

necessários para o líder militar. Ao contrário, potencializou-o por buscar no 

passado exemplos que servem de modelos na construção de valores 

individuais e institucionais. 

 No mesmo sentido, para PEDROSA: 

a educação militar busca extrair do passado modelos de 
comportamento pessoal diante das situações limite com as 
quais os futuros oficiais poderão ter que lidar. Vem daí o culto a 
grandes líderes e feitos de armas, pois é da lembrança de atos 
de coragem, desprendimento e sacrifício perpetrados por 
soldados do passado que o homem, contrariando seus 
impulsos naturais de fugir ou esconder-se diante do perigo, 
torna-se capaz de cumprir seu dever a despeito de todos os 
riscos. ( 2012, p. 3 ). 
 

 Assim, pode-se entender que o ensino militar por competências tende 

a valorizar o conhecimento das ciências e das técnicas militares, desenvolver 

habilidades físicas e cognitivas; desenvolver e aperfeiçoar atitudes; cultuar 

valores; e valer-se das experiências acumuladas ao longo da carreira e da 
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história militar, no sentido de desenvolver atributos necessários para a 

Liderança Militar espelhada em grandes vultos do passado. 

O ensino por competências, segundo BARBOSA, indica uma teoria de 

atividade, porque coloca em destaque o “aprender de maneira significativa”, de 

modo a atribuir sentido ao que se aprende (2012, p.5). Em seu trabalho, refere-

se a ZABALA, que nos reporta não ser suficiente “saber ou dominar uma 

técnica, nem ser suficiente sua compreensão e sua funcionalidade”                   

(ZABALA, 2010, p.10), sendo necessário que o que se aprenda sirva para ser 

eficiente e determinado ao enfrentar uma situação real. Ambos apontam para 

uma das características do ensino militar: a simulação de situações nas quais o 

profissional poderá se deparar ao longo de sua carreira. Tais situações são 

adequadas ao que preconizam os manuais de campanha e extraídas de fatos e 

episódios da História Militar, reforçando aqueles valores.  

BARBOSA concorda com PERRENDOUD dizendo que a noção de 

competência permite colocar, de forma mais consistente, a questão da 

aprendizagem e do saber que faz agir e de que forma é aprendido e como é 

mobilizado o que foi aprendido em novas situações. Assim, “a competência 

pertence à ordem da mobilização de recursos, como conhecimentos, 

habilidades, capacidades, atitudes, valores, etc” (BARBOSA, 2012 p.10). 

Para FERNANDES “o ensino por competências tem como finalidade 

atender a demanda de uma sociedade em constante transformação e para que 

o profissional militar obtenha um resultado eficaz e de qualidade em seu 

trabalho” ( 2017 , p. 23 ). Assim sendo, a adoção do Ensino por Competências 

nas Escolas Militares do Exército vem ao encontro da necessidade de 

transformação do Exército Brasileiro, na medida em que possibilita uma forma 

de responder a demandas típicas do século XXI, por parte dos comandantes 

que serão líderes de suas tropas. 

RECH contribui, dizendo que “o currículo por competência está afinado 

com os princípios do aprender a aprender” (2009, p. 8) e que, a exemplo disso, 

é possível retomar os quatro pilares da educação do Relatório Jacques Delors: 

“aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver 

juntos” (RECH, 2009, p.49).  
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RECH nos diz que: 

para que essas quatro aprendizagens sejam exploradas 
através da educação faz-se necessário uma abordagem 
curricular que ultrapasse a visão puramente técnica e consiga 
guiar o ensino para além da assimilação de um determinado de 
conhecimentos (2009, p.65). 
 

 Conclui que “é possível buscar soluções criativas para os diversos 

problemas da vida cotidiana e profissional, sendo necessário que o sujeito 

aprenda a desenvolver competências desde a escola” (RECH, 2009, p.65). Do 

que foi dito por RECH, é possível entender que o ensino por competência 

propõe ir muito além da assimilação de conhecimentos técnicos, mas avançar 

sobre o terreno dos valores, fortalecendo a necessidade de desenvolvimento 

de atitudes ou componentes da área atitudinal. Tais atitudes, são 

indispensáveis para o exercício da Liderança Militar. 

O ensino militar, particularmente nos primeiros anos de formação do 

oficial e do sargento da linha de ensino bélica, dá-se no regime de internato, 

proporcionando uma imersão no ambiente castrense. Deste modo, o aluno 

permanece a maior parte de seu tempo sofrendo influência do ambiente, 

absorvendo valores e experiências que irão moldar suas atitudes. 

 Nesse sentido, BANDURA afirma que: 

as pessoas são em parte produto do ambiente em que vivem, 
mas, ao selecionar, criar e transformar suas circunstâncias 
ambientais, elas também produzem esses ambientes. Essa 
capacidade de agente lhes possibilita influenciar o rumo dos 
acontecimentos e moldar suas vidas (2008, p.115).  
 

Esse influenciar o rumo dos acontecimentos, segundo BANDURRA, 

confunde-se com a própria ação de Liderar. Ou seja, liderar é a capacidade de 

influenciar os liderados a adotarem determinada atitude em relação a uma 

tarefa, ou missão. 

 

3.2.1 Adotando o Ensino por Competências  

Conforme foi relatado por RECH, “o ensino militar brasileiro é 

reconhecido sob muitos aspectos por sua excelência” ( 2009 ). No entanto, este 

reconhecimento decorre do constante aprimoramento dos processos de ensino, 

de acordo com o que prossegue a autora dizendo:  “os estabelecimentos de 

ensino do Exército Brasileiro, assim como os demais segmentos da sociedade, 
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buscam aperfeiçoar suas práticas, tendo em vista a rápida evolução do 

conhecimento na atualidade” ( RECH, 2009, p. 16 ). É nesse contexto que o 

DECEx adotou o Ensino por Competências para todo o sistema de ensino, 

especialmente para as escolas militares da linha de ensino bélica. 

De acordo com o trabalho de SÁ FILHO, foi por meio da Portaria Nº 

137, de 28 de fevereiro de 2012, que foi aprovada a Diretriz para o Projeto de 

Implantação do Ensino por Competências no Exército Brasileiro. “A partir de 

então, iniciou-se o processo efetivo de mudança do Ensino por Objetivos para 

o Ensino por Competências em todos os estabelecimentos de ensino militar do 

Exército” (BRASIL, 2017, p.12). Assim, teve início uma mudança significativa 

no processo de ensino, particularmente, na EsPCEx, AMAN, EsAO e ECEME. 

Reforça a ideia, mais adiante, dizendo que: 

o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) é 
o principal responsável pelo processo de implantação da 
metodologia do ensino por competências no Sistema de Ensino 
Militar do Exército Brasileiro, conforme Portaria 137, Diretriz 
para o Projeto de Implantação do Ensino por Competências no 
Exército Brasileiro do Comandante do Exército, de 28 de 
fevereiro de 2012 (BRASIL, 2017, p.19). 
 

