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O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA MILITAR NO EXÉRCITO: 
OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA NA EsAO 
 
 

Felipe Borges de Farias1, Leonardo Werdan Torres2 

 

Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar os diversos aspectos relacionados à 
“Liderança militar” do capitão do exército, bem como as oportunidades de seu 
desenvolvimento durante o curso de aperfeiçoamento de oficiais (CAO) da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Através de uma revisão bibliográfica de autores 
reconhecidos no meio militar e civil foram abordadas os conceitos que caracterizam 
a “Liderança” e posteriormente a “Liderança Militar” relacionando-a com as virtudes 
militares, com os processos de desenvolvimento e a necessidade de desenvolvê-la 
no meio militar. A seguir, foram explicadas as particularidades do posto de capitão 
do exército e do CAO. Por fim, buscou-se explicar o trabalho da EsAO e as 
oportunidades criadas, gerenciadas e coordenadas por a fim de integrar e corroborar 
com o desenvolvimento da liderança militar dos capitães que cursam o CAO 
concluindo sobre sua importância. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Liderança, Liderança Militar, Líder, Capitão, EsAO. 

 
 
 
Abstract: This research aims to present the various aspects of "military leadership" 
of the Brazilian’s army captain and opportunities for their development in the 
Improvement Officers Course (CAO) at School of Officers Improvement (EsAO). 
Through a review of recognized authors in the military and civil means were 
addressed concepts that characterize the "Leadership" and "Military Leadership" 
linking it to the military virtues, the development processes and the need to develop it 
in military means. The following, were explained the details of the rank of captain of 
the army and the CAO. Finally we tried to explain the opportunities created, managed 
and coordinated by EsAO in order to integrate and support the development of 
military leadership of captains who lead the CAO on its conclusion importance. 

 
 

KEY WORDS: Leadership, Military Leadership, Leader, Captain, EsAO 
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O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA MILITAR NO EXÉRCITO: 
OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA NA EsAO 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Em um contexto onde a guerra não é fenômeno evidente e iminente, o militar 

profissional encara uma terrível dificuldade para identificar e justificar o seu papel 

social na comunidade nacional. Primeiro, a finalidade primordial, a destinação das 

Forças Armadas do Brasil inclui, de saída, a dissuasão; segundo, e por decorrência, 

o militar brasileiro é um homem da paz, mas que sabe fazer a guerra; terceiro, o 

militar de carreira, particularmente o Oficial, é, acima de tudo um COMANDANTE 1. 

Ao se tornar Oficial do Exército, o militar assume um compromisso sagrado 

com a Nação, seus superiores e subordinados. Para tanto, deve se tornar um líder 

dentro da instituição. Estes líderes têm sob seu comando homens e mulheres 

capazes de feitos extraordinários de coragem e sacrifício, como têm se comprovado 

em inúmeras situações de crise. Estes soldados devem mostrar muita persistência e 

lealdade para que cumpram  seu dever para com a nação, não importando o quão 

difícil, tediosa, ou arriscada tarefa. Em troca, eles merecem uma liderança 

competente, profissional e ética. Merecem Líderes de respeito, membros valiosos, 

capazes de tornar a instituição eficaz e coesa e capazes de abraçar a essência da 

Liderança 2. 

Segundo Coutinho (1997) os grandes capitães do Exército Brasileiro foram 

homens reais, seguramente muito semelhantes a nós mesmos e aos chefes com os 

quais hoje convivemos. Seja pela vocação, seja pela longa prática em campanha, 

seja pela formação profissional que tiveram, a verdade é que foram homens que 

praticaram o comando com dignidade, competência, dedicação e, afinal, com 

sucesso. Uns inspiraram obediência entusiasmada, às vezes delirante; outros 

conquistaram respeito pela dignidade pessoal incontestável e indiscutível; outros 

ainda foram seguidos incondicionalmente pela severidade e pela reputação 

profissional. Evidentemente, a guerra lhes deu renome. Na paz, os grandes 

comandantes também estão aí, competentes e disponíveis, talvez despercebidos na 

rotina do serviço e nas circunstâncias de normalidade da situação. Porém, as 

eventuais e inesperadas crises - e foi para isto que eles foram preparados - os trarão 

da penumbra e os revelarão1.  
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Os requisitos básicos para o bom funcionamento de uma organização militar 

estão baseados na existência de uma estrutura coerente e flexível, no emprego de 

adequadas estratégias, táticas e doutrinas, e na combinação de profissionais 

competentes utilizando meios apropriados. A eficiência da organização dependerá, 

entretanto, da disponibilidade de líderes capazes de realizar a conjugação 

harmoniosa desses fatores3.  

Um Líder ideal tem intelecto forte, presença física, competência profissional, 

caráter moral elevado, e serve como exemplo. Um líder é capacitado e disposto a 

agir de forma decisiva, na intenção e objetivos de seus superiores, e no melhor 

interesse da instituição. Os líderes militares reconhecem que os vínculos  

desenvolvidos na instituição , construído com base na confiança mútua gera êxito 

nas missões de paz e de guerra 2. 

Para que o país possa crescer de modo adequado, garantindo a cada cidadão 

o seu pleno desenvolvimento, necessita-se de verdadeiras lideranças, dotadas 

principalmente de alto senso moral. Estas lideranças devem inspirar respeito, 

admiração e confiança, alcançando credibilidade e conduzindo a todos para um bom 

caminho 4.  

O processo de desenvolvimento da Liderança é complexo e continuado. Ele 

não pára nem se estabiliza, deve ser incentivado e buscado durante toda a carreira 

militar 4.  

Os líderes militares acreditam que uma contribuição muito significativa para o 

desenvolvimento da sua Liderança Militar vem de sua experiência em missões 

operacionais. No entanto, hoje, em um momento de relativa paz, existem poucos 

estudos e indicadores sobre programas de desenvolvimento da Liderança no 

Exército, e como eles são executados 5. 

Dentro deste contexto, como a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) 

contribui para com o desenvolvimento da liderança militar dos jovens capitães?   

Segundo Melo (1994), a EsAO deveria dedicar um pouco do seu ano à 

formação da liderança militar. Com o passar dos anos, muito sobre este assunto foi 

incorporado ao currículo escolar. Atualmente, diversas são as atividades, durante o 

ano letivo da EsAO, nas quais o capitão aluno tem oportunidade de exercitar e 

desenvolver atributos ligados à liderança militar 6.  

Diante desta assertiva se justifica a razão de ser deste trabalho, que é de 

grande relevância para o Exército Brasileiro (EB) e cuja pretensão é identificar, 
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baseado em uma análise fundamentada em procedimentos científicos, as 

oportunidades de desenvolvimento da Liderança Militar durante o Curso da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais ( EsAO). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa 

descritiva do tipo aplicada, por ter o objetivo de gerar conhecimentos que assinalem 

a importância do desenvolvimento da liderança no Oficial na EsAO, valendo-se para 

tal do método indutivo como forma de viabilizar a tomada de decisões acerca do 

alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade de suas 

generalizações.  

Face ao objetivo geral proposto, foram utilizadas as técnicas da pesquisa 

documentais e bibliográfica, que para sua consecução, tem por método a leitura 

exploratória e seletiva do material de pesquisa contribuindo para o processo de 

síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar um 

corpo de literatura atualizado e compreensível.  

O delineamento da pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, coleta e crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados. 

Com relação à definição doutrinária de liderança, pretende-se somente 

abordar os seus conceitos básicos relacionados ao histórico e evolução da 

Liderança Militar, à ética militar e à formação do líder. 

No tocante ao Capitão do Exército e a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 

serão abordadas as características deste posto e, também, do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficias (CAO) em seu período presencial, destacando as 

atividades curriculares que estão relacionadas ao desenvolvimento da liderança 

militar durante o transcorrer do ano letivo. 

