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RESUMO 

 

A pesquisa apresenta um estudo a respeito da Liderança exercida por um capitão 

Comandante de SU (Cmt SU) em um ano de instrução militar em tempo de paz. Sua 

finalidade é verificar qual é o estilo de liderança a ser adotado pelo Cmt SU, 

específico para cada grupo de subordinados, que terá maior eficácia em 

determinadas situações. Valeu-se de uma pesquisa bibliográfica que procurou 

integrar conhecimentos da psicologia, da educação e da liderança civil e militar para 

abordar as variáveis qualitativas da mesma. Encontrou na teoria da Liderança 

Situacional o referencial teórico mais alinhado com os objetivos traçados, no qual o 

estilo de liderança a ser utilizado deve ser escolhido de acordo com o grau de 

maturidade apresentada pelo liderado. Cada estilo desta linha teórica possui uma 

dosagem balanceada entre comportamento de tarefa e comportamento de 

relacionamento para que os objetivos institucionais sejam alcançados. Através de 

uma pesquisa de campo foi verificado que os Cmt SU utilizam três dos quatro estilos 

de liderança previstos no modelo de Liderança Situacional, só deixando de 

contemplar o estilo “DELEGATIVO”, que vem a ser o mais eficiente para pessoas 

com maturidade ALTA. Tal fato avulta de importância já que foi levantado que a 

maturidade dos oficiais subalternos varia de MODERADA ALTA para ALTA. Chegou-

se a conclusão que os Cmt de SU apesar de estarem sendo EFICAZES em sua 

liderança na condução de uma SU poderiam ser mais EFICIENTES se 

desenvolvessem a habilidade de usar o estilo DELEGATIVO.  

Palavras chave: Liderança. Tempo de paz. Estilos de Liderança. Maturidade. 

Liderança Situacional.  



 

ABSTRACT 

 

The research presents a study on the leadership developed by a Brazilian Captain 

commanding a company, in a year of military training in peacetime. The proposal is 

to find out the leadership style to be adopted by the Captain, specific for each group 

of subordinates, to be more effective in certain situations. It was made a literature 

review that aims to integrate the knowledge of psychology, education and civil and 

military leadership.  The answer to this research was found in the theory of 

Situational Leadership, in which the leadership style to be used should be chosen 

according to the degree of maturity shown by the subordinate.  For these theorists, 

each of the four leadership styles contains a balanced dose of task behavior and 

relationship behavior that institutional goals are achieved. Through a field study was 

found that the Captains are able to use three of the four leadership styles provided in 

the situational leadership, excepting the delegating style, which is the most effective 

for people with high maturity. This fact enhances the importance of this research 

because the maturity of the lieutenants of a company varies of HIGH MODERATE to 

HIGH. The conclusion is that the leadership of the Brazilian Captain commanding a 

company is effective, but they could be more efficient if they had the ability to use the 

Delegating style. 

Keywords: Leadership. Peacetime. Leadership Styles. Maturity. Situational 

Leadership. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A liderança ocupa hoje um papel fundamental para aqueles que se propõem a 

conduzir pessoas em busca de um objetivo comum. Ela vem a ser a maximizadora 

dos resultados eficazes, a engrenagem que conecta o subjetivismo humano aos 

objetivos e metas racionais.  

Os exércitos do mundo todo há muito conhecem os benefícios da liderança, 

mas sua utilização não se restringe ao público militar. Nos dias atuais, os gerentes 

de empresas, os técnicos esportivos, os líderes políticos, religiosos, psicólogos, 

todos despertaram para os benefícios da liderança e estão cada vez mais buscando 

aprender sobre este assunto. Isto fez com que os estudiosos deste tema, bem como 

os materiais de consulta, crescessem muito, fornecendo assim uma gama de 

materiais a serem estudados e aplicados também à Liderança Militar. 

Um dos assuntos mais discutidos sobre este tema vem a ser os diferentes 

Estilos de Liderança e sua aplicabilidade em diferentes situações.  

 

O líder deve apreciar cuidadosamente as situações e os subordinados para 
escolher o estilo a usar. Deve ter em especial atenção o grau de 
competência, motivação e empenhamento daqueles que lidera na execução 
de uma determinada tarefa. (VIEIRA, 2002, p. 88) 
 

Neste sentido, este estudo pretende integrar os conhecimentos da psicologia, 

da literatura civil e da militar para analisar o uso dos diferentes estilos de liderança 

por um Capitão Comandante de uma Subunidade (Cap Cmt SU) na condução eficaz 

de seus subordinados em um ano de instrução militar, em tempo de paz, visando 

contribuir com a doutrina de Liderança Militar do Exército Brasileiro (EB). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O Cap Cmt SU ocupa uma das posições mais importantes para que os 

objetivos da Força Terrestre sejam alcançados. Ele tem a responsabilidade de 

orientar e conduzir os seus subordinados na execução das mais diferentes tarefas e 

situações que podem ocorrer durante um ano de instrução militar.  

A cada dia ratifica-se a máxima de que o homem é a peça fundamental de 

qualquer exército. Tecnologia avançada, equipamentos modernos e armas de última 
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geração são só alguns dos fatores de combate que, incontestavelmente, não 

substituem o homem.  