 Portanto, a adoção do Ensino por Competência encontra amparo 

normativo e abrange amplamente as escolas militares. Porém, foi nas escolas 

da linha de ensino bélico que, desde então, foram envidados esforços no 

sentido de tornar realidade a mudança. 

No mesmo sentido, e de forma complementar, foram aprovadas em 23 

de setembro de 2014, as Instruções Reguladoras do Ensino por Competência     

(IREC). Estas Instruções, reforçando o entendimento anterior, definem 

Competência como sendo “a ação de mobilizar recursos diversos, integrando-

os para decidir e atuar em uma família de situações” (BRASIL, 2017, p.20). O 

mesmo documento prossegue apresentando os recursos que são mobilizados 

pelas competências, quais sejam: “conteúdos de aprendizagem, capacidades 

cognitivas, capacidades físicas e motoras, capacidades morais, habilidades e 

atitudes e valores”. Tal ideia foi apresentada também por SÁ FILHO, que 

relatou ser a competência “a capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de 

maneira inter-relacionada, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, e 

experiências, para decidir e atuar em situações diversas” (2017, p. 20). Deste 
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modo, utiliza as mesmas componentes pedagógicas que, integradas, 

constroem o conhecimento e desenvolvem as competências. 

 

3.2.2 Compreendendo o Ensino por Competências 

Para PERRENOUD “os seres humanos, na sua maioria, não estudam 

por estudar, e sim para empreender uma ação. Eles vão à escola para dali sair 

‘armados para a vida’, o que os leva a adotar uma relação utilitarista com os 

saberes escolares” (2013, p.13). Assim, considerando que a profissão militar é 

essencialmente prática, é interessante registrar que a adoção do processo de 

ensino por competências, veio direcionar os conteúdos ensinados para as 

práticas profissionais na formação e mesmo no aperfeiçoamento e 

especialização dos militares. 

PERRENOUD diz, ainda, que “ em todas as esferas da existência, no 

trabalho e fora dele insiste-se nas novas condutas, nos novos desempenhos e, 

portanto, nas novas competências” (2013, p.32). Assim, a cada nova 

experiência proporcionada, dentro do ambiente escolar, ou mesmo no exercício 

da atividade militar, o profissional estará exposto a situações que irão lhe 

agregar ferramentas para melhor solucioná-las, a medida em que realidades 

semelhantes se apresentem, despertando a integração dos saberes. 

Prossegue PERRENOUD, contribuindo, ao dizer que “cada campo 

contém noções e conhecimentos necessários e suficientes para tornar 

compreensível o sistema no qual se quer agir, permitindo portanto, uma ação 

racional” (2013, p.36). Portanto, o ensino por competência não se trata de um 

mero treinamento, condicionamento ou da exemplificação de situações as 

quais, em tese, se apresentarão exatamente da mesma forma no exercício da 

profissão. É na verdade um processo que conduzirá a uma ação raciocinada 

pra um situação que irá demandar de soluções, na maioria das vezes, inéditas, 

baseadas nos conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e, evidentemente, 

experiências, adquiridas durante o processo de ensino e acumuladas durante o 

próprio exercício da profissão. Portanto, trata-se de um processo contínuo que 

não se estanca ao término do curso ou do convívio escolar. Ao contrário, 

prolonga-se pelo exercício profissional. 
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Segundo ZABALA: 

é preciso levar em conta que “todo o conteúdo, por mais 
específico que seja, sempre está associado e portanto será 
aprendido junto com conteúdos de outra natureza” e que 
“desde uma perspectiva construtivista, as atividades de ensino 
têm que integrar ao máximo os conteúdos se queiram ensinar 
para incrementar sua significância (1998, p.40). 

 

 Deste modo, a integração dos conteúdos ministrados é necessária 

para dar sentido aos conhecimentos. Porém, nem sempre o aluno terá essa 

percepção, cabendo ao professor/instrutor facilitar esse entendimento, fazendo 

ligações com assuntos anteriormente ministrados. Tal pensamento vai ao 

encontro do ensino por competência, pois propõe que haja sinergia no 

emprego dos conteúdos para a solução de problemas inéditos. 

Para PERRENOUD, “na formação profissional, é relativamente simples 

determinar os sistemas [...] que os trabalhadores devem e querem ‘controlar’ 

podendo ser feito um inventário das práticas e das situações de trabalho mais 

característica de cada profissão” (2013, p.36). Tal inventário de práticas tem 

papel fundamental na formulação dos currículos e na seleção dos conteúdos a 

serem trabalhados com os alunos. No caso do profissional militar, não poderia 

ser diferente, e esses conteúdos permeiam um universo bastante amplo de 

conhecimentos a serem integrados. Tal universo é ampliado a medida em que 

os postos ocupados ao longo do desempenho profissional vão crescendo 

hierarquicamente e, com eles, as responsabilidades e a amplitude e 

complexidade dos temas tratados pelo militar.  

O universo de conteúdos necessários a formação, aperfeiçoamento e 

especialização militar devem estar regulamentados e ordenados na forma de 

currículos. Estes currículos devem conter o máximo de informações sobre as 

ciências, as matérias e os assuntos a serem transmitidos aos alunos, bem 

como os padrões de desempenho esperados para cada assunto.  

 

3.2.3 Construindo Currículos 

Ao tratar de formulação curricular nas escolas militares é necessário ter 

um grande aporte acadêmico aliado à necessidade de regulamentação natural 

de instituições totais como o são as Forças Armadas. Portanto, a norma e o 

regulamento com base no referencial teórico próprio constituem o principal 
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suporte para a formulação dos currículos das escolas da linha de ensino militar 

bélico. 

Segundo as Normas para a Construção de Currículos (NCC) “os 

conteúdos são conhecimentos que compõem o currículo. Os assuntos, por sua 

vez, são partes do conteúdo”(BRASIL,  2013, A, p.21). Portanto, os conteúdos 

são determinantes para a seleção dos assuntos a serem ministrados. Tal 

regulamentação facilita o entendimento para quem formula o currículo. Assim, 

exige a atenção no sentido de que deve guardar relação entre os assuntos e, 

mesmo, os conteúdos.  

As mesmas Normas, ampliam a ideia de conteúdo e assunto ao relatar 

que “do ponto de vista dos processos psicológicos, por intermédio dos quais 

são aprendidos e avaliados, os conteúdos se subdividem em factuais, 

conceituais, procedimentais e atitudinais”  (BRASIL, 2013, A, p.21), em acordo 

com o que preconizou ZABALLA ao dizer que: 

em vez de nos fixar na classificação tradicional dos conteúdos 
por matéria, consideramo-los segundo a tipologia conceitual, 
procedimental e atitudinal, poderemos ver que existe uma 
maior semelhança na forma de aprendê-los e, portanto, de 
ensiná-los pelo fato de serem conceitos, fatos, métodos, 
procedimentos, atitudes, etc., e não pelo fato de estarem 
adstritos a uma ou outra disciplina (1998, p.39).  