O estudo será limitado particularmente às atividades e programas geridos 

pela EsAO, que tenham sido aplicados nos capitães alunos do 2º ano do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais no ano de 2009. 

A abordagem da pesquisa será qualitativa, priorizando a experimentação em 

campo. Como se trata de uma pesquisa descritiva que, para sua consecução, 

contou com as técnicas de revisão bibliográfica e documental, foi feita uma pesquisa 
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de revisão do que consta na IP 20-10 sobre Liderança Militar, nos manuais do 

Exército Americano FM 22-100 – Military Leadership e FM 6-22 Army Leadership. 

A análise das atividades que ocorrem durante o ano letivo e que contribuem 

para o desenvolvimento da Liderança militar foi realizada utilizando documentos 

fornecidos pela Subseção de Liderança Militar da EsAO, Estado Maior do Exército e 

pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx). Foi utilizada ainda, 

uma pesquisa sobre o tema proposto aplicada aos capitães alunos do Curso de 

Artilharia da EsAO e uma entrevista com os oficias de nações amigas (ONA) que  

cursam esta escola e com o Oficial do Exército americano que compõe o Corpo 

docente. 

Na busca do embasamento científico necessário à definição de termos, 

redação do Referencial Teórico e estruturação de um modelo teórico, viabilizando a 

solução do problema de pesquisa, foi realizada uma revisão literária nos seguintes 

termos: 

a. Fontes de busca 

- Documentos e diretrizes do escalão superior que abordem o assunto 

Liderança Militar; 

- Livros  e artigos de publicações militares que abordem temas relacionados à 

Liderança Militar, enfocando as atividades de desenvolvimento da mesma; 

- Monografias da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro e 

do Exército Americano; 

- Manuais do Exército Brasileiro e  Exercito dos EUA. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram consultados sítios de confiabilidade reconhecida tal qual CAPES, 

Pergamum, SciELO e Google Acadêmico, para tanto foram empregados os 

seguintes termos descritores: “Liderança”, “Liderança Militar”, “ Liderança Militar na 

EsAO”. Devido o ineditismo e especificidade do tema, verificou-se a falta de fontes 

encontradas – cerca de 272 ocorrências no Google Acadêmico, 18 ocorrências no 

CAPES, nenhuma ocorrência no SciELO e no Pergamum.  Empregou-se os 

seguintes termos em inglês: “ Leadership”, “Military Leadership” e “Development of 

military leadership”. Foram encontradas cerca de 1.660 de ocorrências para os 

termos no Google Acadêmico e 09 ocorrências no SciELO. 

Ao findar da busca eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram analisadas, a fim de localizar artigos não 
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encontrados na referida pesquisa. 

c. Critérios de inclusão 

- Manuais do Exército dos EUA e Brasil referente ao tema; 

- Estudos datados de 1980 a 2009. 

- Trabalhos sobre o tema escritos em língua inglesa e português. 

d. Critérios de exclusão 

- Estudos com objeto de pesquisa pouco definido e explicitado; 

- Trabalhos de autoria duvidosa. 

Foram buscadas como fontes de pesquisa as experiências deste autor como 

instrutor da ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS. Buscou-se também as 

experiências de militares de outros países da América do Sul e dos EUA. 

A fim de confirmar os pressupostos da pesquisa, foi aplicado um questionário 

(Apêndice A) acerca dos atributos inerentes à Liderança Militar desenvolvidos com 

as atividades curriculares do ano letivo de 2009. O referido questionário, composto 

de 14 (quatorze) perguntas, pretende identificar quais atributos de liderança são 

desenvolvidos em cada uma das atividades observadas. Pretende também concluir 

se houve, por parte dos discentes, o desenvolvimento de sua Liderança Militar. Os 

respondentes são 24 (vinte e quatro) capitães alunos, do Curso de Artilharia, do 

CAO ( 2º ano) do ano de 2009.  

Com a finalidade de comparar os programas de desenvolvimento da liderança 

militar da EsAO com programas similares que ocorrem em outros países, foi 

realizada uma entrevista (constante do Apêndice B) com os Oficiais de Nações 

Amigas (ONA) que estão cursando o CAO (2º ano) em 2009. Os respondentes são 

02 (dois) Oficiais alunos do Curso de Artilharia: um capitão oriundo do exército do 

Chile e um primeiro-tenente oriundo do exército da Argentina.  

Através da realização de uma entrevista (constante do Apêndice B) com um 

Oficial superior do Exército dos EUA integrante do Corpo Docente buscou-se 

identificar idéias, concepções, valores e referenciais acerca dos programas de 

desenvolvimento da Liderança de uma instituição militar considerada estado da arte. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão abordados alguns conceitos sobre Liderança e Liderança 

Militar com a finalidade de introduzir o estudo do tema. Serão abordadas também as 
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peculiaridades do posto de Capitão e as características do CAO bem como as 

atividades curriculares observadas como catalisadoras do processo de 

desenvolvimento da Liderança Militar na EsAO. 

 

3.1 LIDERANÇA: HISTÓRICOS E CONCEITOS 

 

Ao se analisar a etimologia da palavra liderar, observa-se que esta significa 

“ir, viajar, orientar". Esta análise proporciona à palavra liderança um sentido de 

movimento, ou seja, os líderes buscam um novo caminho, uma nova ordem, 

aventurando-se em territórios nunca antes explorados e orientando seus seguidores 

na procura de destinos novos 7.  

Na língua portuguesa, a palavra liderança perdeu aquele significado de 

origem, permitindo a contextualização dos termos líder e liderança. Termos como 

dirigente, gerente, administrador são usados como sinônimos. Porém, Kouzes e 

Posner (1995 apud COVEY, 2005) fazem distinção entre os termos, a partir de suas 

raízes: gerenciar, etimologicamente significa mão. Em suma, tem a ver com 

"manejar" coisas, com controlar, organizar. Isto posto, a diferença fundamental entre 

gerenciamento e liderança é definido pela origem destas palavras, ou seja, enquanto 

uma quer dizer manusear,a outra quer dizer orientar. O mesmo ocorre com a palavra 

líder que, muitas vezes, é empregada como sinônimo de dirigente ou gerente 7.  

Oliveira (2005) distingue os termos líder e liderança. Para ele, líder é o 

indivíduo, liderança é a função ou atividade que o indivíduo executa. Dito de outra 

forma, líderes são indivíduos que, por suas ações, facilitam o movimento de um 

grupo de pessoas rumo à meta comum ou compartilhada; assim sendo, liderança é 

um processo de influência 8.  

Existem diferenças conceituais que circulam entre o velho e o novo 

paradigma de liderança, enquanto um gerente está apto e habilitado a administrar 

hoje, o líder é alguém que está trabalhando para o amanhã, ou seja, o líder é um 

visionário 9. 

As expressões comando e comandante são empregadas com grande 

solenidade e respeito no EB. Guardam profundo significado moral, conferindo 

ornamento e alma à função e ao cargo. Mas, afinal, o que se deve entender por 

estas expressões? A seguir, será exibido o conceito de cada uma delas 1.  

Comando é o componente da chefia militar que traduz,em essência, a 
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autoridade da qual o militar está investido legalmente no exercício de um cargo 10.  

Comandante é o militar investido para o exercício de um cargo de chefia 10.  

O comandante desempenha dois papéis funcionais. Primeiramente, o de 

condutor de forças, no qual se pode identificar o atributo de chefe militar, aquele que 

tem autoridade para dirigir e controlar e cuja atividade funcional é a chefia militar. 

Segundo, o de condutor de homens, no qual se pode identificar o atributo de líder 

militar, aquele que tem a capacidade de influenciar e cuja atividade funcional é a 

liderança militar 1.  

Liderança militar é a capacidade de influenciar o comportamento humano e 

conduzir pessoas ao cumprimento do dever. Está fundamentada no conhecimento 

da natureza humana, compreendendo a análise, a previsão e o controle de suas 

reações 11.  