Assim, um dos aspectos fundamentais de qualquer líder é saber lidar com 

pessoas. “O conhecimento dos liderados é fator essencial para o exercício da 

liderança e depende do entendimento claro da natureza humana, das suas 

necessidades, emoções e motivações.” (BRASIL, 1991, p. 7)  

Entretanto, este conhecimento não se adquire instantaneamente. É 

necessário que o líder vivencie certo período de tempo com seus subordinados para 

que possa, a partir de diferentes tipos de situações, observar as suas atitudes, 

reconhecendo seus acertos e orientando-os quando necessário para que mudem os 

seus comportamentos. Estas orientações devem ser diferenciadas levando-se em 

consideração a pessoa do subordinado, a sua maturidade e a situação. 

Parece claro que um Soldado (Sd) do serviço militar obrigatório não terá a 

mesma experiência e objetivos que um Oficial. A forma de se orientar o primeiro 

deve ser diferente da forma de orientar o segundo.  

Estas formas de orientação estão intimamente ligadas aos diferentes estilos 

de liderança.  

 

O estilo de liderança é o modo pessoal de exercer a liderança, isto é, o 
modo de interação direta do líder com os seus subordinados. Os estilos de 
liderança variam consoante a personalidade do líder, os seus subordinados 
e a situação. Em última análise, o estilo apropriado para qualquer líder será 
aquele que lhe proporciona uma melhor liderança. (Vieira, 2002, p. 87) 
 

Segundo o Manual de Liderança Militar, a IP 20-10, o Exército Brasileiro adota 

o estilo de liderança Participativo (ou democrática).  

 

É a que mais se coaduna com o próprio conceito de liderança militar, isto é, 
a capacidade de influenciar o comportamento humano e conduzir pessoas 
ao cumprimento do dever. Fundamentada no conhecimento da natureza 
humana, compreende a análise, a previsão e o controle de suas reações, 
favorecendo, sobremaneira, o fortalecimento dos princípios basilares de 
nossa Instituição: hierarquia e disciplina. (BRASIL, 1991, p. 13) 

 

Esta adoção de um estilo único é justificada por ser o que mais se coaduna 

com o próprio conceito de Liderança Militar. Esta afirmação vai de encontro a 

algumas teorias a respeito de Liderança que defendem que o líder bem sucedido 

deve valer-se do uso de diferentes estilos no trato com os seus subordinados, 

variando-se os mesmos de acordo com a sua maturidade. 
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Buscando verificar se o uso de diferentes estilos de liderança tem resultados 

distintos, formulou-se o seguinte problema:  

Existe um estilo de liderança mais eficaz para ser utilizado por um Cmt SU, 

durante um ano de instrução militar em tempo de paz, levando-se em consideração 

a maturidade de cada grupo de seus subordinados e a situação vivida? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

A fim de determinar a predisposição de grupos heterogêneos para serem 

liderados de diferentes formas, considerando que estes estão em diferentes estágios 

de aprendizado, motivação e maturidade, este estudo pretende verificar qual é o 

estilo de liderança a ser adotado pelo Cmt SU, específico para cada grupo de 

subordinados, que terá maior eficácia em determinadas situações. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Explicar os principais conceitos relativos à liderança militar, destacando-se 

as diferenças da liderança em tempo de paz e em situação real; 

b. Expor os principais conceitos relativos à liderança situacional, aos estilos 

de liderança e a sua eficácia com diferentes liderados, através de uma 

pesquisa bibliográfica; 

c. Descrever os aspectos que influem na receptividade para o aprendizado e 

na motivação das pessoas que se encontrem em diferentes níveis de 

maturidade, a fim de correlacionar estes conhecimentos com o uso eficaz 

da liderança; 

d. Selecionar uma amostra de militares com experiência no comando de SU 

para responderem um questionário sobre a percepção a respeito dos 

níveis de maturidade dos subordinados de uma SU e sobre o estilo de 

liderança mais apropriado para cada situação; 

e. Selecionar uma amostra de militares que foram subordinados de uma SU 

para responderem um questionário a respeito da maturidade que 

possuíam à época e sobre a percepção dos estilos de liderança utilizados 

pelos seus Cmt SU nas diversas situações;  

f. Consolidar os resultados da pesquisa de campo associando os estilos de 
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liderança identificados com a maturidade dos subordinados;  

g. Comparar os resultados obtidos sob a ótica dos superiores os dos 

subordinados. 

h. Criticar os resultados apresentados tendo como parâmetro o modelo de 

eficácia da teoria da Liderança Situacional. 

i. Concluir acerca da existência ou não de diferenças significativas do uso de 

diferentes estilos de liderança  

j. Propor um estilo de liderança mais eficaz para ser utilizado por um Cmt de 

SU, durante um ano de instrução militar em tempo de paz, de acordo com 

a maturidade de cada grupo de seus subordinados e a situação vivida. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Supondo que os diferentes estilos de liderança tenham eficácias diferentes 

quando aplicadas aos grupos de subordinados de uma SU, durante um ano de 

instrução militar em tempo de paz, foram elaboradas as questões de estudo 

apresentadas a seguir:  

Existe diferença significativa no uso de diferentes estilos de liderança com os 

subordinados? 

Há um estilo de liderança mais apropriado para ser utilizado em um ano de 

instrução militar em tempo de paz, independente do grupo de subordinados? 

Há um estilo de liderança mais apropriado para ser utilizado em um ano de 

instrução militar em tempo de paz, diferenciando-se este estilo por grupo de 

subordinados? 

Quais fatores influenciam a receptividade dos liderados para um determinado 

estilo de liderança? 