 

Portanto, ZABALLA reforça a ideia de que os professores devem 

demonstrar que os assuntos ministrados possuem relação entre si, de forma a 

facilitar a integração dos conhecimentos transmitidos, como se propõe o ensino 

por competências, na solução de situações inéditas e no exercício da profissão. 

Dessa forma, a efetiva mudança do ensino por objetivos para o ensino por 

competência, passa pela tipologia conceitual dos conteúdos a serem 

ministradas e, portanto, deve ser levada em consideração para a formulação 

dos currículos. 

Segundo as NCC e em acordo com SÁ FILHO (2017, p.20): 

a competência é a ação de mobilizar recursos diversos, 
integrando-os para decidir e atuar em uma família de situações. 
Os recursos mobilizados pelas competências incluem os 
conteúdos de aprendizagem, as capacidades cognitivas, 
capacidades físicas e motoras, capacidades morais, atitudes e 
os valores (2013, p.22).  
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Os conteúdos de um currículo, portanto, podem ser de natureza 

factual, procedimental, conceitual ou atitudinal, conforme relatado por 

ZABALLA (2013, p.21) e adotado pelo DECEx. Deste modo, as NCC adotam 

tais conceitos para os conteúdos constantes dos currículos.  

                    O conteúdo factual “refere-se a informações ou dados da 

realidade. São conteúdos que são aprendidos por cópia literal, pela 

memorização” (BRASIL, 2013, A, p.21). As NCC prosseguem esclarecendo 

que: 

Aprender fatos, conceitos e princípios, equivale a entender 
seus significados, compreendê-los, relacioná-los, estabelecer 
novas relações, etc, de forma que esse conhecimento, ao ser 
evocado, possa ser declarado pelo discente e possa servir para 
ele entender algo novo. É o saber declarar. Aprender 
conteúdos procedimentais significa aprender uma forma de 
agir, seguindo um conjunto de ações ordenadas para atingir 
uma meta ou para resolver problemas. É o saber fazer. 
Aprender atitudes significa aprender a ser e conviver.                

(BRASIL, 2013, A, p.22) 

 

 As NCC consideram conteúdo procedimental “um conjunto de ações 

que o  discente tem que realizar. Pode ser predominantemente psicomotor ou 

cognitivo” (BRASIL, 2013, A, p.21). Refere-se, portanto, a capacidade de fazer 

coisas. Assim, podem ser considerados como conteúdos procedimentais ações 

como: realizar movimentos de ordem unida, ultrapassar um obstáculo físico, 

saltar de paraquedas, nadar, realizar uma seção de Treinamento Físico Militar 

(predominantemente psicomotor); resolver uma equação matemática ou 

calcular o volume e o peso de suprimentos a ser transportado por um comboio, 

planejar uma operação militar, preparar um relatório ou um parecer 

(predominantemente cognitivo). 

O “conteúdo atitudinal: refere-se às atitudes, capacidades morais e 

valores” (BRASIL, 2013, A, p.21). Tal conteúdo impacta nos demais, pois está 

ligado a crenças, valores, que interferem diretamente na vontade do indivíduo e 

na ação dentro de preceitos morais e éticos. Como dito anteriormente, tais 

preceitos impactam fortemente no objeto de estudo: a liderança militar. 

Todos esses conteúdos podem e devem ser mensurados, com a 

finalidade de aferir o aprendizado e a incorporação dos saberes: factuais, 
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procedimentais e atitudinais. Para tanto foi inserido o que se chamou de 

Padrão de Desempenho ( PD ).  

As atividades previstas no eixo transversal nos currículos por 

competências, tem a ver com o esforço em desenvolvimento da liderança 

militar, apresentando o tema como fundamental para o exercício da atividade 

profissional. O eixo transversla indica as capacidades cognitivas, as 

capacidades físicas e motoras, as capacidades morais, as atitudes e os valores 

que serão desenvolvidos ao longo do curso, conforme os conteúdos forem 

sendo ministrados. Os componentes do eixo transversal são de capital 

importância na construção das competências, porque propõem como aquele 

conhecimento deve ser operacionalizado.  

 
 

3.2.4 Aprendendo a Liderar para o Século XXI 

A natureza dos conflitos tem mudado ao longo dos tempos. O amplo 

espectro da guerra contemporânea tem sido a tendência  no século XXI, 

exigindo maior iniciativa e liberdade de ação por parte dos combatentes em 

todos os escalões. Da mesma forma, torna-se necessário um perfil de 

comando bastante diferente do encontrado nos conflitos anteriores. Mesmo 

assim, os atributos necessário para o exercício da liderança tendem ser 

perenes. 

Nesse ambiente volátil, incerto e caótico a necessidade de ações cada 

vez mais descentralizadas depende do correto entendimento da missão e do 

comprometimento de todos com o objetivo e a intenção do comandante. 

Portanto, aprender a liderar é fundamental para o exercício da profissão militar 

em todos os níveis hierárquicos. Reforça essa ideia, NYE ao dizer que “os 

militares modernos tentam incutir liderança em todos os postos”  (2011, p.33). 

Segundo NYE, para o exercício da liderança são essenciais três 

habilidades cruciais: ‘”inteligência emocional, comunicação e visão”                   

(2011, p.80). Embora todas essas ideias tenham sido exploradas, cabe traduzi-

las na forma de conteúdos como atitudes, conhecimentos e habilidades. No 

mesmo sentido, MAXWELL relata que “a capacidade de liderar é, na verdade, 

um conjunto de habilidades; quase todas podem ser aprendidas e 

aperfeiçoadas” (2014 p.15). NYE expande a ideia de atributos necessários para 
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o exercício da liderança dizendo que devido a mudanças profundas ocorridas 

na sociedade “a liderança militar exige habilidades políticas e gerenciais” 

(2001, p.25). Por tanto, a capacidade para liderar resulta de um conjunto de 

atributos possíveis de serem aprendidos.  

 

 NYE prossegue confirmando que os atributos necessários para o 

desenvolvimento da liderança podem ser ensinados ao dizer que “a boa notícia 

é que os líderes conseguem mudar. Eles são, em sua maioria, construídos, não 

inatos, e a liderança pode ser aprendida” (2011, p.150). Para tanto, há 

necessidade de ensinar, ou, mais propriamente, desenvolver competências 

para liderar. Cabe entender competência conforme PERRENOUD, sendo “ o 

poder de agir eficácia em uma situação, mobilizando e combinando, em tempo 

real e de modo pertinente, os recursos intelectuais e emocionais” (2013, p.45). 