Comandar é a exercer a autoridade de comandante de forma legítima sobre 

seus subordinados, por força de suas atribuições. Isto inclui a liderança e a 

autoridade, e também requer responsabilidade para se utilizar dos recursos 

disponíveis e realizar o planejamento do emprego da Força sob seu comando a fim 

de cumprir as missões designadas 11.  

O Exército, como componente das Forças Armadas do país, é instrumento 

político do Estado e, ao mesmo tempo, é instituição nacional. É um aparelho de 

guerra, organizado, equipado e treinado para aplicação da violência. A sua natureza 

e destinação bélica impõem que esteja submetido a valores éticos que lhe confiram 

finalidades morais, tornem legítimo o uso da violência e dêem limites toleráveis à 

sua ação, sem o que, quando empregado, poderá se transformar em um instrumento 

letal indiscriminado, inescrupuloso e fora de controle da Nação a que serve. Sendo 

assim, a profissão militar deve ser calcada em valores éticos e amparada em 

profundos padrões morais 1. 

Portanto, o líder deverá ter consciência reta, que corresponda às normas da 

moralidade. Não poderá entregar-se à imoralidade, que é a prática voluntária de 

maus costumes ou a infração de princípios morais consagrados. Tampouco deverá 

ser amoral. As pessoas não aceitam a liderança dos imorais ou amorais 3.  

A verdadeira mentalidade de oficial está envolta em grandeza: grandeza de 

sentimentos; de amor ao Exército e ao País; de dedicação aos subordinados e à 

missão de administrar com responsabilidade e competência os meios de Nação lhe 

empresta 12. 
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Sobre liderança militar, Passarinho (1987) diz que a história mostra o século 

XVIII como um período quando se podia comandar com êxito um exército com base 

na coação e na violência, como no caso de Frederico “O Grande” (1712-1786), 

frente ao exército prussiano: “Se meus soldados começam a pensar, não restará um 

só deles nas fileiras” 13. 

Frederico desenvolveu o princípio de que os homens deveriam ser ensinados 

a temerem os seus oficiais mais que ao inimigo, e essa visão de Frederico, de um 

exército "mecanizado" gradualmente, tornou-se uma realidade, tanto nas situações 

de fábrica, como nas de escritório 13. 

Sob outro prisma, fruto das idéias da Revolução Francesa, Napoleão 

Bonaparte (1769-1821) no século XIX, em vez de coagir, elogiava seus soldados, 

preocupava-se com o seu bem-estar, condecorava-os e só a eles autorizava 

tratarem-lhe por “tu” 13.  

Além de ser considerado o melhor soldado de seu tempo, Napoleão 

destacou-se por maximizar a tecnologia da época, manteve a coordenação, cerrada 

supervisão, escolheu subordinados eficazes e integrou forças. Dessa forma, 

conseguiu o máximo desempenho de seu exército. Mais ainda, sabia que o sucesso 

de qualquer exército residia no entusiasmo e no moral de seus integrantes, sua 

presença, carisma, natural liderança e coragem pessoal criaram e perpetuaram um 

espírito combativo até então desconhecido nos campos de batalha europeus14.  

Isso quer dizer que a modernidade definiu novos critérios de valores morais, 

proporcionou descobertas científicas, particularmente no campo da Psicologia, e os 

novos conceitos de liberdade e de direitos humanos mudaram radicalmente a feição 

dos exércitos. Sentiu-se a necessidade de incluir a disciplina Liderança Militar nos 

currículos das escolas de formação de chefes, desde os cursos destinados aos 

graduados até o do mais elevado comando, ressaltando a responsabilidade dos 

chefes no sentido de obterem integral cooperação de seus soldados 13. 

 

3.2 A FORMAÇÃO DO COMANDANTE E DO LÍDER MILITAR 

 

Conforme visto anteriormente, para formar um comandante e líder, o Exército 

investe muito tempo e energia. A preparação do oficial para o comando envolve: a 

habilitação para o exercício da chefia militar, a aptidão para a liderança militar e a 

consolidação de uma estrutura ética pessoal 1. O conhecimento do qual os líderes 
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devem se utilizar no exercício da liderança exige o estudo de táticas, sistemas 

técnicos, organizações, gestão de recursos e tendências e necessidades das 

pessoas 4.. 

O exercício da chefia militar é desenvolvido através da preparação 

institucional nas diversas escolas de formação, aperfeiçoamento e especialização.  

Mas a preparação é feita, também, na vivência profissional e na experiência de 

comando adquiridas, continua e progressivamente, no desempenho dos cargos de 

mando à frente de organizações militares, desde as pequenas frações de tropa até a 

grande unidade. Trata-se do eficaz processo didático da “prática controlada” 1.  

A preparação pela vivência profissional nada mais é do que uma 

conseqüência da preparação institucional. É o domínio do “know how” recebido 

sucessivamente e progressivamente durante a carreira.  

Já foi visto que a capacidade de liderança é um atributo que pode ser 

adquirido pelo estudo, pelo treinamento e pela prática. Todavia, enquanto a 

capacidade de chefia é predominantemente empresa da instituição, o 

desenvolvimento da capacidade de liderança, inversamente, é uma elaboração, 

principalmente, do próprio oficial. 

O manual do Exército Americano FM 6-22 “ Army Leadership” utiliza-se de 

tríade “ Ser-Saber-Fazer” para definir as características do Líder. As escolas 

integrantes do sistema de ensino do Exército Brasileiro atuam principalmente no 

campo do “Saber”2.  

Alguns já trazem uma experiência, outros possuem certo talento e há os que, 

embora renomados chefes, “não levam jeito” para a liderança. Com um pouco mais 

ou um pouco menos de esforço, a capacidade de liderança pode ser adquirida, ou 

melhor, pode ser desenvolvida a níveis razoáveis de eficiência 1. 

Não é um aprendizado como o das disciplinas cognitivas. É uma assimilação 

de comportamentos, de atitudes e de sentimentos que não se encontram 

codificados, embora muito se tenha escrito sobre o assunto. Mas o processo não é 

só isto. Há algo mais a ser elaborado. O próprio oficial tem que estabelecer os seus 

princípios éticos e pragmáticos e transformados em uma espécie de código pessoal, 

íntimo, ao qual será absolutamente fiel 1. 

Não há, propriamente, um processo que possa ser proposto para tal, 

exatamente por ser essencialmente uma elaboração personalizada. Porém, pode-se 

indicar três passos ou engajamentos do oficial: educação ou treinamento, 
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observação de outros líderes e iniciação - ensaio e erro 1.  

Em consonância com estes três passos, o manual americano FM 22-100 

também afirma que as formas para desenvolvimento da liderança envolvem: o 

treinamento instituciona’l, as atribuições profissionais e o auto aperfeiçoamento 11.  

O desenvolvimento do Líder inclui treinamento e realização de análises pós-

ação, e é um processo muito amplo. O modelo de Liderança de um Exército inclui 

como requisitos muitos atributos e competências, além de conhecimento de valores 

e empatia. O Líder deve ser capaz de criar um ambiente positivo. Pode-se dizer que 

os comandantes não são responsáveis apenas pela capacitação técnica e tática de 

seus soldados, mas também devem alimentar atributos e competências de liderança 

em seus subordinados 5. 

Este modelo de elaboração tem começo, meio, mas não tem fim. Ele é cíclico, 

em contínua renovação, porque, a cada posto hierárquico e a cada nível de 

comando, as condições em que a liderança é exercitada são diferentes, 

apresentando peculiaridades que a sensibilidade do líder deverá captar e às quais 

terá que se adaptar, principalmente em relação aos liderados. 

Nos primeiros postos, a liderança é direta, "corpo-a-corpo"; as motivações dos 

liderados são simples e imediatas, a credibilidade do líder se assenta a partir das 

suas virtudes guerreiras (virilidade, combatividade, coragem) e em outras qualidades 

mais visíveis (vigor, presença, atividade, exemplo e aparência física) 1. 