Qual estilo de liderança deve ser adotado por um Cmt SU para obter maior 

eficácia com os seus subordinados? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O manual de liderança militar (BRASIL, 1991, p. 6), identifica quatro fatores 

presentes na estrutura dinâmica da liderança: o líder, os liderados, a comunicação e 

a situação. 
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Analisando este manual, observa-se que este prioriza o estudo no primeiro 

fator citado: o Líder. Isto não poderia ser diferente, uma vez que este manual é 

voltado para os Quadros do EB que devem desenvolver os atributos e as qualidades 

pessoais para o exercício da liderança. 

A aplicação destes conhecimentos teóricos desenvolve-se prioritariamente 

nos primeiros anos de tropa, nos quais o Cmt das pequenas frações irá colocar em 

prática as aprendizagens de sua formação. No caso do Of, isto se dá nos postos de 

Aspirante a Oficial (Asp Of) e de 2° Tenente (Ten). Nesta fase, o mais importante 

vem a ser o desenvolvimento dos fatores “Líder” e “Comunicação”. 

Entretanto, para um Cap Cmt SU, que a princípio já tem consolidado os 

fatores anteriormente citados, cresce de importância o desenvolvimento das outras 

duas dimensões da liderança: os liderados e a situação. Tal fato se justifica tendo 

em vista o maior número de subordinados que ele agora comanda, a 

heterogeneidade dos mesmos e a quantidade de missões que passa a ser 

responsável por coordenar.  

O manual de liderança militar se mostra ineficiente para a compreensão 

destes fatores acima citados (os liderados e a situação), uma vez que aborda tais 

aspectos superficialmente.  

 
Não existem normas nem fórmulas que indiquem com exatidão o que deve 
ser feito. O líder precisa compreender a dinâmica do processo de liderança, 
os fatores principais que a compõem, as características de seus liderados e 
aplicar estes conhecimentos como guia para cada situação em particular. 
(BRASIL, 1991, p. 8) 

 

Uma das teorias a respeito de liderança satisfaz esta lacuna de 

conhecimento: a Liderança Situacional (ou Contingencial). De acordo com esta 

teoria, o líder identifica o nível de maturidade dos seus subordinados e adapta um 

estilo de liderança mais eficaz para cada tipo de situação. (Hersey e Blanchard, 

1986, p. 186). 

A correlação deste modelo de Liderança Situacional com a Liderança Militar 

mostra-se promissora, levando-se em consideração que esta linha teórica de 

liderança já possui um reconhecimento mundial de aplicabilidade. 

Segundo o site do Center for Leadership Studies, dono dos direitos autorais 

do modelo de Liderança Situacional , este é o modelo de liderança mais utilizado no 

mundo atual. Nas últimas cinco décadas, este modelo se tornou a  base  do  sistema 
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de liderança mais prevalente em mais de 700 companhias da Fortune10001 

(Disponível em <http://www.situational.com/aboutus> Acesso em: 04 abr. 2011). 

Assim, este estudo visa compreender se existe um estilo de liderança mais 

eficaz para ser utilizado por um Cmt SU, durante um ano de instrução militar em 

tempo de paz, levando-se em consideração a maturidade de cada grupo de seus 

subordinados e a situação vivida, utilizando-se do referencial teórico da Liderança 

Situacional.

                                                 
1 Fortune 1000 é uma lista das maiores 1000 empresas americanas, mantida pela revista Fortune. 

 

http://www.situational.com/aboutus
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O contínuo aperfeiçoamento sobre a arte da liderança tem fornecido vasto 

material de estudo que deve ser analisado e adaptado à liderança militar para uma 

contínua evolução da doutrina. 

Neste tópico, pretende-se buscar na literatura civil e militar aspectos ligados a 

esta pesquisa que possam servir de subsídio científico para responder as questões 

de estudo formuladas.  

Várias teorias já foram feitas a respeito da liderança, bem como dos estilos de 

liderança. Até meados dos anos 40 predominou a teoria que priorizava os traços de 

personalidade específicos do líder. “Para estes, a liderança é um atributo da 

personalidade, que torna o líder reconhecido como tal em todas as situações” 

(Brasil, 1991, p. 5). Esta linha de pensamento criou a corrente inatista, a qual possui 

uma série de limitações tendo em vista o seu determinismo e a sua fragilidade de 

argumentos.  

Para tentar corrigir as falhas desta teoria surgiu a Teoria Comportamental, a 

qual passou a estudar os comportamentos/estilos de liderança em função da 

situação. Estes estilos de liderança são “padrões de comportamento preferidos pelos 

líderes durante o processo de dirigir e influenciar os liderados” (STONNER; 

FREEMAN, 1999, apud POSSÍDEO, 2010). Estes poderiam ser mais voltados para 

as tarefas ou para o grupo, sendo as consequências desta escolha analisadas em 

cada situação.  

Já as teorias Situacionais (ou Contingenciais) da liderança surgiram como um 

prolongamento da teoria comportamental, acrescentando-se a esta última as 

influências do ambiente e do comportamento dos subordinados. Para estes teóricos 

cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferenciado, mais adequado à 

mudança de atitudes de um grupo. Esta linha de pensamento possui expressividade 

até os dias atuais. 