 

3.2.5 Ensinando Conteúdos Atitudinais 

O conteúdo atitudinal, por referir-se às atitudes, capacidades morais e 

valores, impacta nos demais conteúdos, quando se trata de liderança, pois 

interfere diretamente na vontade do indivíduo e na ação dentro de preceitos 

morais e éticos e, portanto, impacta fortemente na capacidade de liderança do 

indivíduo. Nesse sentido, entende-se que o conteúdo atitudinal é formado por 

um conjunto de atributos que resultam no senso moral do indivíduo, ou seja, no 

SER da tríade preconizada pelo C 20 – 10  (SER – SABER – FAZER)   

(BRASIL, 2011, A, p.3-3). 

 Sobre a aprendizagem de conteúdos atitudinais ZABALLA explica que:  

a aprendizagem de conteúdos atitudinais engloba uma série de 
conteúdos ligados a valores; atitudes e normas, entendendo 
valores como “os princípios ou ideias éticas que permitem às 
pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seu sentido”; 
atitudes como “tendências ou predisposições relativamente 
estáveis das pessoas para atuar de certa maneira. São a forma 
como cada pessoa realiza sua conduta de acordo com valores 
determinados”; e as normas sendo “padrões ou regras de 
comportamento que devemos seguir em determinadas 
situações que obrigam a todos os membros de um grupo 
social” (1998, p. 46). 
 

O fato de liderar, conforme entendimento anterior, decorre do 

reconhecimento do líder pelos seus liderados. Tal reconhecimento ocorre 

quando o liderado reconhece no líder valores compatíveis com os seus 
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próprios. No entanto, cabe ao líder, por sua ação transformadora, produzir e 

reforçar em seus liderados valores éticos e morais compatíveis com a 

instituição e com a missão do grupo. Tais valores, no caso das escolas 

militares, devem estar apoiados em princípios tais como: legalidade, ou seja, 

apoiados em normas e em um arcabouço  jurídico e legal; na legitimidade, ou 

seja, nos verdadeiros valores considerados e aceitos como corretos e 

verdadeiros; na hierarquia, basilar para uma Força Armada, sendo a 

obediência a autoridade instituída; e na disciplina, ligada a anterior, sendo 

caracterizada pelo fiel acatamento as ordens e as leis. 

Valores devem ser transmitidos pelo líder a seus liderados por meio de 

uma ação educadora. Tal ação, porém, vai muito além da apresentação de 

aulas formais. Não basta apresentar valores com base em referenciais teóricos 

ou fontes acadêmicas. É claro que um suporte teórico é importante. Porém, 

para que o processo educativo seja verdadeiramente eficiente, há necessidade 

da fiel demonstração por parte do líder de que ele mesmo acredita e vivencia 

aqueles valores pretendidos como os do grupo. 

LEBAUD, no mesmo sentido, afirma que: 

dá-se educação sobretudo pelo exemplo; o chefe deve se rum 
modelo vivo de tudo o que exige. Eis o princípio fundamental, 
alicerce de toda a obra e tão velho quanto o mundo; basta 
enunciá-lo: dar o exemplo. [...] A conduta do chefe atrai o dos 
subordinados. Estes imitam – e às vezes aperfeiçoam – os 
defeitos e as qualidades do seu superior. Pode-se estar certo 
de que eles não seguirão lições do chefe que não pratique os 
preceitos que prega” (2013, 119). 
 

SUN TZU, recordando sobre possíveis falhas que impactam 

negativamente na liderança, relata que: 

Há cinco erros perigosos que podem afetar um general: os dois 
primeiros são: negligência, que leva à destruição; e covardia, 
que leva à captura. Depois a debilidade da honra, que é 
sensível à vergonha; e um temperamento impetuoso, que pode 
ser provocado com insultos. [...] O último desses erros é o 
excesso de solicitude com seus soldados. (1983, p.54) 
 

Segundo ZABALA, “aprende-se uma atitude quando a pessoa pensa, 

sente e atua de uma forma mais ou menos constante frente ao objeto concreto 

a quem dirige essa atitude” (1998, p.47). Portanto, o conteúdo atitudinal está 

ligado fortemente as emoções e pensamentos que determinado objeto provoca 

no indivíduo e quais as ações decorrentes diante da percepção do objeto ou do 
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fato. Embora os sentimentos e pensamentos não possam ser percebidos pelos 

liderados, as ações e comportamentos do líder o são e despertam nos 

liderados emoções e sentimentos relacionados a atitude do líder. Daí a 

importância do trabalho no desenvolvimento de conteúdos atitudinais na 

formação de líderes. 

PERRENOUD, ao abordar conteúdos atitudinais, explica que se 

reveste de um desafio pedagógico “ensinar democracia, igualdade, 

honestidade a jovens que vem todos os dias , na  televisão, esses valores 

serem espezinhados pelos adultos” (2013, p.124). Mais adiante, especula que 

“talvez seja necessário esquecer a moral e falar de ética, a qual, em vez de 

suscitar um catecismo, uma normatividade imposta pelas instituições, evoca a 

responsabilidade e o julgamento das pessoas” (2013, p.131). No entanto, há 

que ser conciliado  de forma complementar a responsabilidade pessoal diante 

da normativa imposta pelo o que a sociedade, ou organização na qual o 

indivíduo se encontra inserido, entende de forma coletiva como o correto, o 

ético e o moral, ou seja: a integridade do líder. 

O dever de se comunicar do líder para com seus liderados faz lembrar 

o que PERRENOUD diz, ao tratar do que chamou de competências 

transversais. O autor utiliza o exemplo do “saber comunicar”, registrando que “a 

comunicação utiliza a linguagem e outros códigos mais específicos, incluindo 

aqueles que não são verbais” (2013, p.70). Assim, o líder deve saber, além de 

comunicar, o que, como e quando comunicar, avaliando atentamente o 

ambiente afim de estabelecer compromissos de confiança com seus liderados. 

Por exemplo: o simples fato de o líder ter uma boa apresentação individual, 

vestindo o uniforme limpo, alinhado, com equipamento individual corretamente 

ajustado, a forma de caminhar, de postar-se diante dos subordinados ou dos 

seus superiores, serve para comunicar uma ideia de organização física e 

mental que contribui para estabelecer uma imagem de autoridade e, ao mesmo 

tempo, inspiradora de confiança.  

É neste ponto que o conteúdo atitudinal encontra-se com os demais 

conteúdos. Para que haja a comunicação é necessário ensinar ao líder 

comunicar-se. Para tanto, o ensino da língua portuguesa, a prática da oratória, 

o aprendizado de idiomas estrangeiros, aliados a prática de confecção de 

documentos como: DIEx, IPM, Sindicâncias, Pareceres Técnicos, Ordens de 
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Operações e mesmo redações, bem como Programas de Leituras, nas escolas 

militares da linha de ensino bélico servem para desenvolver no aluno, no 

cadete e no oficial a capacidade de comunicar-se de forma clara. Deste modo, 

desenvolve-se nos discentes as múltiplas capacidades de comunicação, 

tornando a mensagem transmitida o mais eficientemente possível. Deste modo, 

durante o exercício profissional, é facilitada a compreensão por parte dos 

subordinados, a transmissão ordens e mensagens que apresentam e 

fortalecem os valores éticos e morais. Além disso, propiciam a percepção do 

SER do líder pelos liderados, criando condições para o estabelecimento da 

confiança desejada.  