Nos postos mais elevados, a liderança é mais "intelectualizada"; as 

motivações dos liderados são mais complexas; a credibilidade do líder se firma no 

seu espírito de classe (camaradagem e lealdade), nas qualidades intangíveis 

(inteligência, competência, dignidade, dedicação) e, principalmente, no êxito do seu 

desempenho como chefe militar 1. 

Educação e treinamento - eventualmente, o oficial pode ser objeto da ação 

educativa do seu comandante superior e do treinamento formal proporcionado pela 

instituição ou procurado por ele mesmo para desenvolver a sua capacidade de 

liderança. Porém, o processo é essencialmente de auto-qualificação, em que a 

educação e o treinamento são fontes de informação inicial, ajuda e orientação do 

esforço pessoal 1. 

No desenvolvimento do processo e em primeiro lugar, o oficial deve começar 

a cristalizar os seus valores éticos e os critérios profissionais que darão sentido 

moral e prático à sua atividade funcional e ao exercício do comando. É um longo 
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empreendimento, de anos, e parece não ter fim. Por isto, tem que ser iniciado desde 

cedo na carreira 1. 

O segundo ponto da educação do oficial para a liderança - e também para a 

chefia militar - é a ampliação do seu valor profissional de comandante. Na área 

afetiva, como estamos tratando, este é um processo não só de desenvolvimento de 

valores, mas, principalmente, de exercício das virtudes e qualidades que lhes 

correspondem1. 

Sabe-se que as virtudes e qualidades não são inatas, mas já podem vir 

incorporadas pela educação anterior e podem também ser elaboradas, inspiradas 

pelos bons exemplos e mesmo “aprendidas” em um processo educativo e levadas à 

aceitação. E serão praticadas até se incorporarem à personalidade do oficial. 

O treinamento institucional não é suficiente, por si, para desenvolver a 

capacidade de liderança. Não se aprende liderança somente em sala de aula. 

Entretanto, os cursos, estágios, conferências, simpósios e palestras podem ser 

muito úteis para proporcionar a compreensão inicial do processo de liderança, 

identificação dos seus elementos, conceitos e fundamentos. Podem apontar 

direções e levantar idéias para o comandante identificar o seu próprio estilo e 

elaborar o seu código pessoal de comando 1. 

Prevalece que a auto-preparação é o caminho principal de capacitação do 

líder. O estudo e a leitura de obras especializadas trarão muitas idéias e sugestões. 

Vale à pena ler tudo que encontrar sobre liderança. Quando já se tem uma 

concepção pessoal de liderança razoavelmente esboçada, a leitura de obras 

especializadas, ou mesmo de divulgação, contribuirá com elementos de 

aprimoramento e de consolidação do modelo próprio. Sempre há uma idéia nova e 

algo de inédito que nos possa servir. Dentro do projeto de auto-preparação, a 

qualificação pessoal do comandante é o aspecto mais importante da formação do 

líder 1. 

A observação de outros líderes - os bons comandantes, principalmente os 

superiores, mas não só eles, também os pares e até os subordinados funcionais - 

podem ser exemplos e servirem de modelos de chefes competentes e de líderes 

eficientes. Para alguém não iniciado nos conceitos e no processo de liderança 

militar, poderá parecer que o dirigente notado é possuidor de um dom especial, de 

carisma e daquele “jeito” que o faz obedecido com espontaneidade e com 

entusiasmo. Para o observador iniciado e atento, entretanto, não lhe são apenas 
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percebidos os efeitos da liderança, mas as qualidades marcantes, as atitudes 

positivas e o comportamento construtivo de comandante agindo como líder e 

obtendo o envolvimento individual e coletivo dos subordinados no empreendimento1.  

Iniciação do líder - ensaio e erro - tão cedo quanto possível, mas a partir do 

momento em que o jovem comandante estiver seguro de que domina 

intelectualmente os conceitos e que está moralmente qualificado, poderá começar 

um processo de ensaio e erro na aplicação da liderança na condução dos seus 

comandados. Este é um caminho promissor de aquisição da capacidade de 

liderança. Aos poucos e com segurança, o líder vai ampliando sua atuação, 

entrando na ação educativa, com prudência, para não dizer coisas inconvenientes 

no entusiasmo de “doutrinar”. Finalmente, com cautela, pode começar a exercer a 

influência direta, buscando o envolvimento dos subordinados na missão. O processo 

de iniciação de um líder é coisa pessoal e intima 1. 

 

3.3 A ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS E O DESENVOLVIMENTO 

DA LIDERANÇA MILITAR 

 

O termo "capitão" vem do latim "caput" (cabeça) e foi usado desde a Idade 

Média como a designação geral de chefe, sobretudo no âmbito militar 15. Capitão é 

um posto de oficial existente na maioria dos exércitos do mundo e ao qual 

corresponde, tradicionalmente, o comando de uma companhia de soldados ou 

integrar o estado-maior de uma Organização Militar. O posto de capitão situa-se, 

hierarquicamente, entre o de tenente e o de major e constitui o círculo dos 

chamados “oficiais intermediários” 16. 

Ao mesmo tempo, executante e elo entre a execução e o primeiro nível de 

planejamento, o Capitão deve manter o vigor do tenente e exercitar a sabedoria 

esperada de um oficial superior, mostrar o ímpeto do jovem e demonstrar a 

prudência do homem maduro. Deve ter a atitude constante do “siga-me!” e o poder 

de dizer “parem!”, com um simples olhar. Deve impulsionar, aglutinar, dirigir, corrigir, 

conciliar. Ser Capitão, enfim, é comandar pela liderança e liderar pelo exemplo 12. 

Deverá chegar ao curso de aperfeiçoamento com a vocação militar afirmada, 

e dele sair retemperado, reciclado, seguro de seus conhecimentos e ciente de que 

se habilitou a ascender a um nível de responsabilidade mais alto dentro da estrutura 

da instituição 12. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabeça
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Média
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Média
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oficial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exército
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_%28militar%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tenente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Major
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oficial_intermediário
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A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), fundada em 08 de abril de 

1920, tem por missão aperfeiçoar capitães, capacitando-os para o comando e chefia 

de unidades e habilitando-os para o exercício de funções de estado maior não - 

privativas do Quadro de Estado-Maior do Exército17.  

A EsAO prepara o oficial com as ferramentas necessárias e adequadas para 

atuar em cenários estratégicos de conformação difusa e acompanhar a rápida e 

contínua evolução da doutrina militar, por meio do perfeito entendimento do emprego 

combinado das Armas. Com isso, vem logrando pleno êxito em sua missão, ao 

ofertar às Organizações Militares capitães altamente aperfeiçoados e plenamente 

capacitados nas áreas cognitiva e psicomotora, bem como ainda mais enriquecidos 

no aspecto afetivo17.  

O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) é realizado em dois anos, 

sendo o segundo presencial. Desta feita, durante o período presencial da EsAO, que 

possui a duração de 41 semanas, existe uma grande gama de atividades e 

oportunidades que servem de esteio para o desenvolvimento da liderança militar do 

oficial que freqüenta seus bancos escolares17. 

 

3.4 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Os resultados obtidos pela revisão de literatura constatam que o comando e a 

liderança militar são atitudes que podem e devem ser trabalhadas durante o 

transcorrer da carreira militar, quer seja nos cursos de formação e aperfeiçoamento 

que compõem a lide castrense, quer seja nos diversos corpos de tropa durante a 

labuta diária. 

A liderança militar não é privilégio de alguns poucos chefes, dotados de 

qualidades inatas para influenciar o comportamento de outras pessoas. É natural 

que tais qualidades concorram para a formação e o aperfeiçoamento do líder, mas 

sua simples existência não determina o sucesso do seu desempenho 10. 