Nas últimas duas décadas tem-se assistido a uma gama de estudos 

mesclando as diversas teorias existentes, ressaltando a importância das teorias que 

privilegiam os traços comportamentais do líder. Destacam-se neste contexto a 

liderança carismática e a servidora. A liderança carismática exalta a aceitação 

incondicional do líder por suas habilidades. Há todo um envolvimento emocional dos 

liderados que faz com que as crenças do líder sejam seguidas por todos. Já na 
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liderança servidora, segundo Hunter (2004), o líder tem a preocupação primeira de 

servir para ajudar as pessoas a se tornarem melhores, alcançando plenamente seu 

potencial. O foco não está no líder, mas sim nos subordinados. O Líder servo deve 

ter a capacidade de persuadir, nunca coagindo ou constrangendo ninguém. Para 

isso ele usa a autoridade ao invés do poder.  

 A teoria que mais se coaduna com os objetivos traçados nesta pesquisa é a 

teoria da Liderança Situacional (ou Contingencial), motivo pelo qual a mesma foi 

adotada como referencial teórico de embasamento deste estudo. O Estado da arte 

desta linha de pensamento recai na Teoria Situacional de Hersey e Blanchard 

(Hersey e Blanchard, 1986), a qual elenca dois fatores primordiais a serem 

compreendidos neste contexto: a maturidade dos subordinados e os diferentes 

estilos de liderança, os quais serão objeto de estudo em seções específicas.  

O contexto que permeia toda esta situação é o da liderança militar em tempo 

de paz, o qual se reveste de características peculiares que devem ser 

compreendidas para o correto entendimento desta dissertação.   

Buscando melhor elucidar estes conceitos, esta seção foi dividida nos 

seguintes tópicos: Liderança Militar em tempo de paz, Maturidade e Comportamento, 

Estilos de Liderança e Liderança Situacional. 

 

2.1 LIDERANÇA MILITAR EM TEMPO DE PAZ 

 

Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem 

comum. (Hunter, 2004, p. 25)  

Já a liderança militar, segundo Brasil (1991, seção 2-2 e 3-3), é assim 

conceituada: 

  

- 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 dos objetivos determinados.  
- Capacidade de orientar, dirigir e modificar atitudes de um grupo de 
pessoas.  
- 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. 
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Nota-se que a definição de Liderança Militar não difere muito da definição de 

liderança do meio civil. O que muda de uma para outra é apenas o contexto na qual 

são aplicadas. Para entender este contexto, faz-se necessário compreender melhor 

as características da carreira militar, bem exemplificadas no site oficial do EB: 

 
a. Risco de vida 
Durante toda a sua carreira, o militar convive com risco. Seja nos 
treinamentos, na sua vida diária ou na guerra, a possibilidade iminente de 
um dano físico ou da morte é um fato permanente de sua profissão. O 
exercício da atividade militar, por natureza, exige o comprometimento da 
própria vida. 
b. Sujeição a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia 
Ao ingressar nas Forças Armadas, o militar tem de obedecer a severas 
normas disciplinares e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam 
toda a sua vida pessoal e profissional. 
c. Dedicação exclusiva 
O militar não pode exercer qualquer outra atividade profissional, o que o 
torna dependente de seus vencimentos, historicamente reduzidos, e dificulta 
o seu ingresso no mercado de trabalho, quando na inatividade. 
d. Disponibilidade permanente 
O militar se mantém disponível para o serviço ao longo das 24 horas do dia, 
sem direito a reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de 
qualquer ordem ou cômputo de serviço especial. 
e. Mobilidade geográfica 
O militar pode ser movimentado em qualquer época do ano, para qualquer 
região do país, indo residir, em alguns casos, em locais inóspitos e 
destituídos de infraestrutura de apoio à família. 
f. Vigor físico 
As atribuições que o militar desempenha, não só por ocasião de eventuais 
conflitos, para os quais deve estar sempre preparado, mas, também, no 
tempo de paz, exigem-lhe elevado nível de saúde física e mental. 
O militar é submetido, durante toda a sua carreira, a periódicos exames 
médicos e testes de aptidão física, que condicionam a sua permanência no 
serviço ativo. 
g. Formação específica e aperfeiçoamento constante 
O exercício da profissão militar exige uma rigorosa e diferenciada formação. 
Ao longo de sua vida profissional, o militar de carreira passa por um sistema 
de educação continuada, que lhe permite adquirir as capacitações 
específicas dos diversos níveis de exercício da profissão militar e realiza 
reciclagens periódicas para fins de atualização e manutenção dos padrões 
de desempenho. 
h. Proibição de participar de atividades políticas 
O militar da ativa é proibido de filiar-se a partidos e de participar de 
atividades políticas, especialmente as de cunho político-partidário. 
i. Proibição de sindicalizar-se e de participação em greves ou em 
qualquer movimento reivindicatório 
O impedimento de sindicalização advém da rígida hierarquia e disciplina, 
por ser inaceitável que o militar possa contrapor-se à instituição a que 
pertence, devendo-lhe fidelidade irrestrita. A proibição de greve decorre do 
papel do militar na defesa do país, interna e externa, tarefa prioritária e 
essencial do Estado. 
j. Restrições a direitos trabalhistas 
O militar não usufrui alguns direitos trabalhistas, de caráter universal, que 
são assegurados aos trabalhadores, dentre os quais incluem-se: 
- remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno; 
- jornada de trabalho diário limitada a oito horas;  
- obrigatoriedade de repouso semanal remunerado; e  
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- remuneração de serviço extraordinário, devido a trabalho diário superior a 
oito horas diárias. 
k. Vínculo com a profissão 
Mesmo quando na inatividade, o militar permanece vinculado à sua 
profissão. 
Os militares na inatividade, quando não reformados, constituem a "reserva" 
de 1ª linha das Forças Armadas, devendo se manter prontos para eventuais 
convocações e retorno ao serviço ativo, conforme prevê a lei, independente 
de estarem exercendo outra atividade, não podendo por tal motivo se eximir 
dessa convocação. 
l. Consequências para a família 
As exigências da profissão não ficam restritas à pessoa do militar, mas 
afetam, também, a vida familiar, a tal ponto que a condição do militar e a 
condição da sua família se tornam estreitamente ligadas: 
- a formação do patrimônio familiar é extremamente dificultada; 
- a educação dos filhos é prejudicada;  
- o exercício de atividades remuneradas por cônjuge do militar fica, 
praticamente, impedido; e 
- o núcleo familiar não estabelece relações duradouras e permanentes na 
cidade em que reside, porque ali, normalmente, passará apenas três anos. 
(Disponível em: <http://www.exercito.gov.br/web/guest/caracteristicas-da-
profissao-militar> Acesso em: 22 mar. 2011.) 
 