Ainda sobre o ensino de conteúdos atitudinais, percebe-se que a 

geração dos vínculos de confiança necessários para o exercício da liderança 

exige que o liderado reconheça no líder qualidades tais como: possuir 

proficiência profissional, senso moral e ser capaz de adotar atitudes adequadas 

as situações conhecidas ou inéditas. Tudo isso, baseado no “bom caráter” 

acaba por fortalecer os laços entre líder e liderado, gerando a confiança 

desejada e aumentando o comprometimento em seus seguidores. Logo, o 

ensino da ética própria da instituição e da sociedade a qual serve o militar 

reforça aquilo que EDWARD chamou de “forte bússola moral” (2014, p.84). 

Nesse sentido, LEBAUD, referindo-se ao período depois da Primeira Grande 

Guerra, mas bastante atual, diz que “a necessidade da educação moral será, 

mais imperiosa do que outrora” (2013, p.112). 

 

3.2.6 Ensinando Conhecimentos 

Da tríade referida do C 20-10, o SABER é o mais fácil de ser avaliado 

por ser possível mensurar seu aprendizado por meio de provas e exames. O 

SABER diz respeito a proficiência profissional em todos os níveis de exigência 

da carreira militar. É o conhecimento técnico profissional ligado ao domínio das 

técnicas, táticas e procedimentos, da capacidade de planejamento tático e 

logístico para operações militares, bem como no domínio da administração da 

política e da estratégia, muito ligada a compreensão de conteúdos factuais. 

Sobre a aprendizagem de conteúdos factuais, ZABALA diz, ainda, que 

“alguém aprendeu quando é capaz de recordar e expressar, de maneira exata, 

o original, quando se dá a data com precisão,o nome, sem nenhum erro, a 
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atribuição exata do símbolo” (1998, p.41). Assim, entende-se que é importante 

a aquisição de conhecimentos como: navegação, técnica e emprego de 

material militar, condução de veículos militares sobre rodas ou sobre lagartas, 

expressar-se no idioma nacional ou estrangeiro, etc... 

De acordo como o C 20 – 10, além do conhecimento de dados técnicos 

e profissionais, cresce de importância a aquisição de conhecimentos diversos e 

a cultura geral. Nenhum comandante lidera se para seus subordinados parecer 

um iletrado ou despreparado, pois tal situação seria incompatível com o 

desenvolvimento do “processo de influência interpessoal do líder militar sobre 

seus liderados”( 2013, A, p. 3-1 ). Assim, conhecimentos como história militar e 

história geral, sociologia, filosofia, psicologia, direito, DICA entre outras ciências 

facilitam a explicação da razão de ser e de atitudes e comportamentos, 

favorecendo o fortalecimento de valores éticos e morais, havendo, portanto, 

relação entre conhecimentos e atitudes. 

 Conforme relata LEBAUD, referindo-se ao Comandante e, em última 

análise, ao líder como educador: 

A educação visa ao espírito tanto quanto o coração. Um dos 
primeiros deveres do educador é aumentar constantemente os 
conhecimentos gerais dos subordinados. A ignorância gera a 
maior parte dos males de que sofremos, direta ou 
indiretamente: a crueldade, as superstições, as prevenções, os 
desmazelos físico e moral e, mais frequentemente, a estupidez 
sob todas as formas. Estamos em uma época de assombroso 
declínio da instrução. Que excelente oportunidade para a ação 
de todo o chefe cioso de seu dever de educador!                         
(2013, p.134). 

 

       Embora LEBAUD refere-se em sua obra a um momento histórico 

imediatamente após o término da I Guerra Mundial, portanto diferente do 

presente, há que se considerar que a instrução faz parte do arcabouço de 

conhecimentos necessários ao líder militar para que assim seja reconhecido 

pelos seus liderados. No entanto, é possível perceber uma similaridade com o 

tempo presente pois há uma grande quantidade de informações de baixa 

qualidade disponíveis nas redes sociais e na mídia, fazendo crescer de 

importância a aprendizagem conduzida pela liderança.  
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O C 20-10, reforça a ideia da importância do conhecimento e da 

proficiência profissional ao registrar que: 

o líder deve ter a capacidade de decidir e operar com 
oportunidade no ambiente hostil do combate, aplicando seus 
conhecimentos [...] pode-se afirmar que a demonstração da 
capacidade técnica e tática pelo líder contribuirá, sobremaneira, 
para a criação da confiança que os liderados devem ter no seu 
líder, vindo a aumentar o poder de combate do grupo    
(BRASIL, 2011,  p.5-2). 
 

 Conhecer a história, seus fatos, e deles tirar conclusões para serem 

empregadas quando pertinentes, talvez seja o grande objetivo deste conteúdo 

para o líder.  Deste modo, fica evidente a importância do ensino do conteúdo 

factual, reforçando o CONHECER. 

 

3.2.7 Ensinando Habilidades 

O desenvolvimento de habilidades está ligado ao FAZER do C 20-10    

( BRASIL, 2011, A, p. 3-3 ), ou seja, o desenvolvimento de atitudes adequadas. 

No entanto, também se aplica a proficiência profissional, posto que a profissão 

militar, como foi dito anteriormente, é “essencialmente prática”. Assim, as 

habilidades como atirar, escalar, mergulhar, saltar de paraquedas, são alguns 

exemplos de FAZERES necessários ao desempenho da profissão e ao 

desenvolvimento da liderança militar. Cresce de importância, então, a 

capacidade física do profissional militar para o desenvolvimento da liderança. 

No que se refere a qualidades e atributos físicos do líder, ressalta-se a 

importância da educação física e, mais ainda, a manutenção dos padrões de 

desempenho por meio da execução do Treinamento Físico Militar pelo aluno, 

cadete ou oficial, ao longo da vida acadêmica e no exercício de sua profissão. 

Ainda, na Seção de Equitação, na AMAN, são desenvolvidos e 

cobradas habilidades bastante peculiares. No entanto, tais habilidades estão 

bastante ligadas ao desenvolvimento de atributos da área afetiva como: 

coragem; determinação, energia, violência controlada, decisão e equilíbrio. Tais 

habilidades, uma vez desenvolvidas, contribuem bastante para o fortalecimento 

de conteúdos atitudinais importantes para a formação do líder. 