A liderança militar é um construtor classificável no domínio afetivo dos 

objetivos educacionais, portanto, passível de ser desenvolvida pela via do processo 

ensino-aprendizagem, permitindo e tornando desejável que todo militar, 

independente do escalão ou da natureza dos cargos de chefia para os quais esteja 

habilitado, seja um líder em sua esfera 10. 
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O posto de capitão do EB, condutor e orientador de homens, se reveste de 

grande responsabilidade e importância. Em virtude desta afirmação, cabe ao oficial o 

dever de se aprimorar e se aperfeiçoar, no campo dos valores militares e no campo 

técnico-profissional, tanto através dos cursos oferecidos pela instituição, quanto 

através do auto-aperfeiçoamento.   

Seguindo o previsto na OI nº 011 da Divisão de Ensino de 19 de março de 

2009, foram previstas para o corrente ano uma série de palestras sobre o tema 

“liderança militar”, estas compõem o chamado Ciclo de Palestras do Programa 

Liderança Militar. Dentre as palestras pode-se citar as seguintes 18: 

a) Programa Liderança Militar; 

b) Liderança Militar: Fundamentos; 

c) Liderança Militar em Operações; 

d) Liderança Militar e Ética; 

e) A Liderança Militar no comando de força de manutenção de paz; 

f) Uma outra visão: o liderado; 

g) Liderança Militar do dia-dia; 

h) Liderança e motivação 

A respeito destas atividades, cabe salientar que ações semelhantes ocorrem 

no Exército dos Estados Unidos da América (EUA) e também em diversos outros 

Exércitos da América do Sul, como confirmam os oficiais destas nações consultados 

através da entrevista aplicada. Cabe citar como exemplo o Centro de Liderança do 

Exército dos EUA (CAL) , que se destina a ajudar os militares a construir estratégias 

e estabelecer uma ponte para melhorar a eficiência e a eficácia do desenvolvimento 

da Liderança 19.  

O Centro de Liderança do Exército dos EUA tem como missão institucional o 

desenvolvimento de líderes, a análise, a avaliação e desenvolvimento de doutrina de 

liderança. Também coordena e desenvolve o Programa de Desenvolvimento  

Integração e Sincronização Profissional de Educação Militar para sustentar a 

excelência no cultivo de líderes do Exército. O espectro deste programa, destinado à 

capitães aperfeiçoados ou em aperfeiçoamento, possui atividades muito similares às 

atividades desenvolvidas na EsAO 19. 

Através da observação participante das atividades que contribuem para o 

desenvolvimento da liderança militar do capitão da EsAO, verificou-se que as 

palestras que compõe o Ciclo de Palestras do Programa de Liderança Militar têm 



 26 

como palestrantes personalidades civis e militares de reconhecido conhecimento e 

afinidade com os referidos temas. Esta atividade proporciona ao capitão aluno a 

oportunidade de desenvolver a liderança militar através do processo da educação ou 

treinamento e da observação de outros líderes.  

A expressão oral dos palestrantes, aliadas às suas experiências profissionais 

e pessoais formam um rol de exemplos dos qual o capitão aluno pode se utilizar 

para montar seu modelo de liderança. Cita-se como exemplo a palestra com o 

senhor Bernardo Rocha de Rezende, o “Bernardinho”. Durante a palestra com o 

mesmo, pode-se colher como ensinamento a importância do treinamento exaustivo 

sobre o talento individual. Falou-se sobre a necessidade de trabalhar em grupo e de 

como se pode influenciar o subordinado para dele extrair o melhor.   

De acordo com a pesquisa aplicada no universo de Capitães alunos que 

integram o Curso de Artilharia do CAO, verifica-se que os atributos inerentes ao líder 

que mais se desenvolveram com esta atividades foram os seguintes:  

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO CICLO DE PALESTRAS DO PROGRAMA 
DE LIDERANÇA MILITAR 

Competência  12,5% 

Autoconfiança 25% 

Dedicação 00 

Organização 37,5% 

Responsabilidade 12,5% 

Direção 25% 

Coerência  12,5% 

Persistência 12,5% 

Decisão 25% 

Disciplina 12,5% 

Camaradagem 12,5% 

Persuasão 12,5% 

Iniciativa 12,5% 

Coragem 12,5% 

Equilíbrio Emocional 25% 

Objetividade 25% 

Imparcialidade 00 
Quadro 1 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO CICLO DE PALESTRAS DO PROGRAMA DE 

LIDERANÇA MILITAR 

FONTE: O AUTOR 

Com esta atividade, verifica-se que o atributo organização foi considerado o 

mais desenvolvido. Observa-se também, que com exceção dos atributos dedicação 

e imparcialidade, todos os outros foram citados. Isso porque esta atividade não 
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desenvolve diretamente a Liderança Militar, porém os serve de arcabouço para 

praticamente todos os atributos inerentes ao Líder.   

O Programa “Falar Bem” foi criado com os objetivos de estimular os capitães 

do corpo discente a aperfeiçoarem sua comunicação verbal e de auxiliá-los no 

desenvolvimento do atributo comunicabilidade. O programa funciona da seguinte 

maneira: os integrantes do grupo observarão as intervenções verbais de seus 

companheiros para identificar a ocorrência de vícios de linguagem, bem como de 

outras inadequações lingüísticas, de postura ou de atitude. As observações 

realizadas pelos demais integrantes do grupo serão consolidadas por um oficial do 

grupo denominado "relator" e por ele transmitidas informalmente ao capitão 

observado20.  

Em relação ao Programa Falar Bem, verificou-se que o atributo 

comunicabilidade é indispensável na formação de vínculos entre líderes e liderados, 

pois dela depende a persuasão que é um traço de liderança muito significativo para 

o capitão6. Um bom líder deve manter seus subordinados informados e deve saber 

se comunicar com propriedade para que a mensagem chegue ao seu destinatário da 

maneira correta para que as ordens sejam cumpridas da maneira correta. Treinando, 

através do processo do ensaio e erro, pode-se vencer a insegurança e a timidez. O 

ideal é que o líder possua uma voz poderosa e modulada. Não se deve empregar 

termos chulos ou palavras de baixo calão. Falando de forma simples, porém sincera, 

dominando o assunto, cria-se a credibilidade necessária ao líder. No tocante aos 

atributos desenvolvidos com esta atividade, a pesquisa aplicada mostrou que:   

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA FALAR BEM 

Competência  00 

Autoconfiança 50% 

Dedicação 00 

Organização 12,5% 

Responsabilidade 12,5% 

Direção 00 

Coerência  37,5% 

Persistência 00 

Decisão 00 

Disciplina 12,5% 

Camaradagem 00 

Persuasão 25% 

Iniciativa 00 

Coragem 12,5% 

Equilíbrio Emocional 00 

Objetividade 37,5% 
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Imparcialidade 00 
Quadro 2 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA FALAR BEM 

FONTE: O AUTOR 

Verifica-se que os atributos objetividade e coerência foram bem valorizados. É 

importante notar que o atributo persuasão também ocorreu de forma satisfatória. 

Falar em público exige muita autoconfiança do Líder. O Líder é aquele que é visto e 

todos param para ouví-lo. Desta forma o atributo considerado mais desenvolvido 

com esta atividade foi a autoconfiança. 

Durante o período presencial do CAO, o capitão aluno tem a oportunidade e 

exercer a função de Oficial Representante do Comando (ORC). Este é um serviço 

de escala ao qual todos os capitães alunos concorrem e encontra-se regulamentado 

pelo Regulamento Interno e Serviço Gerais (RISG) 21 . Durante o serviço, que tem a 

duração de vinte e quatro horas, o ORC tem a oportunidade de comandar uma 

guarnição composta de soldados, cabos e sargentos, todos têm como missão 

precípua a responsabilidade de zelar pela segurança da EsAO e de seus 

integrantes. 