 

Outro fator de extrema importância é a diferenciação da liderança militar em 

“tempo de paz” para a liderança militar em “situação real”. Ressalte-se que aqui não 

foi usado o termo “tempo de guerra” uma vez que a guerra é somente uma das 

“situações reais” em que o Exército pode ser empregado. 

A missão do Exército está prevista no artigo 142, da Constituição Federal de 

1988, que diz: 

 
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. (BRASIL, 2010) 
 

Estas missões Constitucionais são as voltadas para as situações reais. Para 

cumpri-las, o Exército adestra-se em tempo de paz procurando ao máximo imitar as 

situações reais. 

Segundo Rui Barbosa, "O Exército pode passar cem anos sem ser 

usado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado". 

Esta preparação ocorre através de instruções militares que buscam imitar o 

combate e as diversas situações de emprego. Ao período de execução deste 

treinamento denomina-se Ano de Instrução. 

Segundo o Programa Padrão de Instrução 1 (BRASIL, 2001, p. 14) “[...] 

durante o Ano de Instrução, que pode ser visualizado entre o início de fevereiro e o 

http://www.exercito.gov.br/web/guest/caracteristicas-da-profissao-militar
http://www.exercito.gov.br/web/guest/caracteristicas-da-profissao-militar
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início de dezembro, são desencadeados nos Corpos-de-Tropa diversos Programas 

de Instrução Militar, cada um deles com objetivos e peculiaridades didático-

pedagógicas bastante diferenciados entre si”.  

Um ano de instrução nas Organizações Militares Operacionais engloba: 

- o Programa de Instrução Individual para o Efetivo Variável (EV); 

- o Programa de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional 

(CTTEP) ; 

- o Programa de Adestramento; e 

- outros Programas, voltados para a adaptação ou formação de Oficiais e 

Sargentos (Sgt) Temporários. 

O Programa de Instrução Individual do EV divide-se em duas fases: Instrução 

Individual Básica (IIB) e Instrução Individual de Qualificação (IIQ). Estas fases são 

voltadas para a formação dos Sd do EV, que são Sd recém-incorporados que estão 

no serviço militar obrigatório com duração de um ano.  

O Programa de CTTEP não tem fase específica. Ele pode ser desenvolvido 

durante todo o ano de instrução e visa atender às necessidades de 

profissionalização dos Quadros e do Núcleo Base (NB), que são militares do efetivo 

profissional que já possuem pelo menos um ano de serviço na instituição. 

O Programa de Adestramento é a atividade final da Instrução Militar na tropa 

e visa preparar as frações para serem empregadas como instrumentos de combate. 

Este Programa também se subdivide em duas fases:  

- Fase de Adestramento Básico, voltado para as frações Subunidades e 

Unidades no emprego em operações de combate; 

- Fase de Adestramento Avançado, que visa capacitar, para as mesmas 

operações, as Brigadas, Divisões e Comandos Superiores. 

O objetivo destas fases de instrução militar é capacitar os combatentes 

mobilizáveis, bem como adestrá-los em conjunto com o efetivo profissional. 

 

2.2 MATURIDADE E COMPORTAMENTO 

 

“Maturidade é a capacidade e a disposição das pessoas de assumirem a 

responsabilidade para dirigir seu próprio comportamento” (HERSEY e BLANCHARD, 

1986, p. 187). Estes mesmos autores afirmam que a maturidade deve ser 
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considerada somente em relação a uma tarefa específica. Assim, não há que se 

dizer que alguém é maduro ou imaturo em sua totalidade. 

Nota-se assim, que a maturidade possui duas grandes dimensões: a 

capacidade e a disposição. Por capacidade entende-se como sendo o conhecimento 

e a experiência de uma pessoa para executar uma determinada tarefa. Por 

disposição entende-se como a motivação para fazer alguma coisa. Estes conceitos, 

por serem amplamente estudados na Liderança Situacional, serão melhores 

elucidados em seção específica. 

Cabe aqui ressaltar a importância que estas dimensões possuem para a 

maturidade, pois a combinação delas irá determinar o comportamento de uma 

pessoa em relação a uma determinada situação. 

Surge então o comportamento como resultado mensurável da maturidade. É 

através dele que se pode identificar o nível de maturidade de uma pessoa. 