Da mesma forma, a Seção de Instrução Especial transmite 

conhecimentos e habilidades ligados a operações militares em condições 

bastante peculiares nas quais o Cadete da AMAN é submetido a situações 
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como privação do sono e de alimentos, frio ou calor e esforços físicos 

prolongados, simulando, desta forma, o estresse existente no combate. Desta 

forma, são integrados conhecimentos e habilidades, impulsionados pelos 

conteúdos atitudinais. Assim, por meio do exercício das habilidades de 

comandar, coordenar equipes e conduzir pequenos escalões em operações 

militares, os Cadetes tem estimuladas atitudes como: cooperação, coragem, 

determinação, iniciativa, dentre outras.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Conforme apresentado, a liderança pode ser entendida como a 

habilidade para mobilizar pessoas em torno de um ou mais objetivos. Para 

tanto, o líder há que orientar e dirigir esforços individuais, por meio do 

convencimento da importância da execução de determinadas  tarefas que 

conduzam àqueles objetivos.  

De acordo com o que foi visto, a liderança, sendo uma habilidade, 

como tal, pode ser treinada. Também, tem uma carga significativa de 

conhecimentos que embasa o líder, conferindo a este a chamada proficiência 

profissional que vem a reforçar sua reputação pessoal, o que, em última 

análise, facilita aos liderados reconhecerem no líder um representante legítimo 

de suas aspirações, despertando-lhes a desejada confiança que irá transformar 

o comportamento do grupo em razão da missão. 

A liderança depende, também, e fundamentalmente, de atitudes. Da 

mesma forma que as habilidades, o conteúdo atitudinal também pode, em certa 

medida, ser ensinado e treinado, sendo igualmente importante para o 

estabelecimento da desejada confiança que permitirá ao líder conduzir o grupo 

na direção desejada. Nas escolas militares, o convívio com a ordem e a 

disciplina, conduzida pelos alunos mais antigos e pelos instrutores, contribui 

para o estabelecimento de paradigmas que são imitados pelos mais modernos. 

O mesmo ocorre nos corpos de tropa. Assim, é comum aos militares de mais 

altos postos servirem de exemplo, sendo imitados pelos mais modernos. Daí, a 

responsabilidade depositada sobre os mais antigos ser marcada pelas 

conhecidas expressões: “comandar pelo exemplo” e “a palavra convence, mas, 

o exemplo arrasta”. 

Merece igual atenção a questão dos valores que devem ser 

comungados entre o líder e seus liderados. Tais valores, devem estar em 

acordo com as questões éticas e morais da sociedade em que o líder e seus 

liderados encontram-se imersos. No entanto, os valores podem ser ensinados 

desde os bancos escolares e merecem ser reforçados ao longo de toda a 

experiência profissional do líder. Destaca-se que a experiência profissional, 

vem reforçar os conhecimentos, habilidades, atitudes e aos valores do líder. 

Assim, o líder deve estar permanentemente disposto a aprender, reforçando 
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seus conhecimentos, aumentando suas habilidades, modificando suas atitudes, 

porém, atento em preservar os valores do grupo ao qual pertence. Não há 

dúvidas que a correção de atitudes espelha em muito os valores de que o líder 

é possuidor. Tais valores podem ser confundidos com o que o Coronel 

SCHIRMER identificou como: caráter, ideal, espírito militar, disciplina, lealdade, 

obediência, decisão, respeito, subordinação, confiança, coragem, iniciativa, 

vontade, honra militar, tenacidade, abnegação, dever militar, espírito de corpo, 

senso de justiça, camaradagem, resignação, amor ao trabalho, probidade, 

postura militar, assiduidade e pontualidade, franqueza e bom humor 

(SCHIRMER, 1987). Estes valores somente podem ser percebidos pelos 

liderados por meio das atitudes visíveis. Daí, mais uma vez, fica registrada a 

importância da presença do líder. 

Talvez o maior desafio para o estabelecimento de uma liderança, no 

século XXI, em qualquer que seja o ambiente, seja resistir à permanente 

mudança de paradigmas e valores, a velocidade com que as informações de 

diversas fontes interferem na formulação destes valores, bem como estes se 

relativizam de acordo com as circunstâncias, principalmente no pessoal mais 

jovem. Assim, cresce de importância a inteligência emocional, para fazer uma 

correta leitura do ambiente humano e para formular uma correta abordagem 

para que a comunicação seja eficiente no sentido de transmitir valores, a 

comunicação, para transmitir a intenção e reforçar os valores,  e a visão que irá 

permitir ao líder conhecer os cenários presentes e formular os futuros com 

relativa certeza. Daí, mais uma vez, pode-se perceber a importância da 

presença do comandante junto aos seus subordinados. Além de fazer-se 

perceber, há a questão da comunicação.  

Apesar dos modernos meios de comunicação e mídia disponíveis para 

estabelecer a transmissão de ordens e mensagens, a presença do comandante 

junto aos seus subordinados continua a ser um componente importante para o 

estabelecimento da liderança militar, principalmente nos escalões mais básicos. 

Por uma série de fatores a presença do comandante é importante para o 

estabelecimento da liderança por demonstrar aos liderados que o comandante 

corre os mesmos riscos, que passa pelas mesmas privações, que preocupa-se 

com o bem estar de seus homens, comunga dos esforços, estimulando 
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visualmente e por meio de palavras dirigidas diretamente aos indivíduos que 

cumprem, por vezes, anonimamente tarefas que envolvem risco. 

 A presença do comandante não pode ser meramente virtual como a 

tecnologia e os modernos meios podem sugerir. No entanto, o líder militar deve 

ter o cuidado para que sua presença não tolha iniciativas e lideranças por meio 

de uma excessiva interferência em escalões subordinados. 

A pluralidade de meios de coordenação e controle disponíveis 

permitem aos comandantes uma consciência situacional nunca antes 

experimentada nos campos de batalha. Assim, os comandantes ficam 

naturalmente tentados a interferir nas ações dos escalões mais inferiores, 

castrando a ação de comando e a iniciativa dos comandantes daqueles 

escalões. Isso é totalmente indesejável. No entanto, este, talvez constitua o 

maior dilema da liderança militar no século XXI: saber como e em que 

momento é necessário interferir, sem que as lideranças subordinadas não se 

sintam tolhidas ao ponto de serem anuladas e que decisões, antes tomadas 

por quem está diante de determinada situação, dependam, cada vez mais, de 

um ou mais escalões acima. Se isso acontecer, é possível que um comandante 

fique cada vez mais assoberbado com questões que poderiam ser resolvidas 

no terreno, pelo comandante local e deixe de observar a operação como um 

todo. 

Cabe ao líder saber despertar a liderança e a máxima iniciativa de seus 

subordinados e essa capacidade é, por sua vez, uma habilidade. A habilidade 

de desenvolver em seus subordinados a iniciativa, a decisão, o compromisso, 

por meio de uma presença inspiradora que não necessariamente tenha que ser 

permanente, deixando grande liberdade de manobra para os comandantes 

locais. 