Durante o Serviço de Escala, mais precisamente exercendo a função de 

ORC, o Capitão aluno tem que lidar com diversas situações inusitadas que exigem 

decisões e procedimentos envoltos em alto grau de responsabilidade. Os processos 

envolvidos são o ensaio e erro e a educação e treinamento. Os traços da liderança 

mais trabalhados nesta situação de acordo com a pesquisa são: 

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO SERVIÇO  DE ORC 

Competência  12,5% 

Autoconfiança 00 

Dedicação 12,5% 

Organização 12,5% 

Responsabilidade 25% 

Direção 12,5% 

Coerência  00 

Persistência 12,5% 

Decisão 37,5% 

Disciplina 12,5% 

Camaradagem 00 

Persuasão 12,5% 

Iniciativa 25% 

Coragem 12,5% 

Equilíbrio Emocional 37,5% 

Objetividade 12,5% 

Imparcialidade 12,5% 
Quadro 3 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO SERVIÇO ORC 



 29 

FONTE: O AUTOR 

O ORC realiza rondas a fim de verificar se as ordens em vigor estão sendo 

cumpridas. Cabe também ao ORC decidir de forma acertada em momentos onde 

muitas vezes a segurança e integridade estarão em risco, para isso também deve 

possuir e exercitar a iniciativa. Deve persuadir o subordinado a cumprir bem a sua 

missão e possuir um excelente equilíbrio emocional. As ordens de serviço devem ser 

passadas de forma clara e objetiva.  

A Portaria nº 04 do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP)  – atual 

Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) – de 30 de janeiro de 

1996, implantou  o Programa de Leitura com os seguintes objetivos 22: 

a) Estimular o gosto e o hábito pela leitura. 

b) Acrescentar e atualizar conhecimento. 

c) Desenvolver o hábito de pesquisa e o gosto pelo auto-aperfeiçoamento. 

d) Aprimorar a comunicação e a expressão oral e escrita. 

e) Aperfeiçoar a capacidade de análise e interpretação. 

f) Estimular a formação de bibliotecas individuais básicas. 

O Programa de Leitura consiste em dois ciclos de leitura, sendo um por 

semestre. Neste período o oficial deverá ler uma obra literária em cada um dos 

ciclos. 

Considerando o Programa de Leitura verifica-se que através da leitura de 

obras literárias afetas ao assunto de liderança ou não, o capitão aluno pode 

desenvolver diversos traços da personalidade do líder constantes do quadro 4: 

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE LEITURA 

Competência  00 

Autoconfiança 00 

Dedicação 37,5% 

Organização 50% 

Responsabilidade 25% 

Direção 12,5% 

Coerência  12,5% 

Persistência 12,5% 

Decisão 00 

Disciplina 12,5% 

Camaradagem 00 

Persuasão 25% 

Iniciativa 12,5% 

Coragem 00 

Equilíbrio Emocional 00 

Objetividade 37,5% 
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Imparcialidade 00 
Quadro 4 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE LEITURA 

FONTE: O AUTOR 

A atividade de leitura, de forma geral, é capaz de desenvolver a capacidade 

de comunicação permitindo ao Líder aumentar sua capacidade de persuasão. O 

atributo organização foi considerado o mais desenvolvido com esta atividade. 

Considerou-se também a objetividade como um atributo muito desenvolvido nesta 

atividade. Qualquer que seja a obra eleita, a leitura comporá um conjunto de 

conhecimentos profissionais ou pessoais que poderão ser empregados pelo Líder 

quando a situação assim exigir. 

Durante todo o ano letivo o oficial aluno realiza trabalhos em sala de aula 

enquadrado em Grupos de Trabalho (GT), sob responsabilidade de um capitão 

discente. Estes grupos são criteriosamente organizados pela Seção 

Psicopedagógica a fim de que haja um rodízio constante e contínuo entre os 

componentes e os chefes do GT. A grande ferramenta utilizada para validar este tipo 

de trabalho é o chamado Módulo de Desenvolvimento dos Atributos da Área Afetiva 

(MoDAAAf). 

O MoDAAAf sistematiza na EsAO o gerenciamento do Programa de 

Desenvolvimento dos Atributos da Área Afetiva, relevantes para o desenvolvimento 

da personalidade do líder, por meio do processamento de dados lançados por 

alunos e instrutores do CAO durante o ano letivo. Realiza o tratamento estatístico e 

a devolução de informações relacionadas aos Atributos da Área Afetiva avaliados 

verticalmente e lateralmente durante o CAO e aspectos de Liderança e 

Sociabilidade. Tem por objetivo fornecer dados ao capitão aluno do CAO que o 

estimulem à auto-análise e ao auto-aperfeiçoamento23. 

Observando-se os Trabalhos em Grupo desenvolvidos durante o ano letivo da 

EsAO, conclui-se que o Chefe do GT tem a possibilidade de desenvolver traços 

como responsabilidade, autoconfiança, decisão, organização e persuassão10. Este 

deve distribuir as tarefas entre os integrantes do GT e cobrar-lhes a correta 

execução das mesmas dentro dos prazos estabelecidos. Deve também conduzir 

debates para decidir a melhor solução a ser apresentada pelo seu GT fazendo a 

exposição da mesma para os demais discentes, exercitando assim sua capacidade 

de comunicação oral e escrita. Os demais integrantes do GT têm a possibilidade de 

desenvolver a autoconfiança, a responsabilidade, a dedicação e a camaradagem10. 
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ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO TRABALHO EM GRUPO 

Competência  12,5% 

Autoconfiança 25% 

Dedicação 00 

Organização 37,5% 

Responsabilidade 37,5% 

Direção 00 

Coerência  00 

Persistência 25% 

Decisão 12,5% 

Disciplina 12,5% 

Camaradagem 87,5% 

Persuasão 62,5% 

Iniciativa 25% 

Coragem 00 

Equilíbrio Emocional 37,5% 

Objetividade 37,5% 

Imparcialidade 00 
Quadro 5 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NO TRABALHO EM GRUPO 

FONTE: O AUTOR 

Os integrantes do GT devem acatar as ordens transmitidas pelo Chefe do 

grupo e executá-las da melhor maneira possível beneficiando assim todo o grupo. 

Uma vez que não cumpra o que foi estabelecido, pode vir a prejudicar o 

desempenho de todo o seu GT. 

Durante o ano letivo, o capitão aluno tem a oportunidade de conviver com 

diversos militares do mesmo círculo hierárquico, mais modernos e mais antigos, 

componentes do corpo docente, discente e permanente da Escola. Dentro deste 

universo encontram-se diversos exemplos de líderes, dentro desta ideia cresce de 

importância e de responsabilidade o comportamento daqueles que compõe 

principalmente o corpo docente. Segundo a Ordem de Instrução nº 020 (2007), os 

instrutores se constituem em ferramenta essencial para o desenvolvimento do 

ambiente de liderança na Escola. Para tanto, devem primar pela conduta 

irrepreensível, tanto no meio profissional quanto no social 24.  

No que diz respeito à observação de outros líderes, o observador deve ter em 

mente que o Líder será aquele que é visto, que se faz presente, que se comunica, 

que anima e que motiva. E principalmente, aquele que, além de obter o 

envolvimento de todos no cumprimento da missão, conquistou o respeito e a 

confiança dos subordinados. Este é o indicador infalível. Este é o modelo a ser 

observado atentamente. Não para ser imitado, mas para servir de paradigma, fonte 

de idéias, de exemplo de procedimento, de técnicas e de valores éticos 1. O Líder é 
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inimitável. Cada um tem o seu próprio estilo, sua própria personificação de Líder. O 

quadro 6 expõe os atributos mais desenvolvidos com esta atividade: 

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NA OBSERVAÇÃODE OUTROS LÍDERES 

Competência  12,5% 

Autoconfiança 12,5% 

Dedicação 37,5% 

Organização 12,5% 

Responsabilidade 25% 

Direção 25% 

Coerência  25% 

Persistência 12,5% 

Decisão 37,5% 

Disciplina 25% 

Camaradagem 00 

Persuasão 37,5% 

Iniciativa 12,5% 

Coragem 25% 

Equilíbrio Emocional 12,5% 

Objetividade 12,5% 

Imparcialidade 12,5% 
Quadro 6 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NA OBSERVAÇÃODE OUTROS LÍDERES 

FONTE: O AUTOR 

Através da observação participativa, os capitães alunos consideram que os 

atributos dedicação, persuasão e decisão são os mais desenvolvidos com esta 

atividade. Ao observar-se o quadro, verifica-se a ocorrência de praticamente todos 

os atributos, isto quer dizer que esta atividade fornece subsídios para o 

desenvolvimento de todo o rol de atributos que o Líder necessita.  