Para melhor entendimento dos fatores que contribuem para a maturidade de 

uma pessoa, esta seção se subdividirá em: teorias das necessidades humanas, 

teorias da aprendizagem e motivação, mudança de comportamentos, Cultura 

Organizacional e Liderança. 

 

2.2.1 Teorias das necessidades humanas  

 

A hierarquia de necessidades de Abraham Maslow (1968) é a mais 

conhecida. Esta é uma divisão hierárquica que separou as necessidades em cinco: 

Necessidades Fisiológicas, de Segurança, Sociais, de Estima e de Realização 

Pessoal.  

As necessidades fisiológicas e de segurança são de ordem inferior (primárias) 

e as restantes são de ordem superior (secundárias). A diferenciação entre as duas 

foi feita com base na premissa de que as necessidades de ordem elevada são 

satisfeitas internamente (intrínsecas), enquanto que as necessidades de ordem 

inferior são, predominantemente, satisfeitas externamente (extrínsecas). 
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Figura 1: A hierarquia das necessidades de Maslow1 

Fonte: Adaptado de Maslow, 1968 

 
Essa hierarquia não é fixa. As posições relativas aos valores podem, em 

algumas sociedades ou em determinados indivíduos, assumir prioridades diferentes. 

No entanto, a hierarquia das necessidades tem, praticamente, aplicação universal e 

possui grande importância nas aplicações psicológicas, uma vez que estabelece um 

elo entre necessidades, satisfação e comportamento. Assim, se uma necessidade 

pode ser reconhecida e se o público-alvo for constantemente induzido a relembrá-la, 

é muito provável que seja convencido a senti-la como imperiosa.  

Já McClelland (David C. McClelland, J. W. Atkinson, R. A. Clark e E. L. 

Lorsell; 1953, apud Vera Lúcia Cavalcanti, 2005) identificou três tipos de 

necessidades: realização, afiliação e poder. Realização refere-se à necessidade de 

superar desafios; afiliação vem a ser a necessidade de pertencer a um determinado 

grupo, de relacionar-se bem; e poder a necessidade de tomar decisões e influenciar 

pessoas (grifo nosso). Cada pessoa tem um tipo de necessidade dominante para a 

qual contribuiu a sua vivência, a sua criação, suas crenças e cultura. Para cada tipo 

                                                 
1 Homeostase é a “Capacidade do corpo para manter um equilíbrio estável a despeito das alterações 

exteriores; estabilidade fisiológica.” (Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/ 

index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=homeostase> Acesso em: 24 set. 2011). 
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de pessoa, existe uma melhor forma de influenciar o comportamento, sendo a 

identificação desta necessidade um aspecto crucial na liderança desta pessoa. 

De acordo com Hersey e Blanchard (1986), as pessoas impelidas pelo motivo 

de realização são necessárias nas empresas, mas nem sempre são os melhores 

gerentes, se não desenvolverem suas habilidades humanas, pois para ser um 

gerente eficaz, não basta ser um bom produtor. 

A abordagem de Hezberg (1959 apud Vera Lúcia Cavalcanti, 2005) sobre as 

necessidades dos liderados focou-se nos eventos ocorridos no trabalho que levaram 

a extrema satisfação ou extrema insatisfação dos funcionários. Os primeiros estão 

ligados ao trabalho em si, como conteúdo do trabalho, responsabilidades e 

reconhecimento. Os últimos foram chamados de fatores de higiene e são externos à 

atividade, como condições de trabalho, supervisão, salário e segurança. A grande 

contribuição deste trabalho é que o foco nos fatores higiênicos somente impede a 

insatisfação no trabalho. Para se alcançar a satisfação deve-se focar nos fatores 

motivadores do trabalho. 

As abordagens das necessidades humanas de Maslow, McClelland e 

Hezberg servem de subsídio para o entendimento dos fatores que influenciam os 

comportamentos das pessoas. Este é um ponto crucial, pois a essência da liderança 

está ligada à capacidade do líder de influenciar e mudar comportamentos dos seus 

subordinados. 

 

2.2.2 Teorias da aprendizagem e motivação 

 

“As pessoas diferem não só pela sua capacidade mas também pela sua 

vontade de fazer as coisas, isto é, pela motivação.” (HERSEY e BLANCHARD, 1986, 

p. 18) 

Para entender os fatores motivacionais que cercam os diversos subordinados 

de uma SU, buscou-se nas teorias da aprendizagem a resposta. 

Denominam-se “teorias da aprendizagem” os diversos modelos teóricos que 

se propõe a analisar e esclarecer o processo de aprendizagem pelos indivíduos.  

Este assunto é de suma importância uma vez que para motivar as pessoas o 

líder precisa convencer o seu público alvo, modificar opiniões e comportamentos. 

Para isso, ele precisa conhecer a receptividade dos diversos públicos alvos de 

liderados para a aprendizagem.  
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Como exemplo, pode-se citar dois extremos de um público alvo de uma SU: o 

Sd recém-incorporado e um Subtenente Encarregado de Material. O Sd, ao adentrar 

no Exército, não possui conhecimento algum sobre a instituição, sua maturidade é 

baixa e sua competência desconhecida. A forma de convencê-lo e motivá-lo para as 

diferentes missões deve ser diferente da utilizada com um Subtenente. As fases da 

vida destes dois militares são completamente diferentes, bem como os objetivos e a 

receptividade para o aprendizado. 