Da mesma forma, a empatia é uma qualidade identificada no líder. A 

capacidade de despertar a empatia no grupo é fundamental para que o líder 

seja reconhecido. Esta empatia torna-se necessária para inspirar a confiança 

na autoridade responsável pelas decisões que irão conduzir aos objetivos  

determinados. Para tanto, a leitura do contexto, do ambiente e das pessoas, 

são fundamentais para que o líder seja reconhecido pelos liderados como 

verdadeiro e legítimo representante das causas e valores do grupo. Assim, 

conhecer o componente emocional das pessoas, saber comunicar e, mais 
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ainda, ouvir para poder conhecer as capacidades, as limitações, as aspirações 

e o perfil dos subordinados, para que possa empreender estímulos corretos e 

eficientes, são características necessárias ao líder e fazem parte da chamada 

empatia. 

Tal empatia, decorre de uma série de componentes da personalidade 

do comandante e de como este é percebido pelos seus comandados. No 

entanto, é impossível dissociar essa empatia da necessidade da proficiência 

profissional, conceito bastante amplo, mas que na profissão militar é bastante 

valorizado, desde os bancos escolares. No entanto, a proficiência profissional, 

por si só não constrói o líder. Porém, vale a pena explorar este componente 

não menos importante. A proficiência profissional envolve uma apreciável 

quantidade de habilidades que são desenvolvidas pelo líder ao longo de sua 

formação, aperfeiçoamento e especialização, como: correr, atirar, empregando 

diversos tipos de armamentos individuais ou coletivos, nadar, mergulhar, 

conduzir blindados, saltar de aeronaves militares em voo, empregando 

paraquedas, percorrer pistas de obstáculos, escalar, além, é claro, da 

capacidade de planejar e conduzir operações militares com sucesso. Além 

disso, faz parte desta proficiência profissional o correto e eficiente emprego e a 

gestão de recursos de toda a ordem. Daí a complexidade da chamada 

proficiência profissional quando se trata da profissão e da liderança militar. O 

líder deve gerar confiança por meio da “competência, conexão e caráter” 

(MAXWELL, 2014, p.41). Todos estes componentes vem contribuir para a 

formulação de uma ideia sobre a pessoa do comandante, corroborando com 

sua reputação, sua ação de comando, o reconhecimento de sua legítima 

representação diante do grupo e, em última instância, de sua condição de líder.  

O líder também acaba sendo reconhecido, além de sua proficiência 

profissional, pelos seus valores, sendo estes, “princípios ou ideias que 

permitem à pessoas emitir juízo sobre as condutas e seu sentido” (ZABALLA, 

1998, p.46). Estes valores somente serão percebidos por meio das atitudes de 

quem exerce o comando e acabam por depender do que é apresentado aos 

sentidos de quem as observa: verdade, lealdade, respeito ao indivíduo, à 

família, às autoridades e aos símbolos nacionais, compromisso com a missão, 

sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem coletivo, tudo isso são fruto 

das percepções de quem observa. Porém, não basta, tão somente, apresentar-
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se aos subordinados como pessoa possuidora de tais atributos, há que ter 

percebido naturalmente tais qualidades, ao que faz retornar à questão da 

importância da presença do comandante, pois ninguém perceberá as 

qualidades de um comandante ausente. 

Outro componente importante no estabelecimento da liderança e que 

faz parte das ferramentas mobilizadas por meio do ensino por competências é 

a experiência do comandante. Os subordinados consideram muito, na 

formulação da reputação do comandante, sua história profissional e suas 

experiências. Assim, cresce de importância a participação do militar em 

missões de paz, pacificação de comunidades do Rio de Janeiro, comandos 

anteriores ou se foi instrutor das escolas da linha de ensino militar bélico. 

Todas essas experiências reforçam a formulação de uma imagem no 

imaginário dos subordinados o que contribui para o estabelecimento da 

liderança do comandante. No entanto, não é só uma questão de reputação. As 

experiências vão muito além, pois reforçam no comandante valores e atitudes 

que revelaram-se corretas em determinadas situações, constituindo em 

ferramentas disponíveis e mobilizáveis para solucionar novas situações. 

Soma-se ao que já foi explorado, a necessidade de o líder militar 

possuir uma considerável capacidade física. A atividade militar é plena de 

ações físicas, quer seja a capacidade de se locomover no terreno, conduzindo 

o próprio material individual, quer para socorrer um companheiro ferido em 

combate ou em treinamento. De qualquer forma, ao militar cabe possuir higidez 

física compatível com sua idade e atividade que desempenha. Daí a 

importância do trabalho desenvolvido por meio do TFM. Tal atividade tem dupla 

função: desenvolver e aprimorar o condicionamento físico do executante e 

colocar o comandante em evidência diante de seus subordinados, sendo uma 

oportunidade ímpar para o contato do comandante com sua tropa e mais uma 

situação em que os liderados constatam a proficiência profissional de seu líder. 

No entanto, há que se ter o entendimento que, quanto menor o escalão 

considerado, maior importância se dá a presença do comandante e seu 

condicionamento físico. Isso decore de uma verdade irrefutável: nos menores 

escalões, os comandantes são também executores, ou seja, participam do 

planejamento e conduzem seus homens, executando as mesmas tarefas que 

seus comandados no terreno. Isso não é verdade nos maiores escalões. No 
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entanto, tal fato não deve servir de motivo para que os comandantes dos 

escalões superiores tornem-se relapsos com seu condicionamento físico, uma 

vez que compromete outras habilidades importantes, bem como dificulta o 

reconhecimento de suas lideranças pela tropa. Embora o condicionamento e a 

higidez física sejam atributos que dependem da individualidade orgânica, pode 

ser treinado e ensinado tal e qual as demais habilidades. 

Ao tratar do desenvolvimento da liderança, sabendo-se que esta está 

ligada ao desenvolvimento de habilidades, é possível entender que esta pode 

ser treinada, ensinada e aperfeiçoada por meio de um processo contínuo de 

educação que começa nos bancos escolares e se desenvolve ao longo do 

exercício da profissão. No caso da liderança militar, esse processo se dá, em 

várias oportunidades, desde a formação básica, até os cursos de altos estudos. 

Assim, a adoção do ensino por competências nas escolas da linha de ensino 

militar bélico veio estabelecer um novo parâmetro a ser considerado para o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento da liderança militar no Exército Brasileiro, 

por meio da identificação das ferramentas necessárias a serem mobilizadas 

para solucionar problemas inéditos a partir de “capacidades cognitivas, físicas 

e motoras, morais, habilidades, atitudes e valores”, quais sejam: 

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. 