As Normas Internas para Avaliação Educacional (NIAE - 2005) regulam a 

realização das verificações de aprendizagem durante o CAO. Estas mesmas normas 

prevêem durante o ano letivo uma prova formal, de realização individual, com 

duração de oito horas. A mesma é realizada em dois períodos de quatro horas com 

um intervalo para a refeição do almoço. Nesta atividade, o capitão aluno deve 

também realizar a preparação dos esquemas de manobra de sua Arma, Quadro ou 

Serviço. É a chamada “ colagem de calcos” e deve ser realizada de forma precisa e 

dentro de um pequeno prazo estipulado em documentação interna previamente 

distribuída, esta tarefa de acordo com o quadro 7 está intimamente ligada com o 

atributo da organização 25. 

Em relação às provas formais com duração estendida, conclui-se que com 

esta extenuante atividade, o capitão aluno sente a dificuldade de pensar e decidir 

sob estresse e fadiga. Permanecer durante uma jornada de oito horas, que é o 
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tempo previsto para tal atividade, pensando e decidindo, imita as dificuldades 

características do combate, ambiente no qual o Líder será muito exigido.  

Observando-se o quadro número 7, verifica-se que a objetividade é 

importante, pois o discente deve escrever somente o essencial, poupando assim 

tempo e energia. Como a realização da prova é individual torna-se importante decidir 

com acerto e autoconfiança. Considerou-se o atributo equilíbrio emocional muito 

bem trabalhado nesta atividade, visto que a extensa quantidade de matéria torna o 

tempo ,muita vezes, escasso – apesar de parecer extenso. Cabe salientar o fato da 

prova formal definir a classificação final do aluno no curso, com isto, acaba por 

exercer uma grande pressão psicológica. A dedicação também foi muito valorizada 

na pesquisa. A fim de estudar toda a grande quantidade de matéria envolvida com 

esta atividade o discente precisa dedicar diariamente parte do tempo de descanso e 

lazer em prol do estudo. Por fim, o atributo mais desenvolvido com esta atividade, de 

acordo com o quadro 7 foi a persistência, visto que o capitão aluno não pode desistir 

com facilidade diante da extensa quantidade de questões a serem respondidas na 

execução da atividade.Cabe ratificar que o resultado desta prova formal compõe o 

grau final do discente, portanto muitas vezes a resolução , ou não, de uma questão 

pode definir a classificação final do curso.    

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NAS PROVAS COM DURAÇÃO ESTENDIDA 

Competência  12,5% 

Autoconfiança 25% 

Dedicação 50% 

Organização 37,5% 

Responsabilidade 12,5% 

Direção 00 

Coerência  00 

Persistência 87,5% 

Decisão 00 

Disciplina 12,5% 

Camaradagem 00 

Persuasão 12,5% 

Iniciativa 00 

Coragem 00 

Equilíbrio Emocional 62,5% 

Objetividade 25% 

Imparcialidade 00 
Quadro 7 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NAS PROVAS COM DURAÇÃO ESTENDIDA 

FONTE: O AUTOR 

No transcorrer do CAO, o capitão aluno assume diversas funções 

administrativas. Esta escala segue um sistema de rodízio, do qual todos participam 
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passando pelas diversas funções e sendo orientados e observados pelos oficiais do 

Corpo Docente que trabalham em seu Curso. No tocante a estas funções pode-se 

citar: 

a) Chefe de turma: responsável por controlar seus pares no que diz respeito à 

freqüência às atividades escolares, repassar avisos, ordens e orientações do 

comando bem como  levantar as necessidades e sugestões da turma de aula. 

Normalmente esta função é exercida pelo mesmo capitão aluno durante todo o ano 

letivo. 

b) Auxiliares de seção: auxiliam o Estado-Maior de cada curso dentro de suas 

áreas específicas - pessoal, inteligência, operações, logística  e comunicação social. 

c) Guia da sessão de treinamento físico militar (TFM): diariamente um Capitão 

aluno é responsável por conduzir a sessão de TFM devendo para isso realizar os 

trabalhos de alongamento, aquecimento e da sessão propriamente dita. O restante 

do Corpo Discente acompanha e imita os movimentos passados pelo guia.  

No tocante às funções exercidas pelo capitão aluno, durante o ano letivo, 

observa-se o princípio da vivência profissional aliada ao método do ensaio e erro - 

técnica da iniciação.  

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NAS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO 
CAPITÃO ALUNO 

Competência  37,5% 

Autoconfiança 12,5% 

Dedicação 12,5% 

Organização 00 

Responsabilidade 100% 

Direção 12,5% 

Coerência  00 

Persistência 12,5% 

Decisão 25% 

Disciplina 25% 

Camaradagem 37,5% 

Persuasão 12,5% 

Iniciativa 25% 

Coragem 00 

Equilíbrio Emocional 25% 

Objetividade 25% 

Imparcialidade 00 
Quadro 8 - ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS NAS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO CAPITÃO 

ALUNO 

FONTE: O AUTOR 
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Ao ser escalado para uma das funções, o capitão aluno é cobrado no que 

tange a prazos e correção das informações prestadas. Uma informação incorreta 

pode prejudicar todo o sistema administrativo. Desta forma todos os alunos 

consideraram a responsabilidade como o atributo mais desenvolvido nesta atividade. 

Deve ser competente para assessorar de forma segura e precisa ao Curso que 

integra. Deve confeccionar documentos claros e transmitir as ordens em vigor de 

forma compreensível e objetiva.  

Pela sua natureza, destinação e condições em que é aplicada, a força militar 

depende mais de seu dirigente - o comandante - do que qualquer outra organização. 

O instrumento de guerra, como sabemos, é empregado em meio à confusão, à 

movimentação e à destruição que caracterizam o campo de batalha e, por isto, tem 

que ser impulsionado por uma única e firme vontade 1. 

Isto posto, podemos postular que existem diversas situações, durante o curso 

as EsAO, onde o capitão pode, de forma eficaz, desenvolver atributos inerentes ao 

ato de liderar . É primordial ao capitão aluno se expor a estas situações muitas 

vezes de forma voluntária, outras de forma compulsória, a fim de cumprir bem o seu 

papel de discente e posteriormente de condutor, educador, de profissional maduro e 

experiente, mas ao mesmo tempo mantendo o ímpeto e a impulsão de um jovem 

oficial. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O combate moderno impõe exigências às organizações militares e aos seus 

Líderes ante às mudanças rápidas e de natureza diversificada. A ênfase atual da 

Liderança se encontra ancorada nas relações interpessoais, ou seja, hoje o foco são 

as pessoas. 

O conceito de Liderança Militar evoluiu ao longo do tempo, e continua 

evoluindo, fruto dos avanços dos estudos no campo das ciências humanas. Estes 

avanços permitiram que o líder militar também progredisse no tocante ao trato com o 

subordinado. Hoje, o líder militar é aquele que cuida do bem-estar dos seus 

liderados, desenvolvendo-os como pessoas e como profissionais e obtendo deles 

resultados eficazes. Serve de exemplo para seus homens e, para isso, deve ser 

respaldado de boas condutas morais e equipado com os valores éticos institucionais 

que norteiam a instituição Exército Brasileiro desde os seus primórdios.  
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A conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO é um passo 

muito importante na vida profissional do oficial de carreira do exército. Por meio dos 

conhecimentos e habilidades desenvolvidos durante o CAO, o capitão irá consolidar 

o arcabouço de conhecimentos necessários para o exercício de suas funções 

administrativas, bem como para o exercício da liderança nos diversos corpos de 

tropa espalhados pelo Brasil.  