Um dos princípios da aprendizagem diz que ela é co-extensiva à própria vida, 

ocorre durante todo o desenvolvimento do indivíduo. Na vida humana a 

aprendizagem se inicia antes do nascimento e se prolonga até a morte. Portanto, 

não há que se falar em um indivíduo pronto, que não necessita mais aprender nada, 

e é claro que isto inclui o próprio líder, que deve estar sempre aberto a novos 

conhecimentos. 

Um erro comum é achar que o adulto aprende igual a uma criança ou 

adolescente. O adulto tende a ser uma parte do processo na aprendizagem, 

baseando-se principalmente na sua experiência de vida e nas suas necessidades e 

interesses advindos do conhecimento. Crianças e adolescentes são muito mais 

dependentes, têm seu aprendizado principalmente através da escola, do professor, 

não querendo saber como aplicarão o conhecimento, mas sim querendo a 

aprovação do professor, a nota na prova, etc.  

Trazendo à luz de uma SU, os Sd EV se enquadram melhor no grupo dos 

adolescentes e quase todo o Efetivo profissional no grupo dos adultos. A forma de 

mudar comportamentos deve ser diferenciada para se buscar a eficácia da 

liderança. 

Assim sendo, é preciso conhecer mais sobre as teorias da aprendizagem e 

para qual público alvo cada modelo se adapta. Este conhecimento, aliado às teorias 

situacionais da liderança, servirão de subsídio para a busca e determinação dos 

estilos de liderança mais eficazes de serem utilizados com os subordinados de uma 

SU. Nas próximas seções estas teorias da aprendizagem serão exploradas com 

maior profundidade.  
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2.2.2.1 Behaviorismo  

 

Para os Behavioristas Clássicos, um comportamento é sempre uma resposta 

a um estímulo específico.  

Ivan Petrovich Pavlov (1927) é um conhecido behaviorista por sua pesquisa 

de condicionamento reflexo com cães. Nesta pesquisa ele provou que o simples fato 

de mostrar os alimentos para os cães fazia com que estes salivassem, provando que 

estes sabiam que iam comer. Depois ele começou a colocar uma determinada 

música sempre antes de alimentar os cães. Passado algum tempo, ao ouvir a 

música, os cães sabiam que iriam ser alimentados e começavam a salivar antes 

mesmo de ver a comida. Esta experiência foi baseada no Estímulo (S) – Resposta 

(R). 

Após estas pesquisas várias correntes sobre o Behaviorismo foram criadas. 

As críticas ao behaviorismo clássico foram diversas, principalmente porque esta 

teoria não considerava os processos mentais dos seres humanos e não reforçava 

nenhum tipo de comportamento após a resposta dos indivíduos. 

Burrhus Frederic Skinner (1984) foi um desses críticos que, já em 1945, 

lançou o livro Science and Human Behavior. Esse livro deu início a corrente 

comportamentalista conhecida como Behaviorismo Radical. Através deste livro ele 

disse haver uma diferença em relação aos paradigmas S-R  para o seu modelo S-R-

S (Estímulo – Resposta – Estímulo), uma vez que, para ele, o condicionamento 

ocorre se, após a resposta R, segue-se um estímulo reforçador S, que pode ser 

um reforço (positivo ou negativo) que "estimule" o comportamento (aumente sua 

probabilidade de ocorrência), ou uma punição (positiva ou negativa) que iniba o 

comportamento em situações semelhantes posteriores.  

Por esta linha de pensamento, se um ser humano for reforçado positivamente 

ou negativamente de acordo com os procedimentos demonstrados, futuramente ele 

irá repetir sempre o comportamento que foi reforçado positivamente e deixará de 

fazer o reforçado negativamente. 

As punições disciplinares, que são previstas no Regulamento Disciplinar do 

Exército, são um bom exemplo de reforço negativo. Elas visam coibir um 

comportamento inapropriado através do reforço negativo. Estes servem somente 

para tentar coibir o que não fazer. Os comportamentos desejáveis das pessoas só 

podem advir com os reforços positivos, que são diferentes para cada pessoa. Para 
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tentar melhor entender este assunto, deve-se conhecer os conceitos de Pedagogia e 

Andragogia. 

 

2.2.2.2 Pedagogia  

 

A palavra Pedagogia tem origem do Grego “paidagogía”, que significa 

“educação de crianças”. Seu conceito mais atual significa “Arte de instruir, ensinar 

ou educar as crianças”, compreendendo o processo de ensino e aprendizagem 

voltada para crianças e adolescentes (Disponível em 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=pedagogia> Acesso em: 29 set. 2011). 

Sua importância neste estudo baseia-se no fato de que os jovens que 

adentram no EB, em especial os Sd EV, normalmente estão estudando ou acabaram 

de sair das escolas. Isto faz com que eles estejam acostumados ao processo de 

ensino-aprendizagem pedagógico utilizado nas escolas, permeado por 

características peculiares. Dentre estas características, destaca-se a forma de 

aprovação ou reprovação de suas atitudes perante a figura do líder deste contexto: o 

professor. 