Cresce de importância a formulação de currículos que contemplem 

capacidades que façam sentido ao exercício da profissão e a transformação de 

jovens em líderes militares. Nesse sentido, ao construir currículos, não se pode 

tirar do foco a necessidade de uma formação holística do militar a fim de que 

contemple a tríade: SABER, SER e FAZER (C 20-10, BRASIL, 2011, A). Não 

por razão menor que no corredor do passadiço interno do Corpo de Cadetes da 

AMAN está registrado em uma placa de bronze os versos de CAMÕES: “a arte 

militar prestante, não se aprende, senhor, estudando, sonhando ou imaginando, 

senão, vendo, tratando e pelejando” (CAMÕES, 1572). Tais versos deveriam 

servir de alerta aos formuladores de currículos das escolas da linha de ensino 

militar bélico da verdadeira complexidade que envolve a atividade militar. Isso 

reporta ao fato de que é extremamente difícil para alguém que não tenha tido 

experiência militar tratar sobre o tema. Volta-se à ideia de HANEY, de que 

nada é impossível para aquele que não vai executar a tarefa ( 2003 ). 
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Assim, as escolas militares da linha de ensino militar bélica constituem-

se nas escolas de liderança militar por excelência. EsPCEx, AMAN, ESAO e 

ECEME, ao adotarem os conceitos pedagógicos do ensino por competências, 

envidam esforços no sentido de munir as pessoas que por essas escolas 

passam de recursos suficientes para mobilizar ferramentas para a solução de 

problemas e resolução de situações, dentre os quais a liderança.  
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Liderança é uma qualidade individual cada vez mais valorizada em 

todos os campos da atividade humana. Porém, é no campo militar que é mais 

exigida como necessária aos que exercem o comando de tropas em combate 

ou assumem postos mais elevados da carreira. Este fenômeno social reveste-

se da necessidade de o líder possuir uma série de atributos que podem ser 

desenvolvidos por meio da educação. Daí a importância de compreender como 

a adoção do ensino por competências pelas escolas militares da linha de 

ensino bélica pode contribuir para a formação, aperfeiçoamento e 

especialização dos líderes militares do Exército Brasileiro. 

As peculiaridades da atividade militar impõe ao líder ser possuidor de 

atributos que são fartamente encontrados na literatura e na história. Exemplos 

do passado servem como balizadores para direcionar ações do presente, 

mesmo em um mundo em constante mutação. Assim,  existe farta literatura 

explorando vultos que conduziram com sucesso operações militares e 

exerceram com invulgar  maestria a liderança sobre seus comandados. Estes 

exemplos de sucesso foram possíveis devido a grande proficiência profissional 

adquirida por meio do estudo e do desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades, atitudes, valores e experiências, a empatia existente entre o líder e 

os liderados e a perfeita leitura do ambiente. 

A presença do comandante, junto aos seus subordinados, a 

comunicação franca, direta e sincera são as melhores maneiras para transmitir 

valores, desenvolver a empatia e fortalecer vínculos que irão gerar a desejada 

confiança mútua para o cumprimento de missões; ou seja: a liderança. Do 

mesmo modo, contribui para fortalecer a reputação do comandante junto a 

seus subordinados evidenciando seu conhecido profissional e sua capacidade 

física. 

Cabe lembrar que a natureza dos conflitos e guerras recentes têm 

demonstrado ser necessário possuir atributos de liderança em todos os 

escalões; desde o Soldado que executa tarefas mais básicas, até os 

assessores e Comandantes do mais alto Escalão, cujos planejamentos 

incorporam fatores bastante complexos para minimizar os efeitos negativos que 

possam resultar de uma ação militar. Portanto, justifica-se a importância de 



66 

 

compreender, mesmo que parcialmente, o desenvolvimento destes atributos, 

bem como os impactos resultantes da adoção do ensino por competência nas 

escolas militares da linha de ensino bélico. 

O ensino por competências, visa mobilizar ferramentas múltiplas 

adquiridas por meio da educação para analisar e solucionar problemas 

inéditos. Em um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, característico 

dos conflitos atuais, possuir tais ferramentas e aplicá-las de maneira correta 

são fundamentais para o comandante. Nesse sentido a adoção de tal método 

de ensino deu um tratamento mais holístico à formação, ao aperfeiçoamento e 

à especialização dos militares que, inevitavelmente, irão assumir funções de 

comando, chefia ou direção, ou de assessoramento, ao longo de suas 

carreiras. Deste modo, a adoção do ensino por competências na EsPCEx, 

AMAN, EsAO e ECEME, proporciona a continuidade do processo de 

desenvolvimento dos atributos necessários ao líder militar do século XXI. 

Ao explorar os conteúdos, entende-se que todos são úteis e 

imprescindíveis para agregar atributos necessários ao exercício da liderança. O 

conhecimento técnico e as habilidades são os conteúdos que irão indicar a 

proficiência profissional para que o chefe seja reconhecido por seus 

subordinados, e mesmo superiores, como capas de planejar e conduzir 

operações militares com grande probabilidade de sucesso. No entanto, 

encontra destaque o ensino do conteúdo atitudinal, pois este completa a tríade:  

Saber, Fazer e Ser, encontrada no Manual de Liderança Militar.  

O tema liderança é bastante provocador. Quando associado ao tema 

educação, torna-se um universo bastante amplo para ser explorado e muito 

mais instigante. Portanto, o presente trabalho não abordou em sua plenitude a 

imensidão de ideias. Tampouco seria possível concluir de forma estanque algo 

que envolve grandemente a complexidade das relações humanas.  

Fica a observação, e ao mesmo tempo provocação, de VIEIRA NETO: 

Na realidade, tendo em vista o dinamismo ditado pelo próprio 
progresso de humanidade, liderança dificilmente será um tema 
limitado por parâmetros exatos e finitos: é mais conveniente 
compreendê-la como ciência que evolutivamente, sugere 
melhores e mais convenientes formas de se ajustarem 
pessoas, grupos e instituições na busca do sucesso integrado          
(2003, p.61). 
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Por fim, a adoção do ensino por competências pelas escolas militares da 

linha de ensino bélica representa um impacto positivo na formação, 

aperfeiçoamento e especialização das lideranças do Exército Brasileiro para o 

século XXI. No entanto, os resultados serão percebidos somente com a 

chegada aos postos de trabalho e de comando das gerações formadas neste 

contexto e por meio do emprego de tropas em operações, atendendo às 

demandas  de múltiplas naturezas que se apresentam no amplo espécto dos 

conflitos modernos. O sucesso no cumprimento das missões dependerá de 

planejamentos consistentes, empregando os conhecimentos decorrentes do 

perfeito entendimento da doutrina e da tática, demonstrado pela proficiência 

profissional, mas, principalmente, da liderança exercida em todos os escalões. 

Da mesma forma, planejamentos e assessoramentos de nível estratégicos e a 

formulação de políticas militares coerentes com a dimensão  e a projeção de 

que o Brasil é merecedor, serão os indicadores do sucesso dessa mudança. 
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