O capitão, dada as características do posto, deve ser um pólo difusor de 

conhecimento profissional e um exemplo de virtudes morais – componentes 

máximos da Liderança Militar. Esta será a fórmula a ser utilizada a fim de criar 

Unidades inquebrantáveis.  

O presente estudo constatou a existência de diversas atividades planejadas e 

coordenadas pela EsAO, nas quais os capitães alunos tem a oportunidade de 

buscar o auto-aperfeiçoamento de seus traços, e este auto-aperfeiçoamento acaba 

por  desenvolver ainda mais a personalidade do líder, e do futuro comandante das 

Unidades e Subunidades do Exército Brasileiro.  

Isto fica patente, na medida em que 75% (setenta e cinco) dos oficiais 

entrevistados acreditam que houve o desenvolvimento da Liderança Militar durante o 

CAO 2009. Portanto, é possível inferir que, a fim de subsidiar esta evolução 

profissional do capitão e desenvolver aspectos relacionados ao desenvolvimento da 

Liderança Militar a EsAO fornece subsídios e ferramentas necessárias para tal 

transformação. 

Recomenda-se que as atividades de desenvolvimento da liderança continuem 

a ser implementadas e ganhem um sentido ainda maior no contexto do 

aperfeiçoamento do oficial do exército. Devem ser consideradas e valorizadas as 

novas idéias e os intercâmbios com outras organizações, inclusive de outros países, 

que visem à criação de novos conhecimentos ou a melhoria dos processos já 

existentes.  

Quanto aos aspectos que foram considerados positivos, estes devem ser 

reforçados e considerados, na grade curricular da EsAO, tanto para o planejamento, 

quanto para sua execução a fim de que se avance, rumo à excelência no que tange 

à Liderança Militar.  

Por fim, o ambiente onde nossas Forças irão operar será mais complexo e 

desafiador do que no passado. A história e as recentes lições colhidas indicam que 

os aspectos humanos da tomada de decisão e liderança são relevantes agora, e 
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continuarão sendo num futuro previsível. Na medida em que o Exército Brasileiro 

evolui e se moderniza, é preciso contar com soldados qualificados para o 

cumprimento de suas responsabilidades, mas, acima de tudo, é imperioso dispor de 

comandantes de valor e aptos a liderá-los no cumprimento de suas missões, de 

modo que, quando necessário, atendam prontamente ao chamado da Nação. 
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APÊNDICE - A 
 

QUESTIONÁRIO DE LIDERANÇA MILITAR 
 

1. Enumere de acordo com o GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA 
MILITAR as atividades abaixo descritas, ocorridas durante o CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS  ( CAO 2º ano) no ano de 2009. Use “1” para a 
mais importante na sua opinião e assim sucessivamente: 
 
(   ) CICLO DE PALESTRAS SOBRE LIDERANÇA MILITAR. 
(   ) PROGRAMA FALAR BEM. 
(   ) SERVIÇO  de ORC. 
(   ) PROGRAMA DE LEITURA ( obras sobre Liderança Militar). 
(   ) TRABALHOS EM GRUPO ( MoDAAf). 
(   ) OBSERVAÇÃO DE OUTROS LÍDERES. 
(   ) PROVAS COM DURAÇÃO ESTENDIDA. 
(   ) FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO CAPITÃO ALUNO. 
(   ) OUTROS:______________________________________________________. 
 

2. Em relação ao CICLO DE PALESTRAS SOBRE LIDERANÇA MILITAR , assinale os 
atributos que o senhor acredita terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 
3. Em relação ao PROGRAMA FALAR BEM, assinale os atributos que o senhor acredita 
terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 
4. Em relação ao SERVIÇO de ORC, assinale os atributos que o senhor acredita terem 
sido desenvolvidos com esta atividade: 
 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 



 39 

5. Em relação ao PROGRAMA DE LEITURA, assinale os atributos que o senhor 
acredita terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 
6. Em relação aos TRABALHOS EM GRUPO ( MoDAAf), assinale os atributos que o 
senhor acredita terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 
7. Em relação à OBSERVAÇÃO DE OUTROS LÍDERES, assinale os atributos que o 
senhor acredita terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 
8. Em relação às PROVAS COM DURAÇÃO ESTENDIDA, assinale os atributos que o 
senhor acredita terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 
9. Em relação às FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO CAPITÃO ALUNO, assinale os 
atributos que o senhor acredita terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 



 40 

10. No que diz respeito à RELAÇÃO ORIENTADOR-ORIENTADO, assinale os atributos 
que o senhor acredita terem sido desenvolvidos com esta atividade: 

 
11. Caso tenha marcado a opção “OUTROS” na primeira pergunta deste questionário, 
assinale os atributos que o senhor acredita terem sido desenvolvidos com esta 
atividade: 

 
12.A Ética Militar deve ser valorizada pelo Líder. 
 
(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo    (   ) Concordo 
Parcialmente 
 
(   ) Discordo   (   ) Discordo Totalmente  
 
13. A comunicabilidade é uma característica importantíssima para exercer a Liderança. 
 
(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo    (   ) Concordo 
Parcialmente 
 
(   ) Discordo   (   ) Discordo Totalmente  
 
14. O senhor acredita que ao final do CAO 2009, teve sua  Liderança Militar 
desenvolvida? 

 
(   ) SIM (   ) NÃO (   ) Em PARTE 

 

 

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
 
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
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APÊNDICE - B 
QUESTIONÁRIO SOBRE LIDERANÇA MILITAR PARA OFICIAL DE NAÇÃO 

AMIGA   
 

1. O Exército do seu país possui algum tipo de programa de desenvolvimento da 
Liderança Militar em suas escolas de aperfeiçoamento de oficiais? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Caso tenha respondido positivamente ao questionamento acima, o senhor poderia 
citar quais os programas que o Exército do seu país gerencia para o 
desenvolvimento da Liderança Militar em suas escolas de aperfeiçoamento: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Marque quais os atributos relacionados à Liderança Militar são mais trabalhados 
com os programas e atividades para desenvolvimento da Liderança Militar no 
Exército do seu país. 

 
4. Abaixo existem alguns programas e atividades relacionadas ao desenvolvimento 
da Liderança Militar que são gerenciados pela EsAO. O senhor acredita que exista 
no CAO 2009 algum programa ou atividade que não seja aplicado no Exército do 
seu país e que seria importante para o desenvolvimento da Liderança Militar? Caso 
positivo assinale: 
 
(   ) CICLO DE PALESTRAS SOBRE LIDERANÇA MILITAR. 
(   ) PROGRAMA FALAR BEM. 
(   ) SERVIÇO  de ORC. 
(   ) PROGRAMA DE LEITURA ( obras sobre Liderança Militar). 
(   ) TRABALHOS EM GRUPO ( MoDAAf). 
(   ) OBSERVAÇÃO DE OUTROS LÍDERES. 
(   ) PROVAS COM DURAÇÃO ESTENDIDA. 
(   ) FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO CAPITÃO ALUNO. 
(   ) OUTROS:______________________________________________________. 

□ Competência   □ Responsabilidade  □ Decisão  □ Iniciativa □ Equilíbrio emocional  
 
□ Autoconfiança □ Direção  □ Disciplina □ Coragem □ Objetividade 
 
□ Dedicação  □ Coerência   □ Camaradagem  □ Imparcialidade 
 
□ Organização  □ Persistência  □ Persuasão 
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