A educação dirigida pelo professor, em geral, deixa para o aprendiz apenas o 

papel de submissão às suas instruções. Isto porque suas premissas, acerca do 

aprendiz, resumem-se em: 

 
A necessidade de conhecer. Aprendizes necessitam saber somente o que 
o professor tem a ensinar, se eles querem ser aprovados; eles não 
precisam saber o como aplicarão o ensinamento em suas vidas.  
O autoconceito do aprendiz. O conceito do professor sobre o aprendiz é o 
de uma pessoa dependente, por isto, o autoconceito do aprendiz se torna o 
de personalidade dependente.  
O papel da experiência. A experiência do aprendiz tem pouco valor como 
fonte de aprendizagem; a experiência considerada é a do professor, do livro 
didático, do escritor e dos recursos audiovisuais. Por isto, técnicas de 
transmissão - leituras, dever de casa, etc., são a essência da metodologia 
pedagógica.  
Prontidão para aprender. Aprendizes estão prontos para aprender o que o 
professor determina que eles devam aprender, pois é isso que os fará 
passar de ano.  
Orientação para aprendizagem. Aprendizes têm a orientação de 
aprendizagem voltada para disciplinas; eles vêem o aprendizado como uma 
aquisição de conteúdos. Por isto, as experiências de aprendizagem são 
organizadas de acordo com a lógica de conteúdo programático. 
Motivação. Aprendizes são motivados a aprenderem através de 
motivadores externos, tais como notas, aprovação/reprovação, pressões 
dos pais, etc. (CAVALCANTI, 2011, p. 1) 
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Nota-se que o processo de aprendizagem nas escolas de formação dos 

Oficiais e dos Sgt do EB possuem muitas características semelhantes ao processo 

de ensino-aprendizagem da Pedagogia. Isto faz com que os 3° Sgt recém egressos 

da Escola de Sargento das Armas e os Asp Of recém egressos da Academia Militar 

das Agulhas Negras também se enquadrem mais nesse grupo pedagógico. 

 

2.2.2.3 Andragogia  

 

ANDRAGOGIA é a aprendizagem voltada para adultos. Sua criação se deve 

ao norte americano Malcom Knowles (1998) que constatou que o processo de 

ensino que estava sendo utilizado para os adultos baseava-se nos mesmos 

utilizados pela Pedagogia. Isto significaria dizer que os adultos aprendem da mesma 

forma que as crianças e adolescentes, o que não condiz com a realidade. Neste 

caso, a sua sugestão foi a substituição da Pedagogia pela Andragogia. 

 Para Knowles (1998), andragogia é a arte e a ciência destinada a auxiliar os 

adultos a aprender e a compreender o processo de aprendizagem nos adultos. 

Assim como a pedagogia, este assunto está intimamente ligado a este estudo 

uma vez que vários subordinados de uma SU já se encontram na fase adulta. 

Portanto, a forma de tratamento destes militares não deve ser igual ao dispensado 

para os mais jovens. Ao entender as características que permeiam a aprendizagem 

dos adultos, a mudança de atitudes torna-se mais eficaz e, conseqüentemente, o 

exercício da liderança. 

Algumas características se modificam à medida que as pessoas 

amadurecem, como as que se seguem: 

 
Passam de pessoas dependentes para indivíduos independentes, 
autodirecionados. 
 Acumulam experiências de vida que vão ser fundamento e substrato de seu 
aprendizado futuro.  
Seus interesses pelo aprendizado se direcionam para o desenvolvimento 
das habilidades que utilizam no seu papel social, na sua profissão.  
Passam a esperar uma imediata aplicação prática do que aprendem, 
reduzindo seu interesse por conhecimentos a serem úteis num futuro 
distante.  
Preferem aprender para resolver problemas e desafios, mais que aprender 
simplesmente um assunto.  
Passam a apresentar motivações internas (como desejar uma promoção, 
sentir-se realizado por ser capaz de uma ação recém-aprendida, etc.), mais 
intensas que motivações externas como notas em provas, por exemplo.  
(CAVALCANTI, 2011, p. 1) 
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Nota-se que a motivação é um dos pontos cruciais na diferenciação entre o 

público alvo da Pedagogia e da Andragogia.  

Segundo a IP 20-10 (BRASIL, 1991), motivação é a força interna que emerge, 

regula e sustenta todas as ações humanas. É o impulso interior que leva as pessoas 

a realizarem coisas.  

Na busca pela mudança de atitudes dos liderados de uma SU torna-se 

indispensável o conhecimento destas motivações pelo comandante da mesma, seu 

líder em potencial. 

O quadro a seguir compara o modelo Pedagógico e o Andragógico: 

 
  MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 

 Papel 
da 

Experiência 

A experiência daquele que aprende é 
considerada de pouca utilidade. O que 
é importante, pelo contrário, é a 
experiência do professor. 

Os adultos são portadores de uma 
experiência que os distingue das crianças e 
dos jovens. Em numerosas situações de 
formação, são os próprios adultos com a 
sua experiência que constituem o recurso 
mais rico para as suas próprias 
aprendizagens. 

Vontade 
de 

Aprender 

A disposição para aprender aquilo que 
o professor ensina tem como 
fundamento critérios e objetivos 
internos à lógica escolar, ou seja, a 
finalidade de obter êxito e progredir em 
termos escolares. 

Os adultos estão dispostos a iniciar um 
processo de aprendizagem desde que 
compreendam a sua utilidade para melhor 
afrontar problemas reais da sua vida 
pessoal e profissional. 

Orientação 
da 

Aprendizagem 

A aprendizagem é encarada como um 
processo de conhecimento sobre um 
determinado tema. Isto significa que é 
dominante a lógica centrada nos 
conteúdos, e não nos problemas. 

Nos adultos a aprendizagem é orientada 
para a resolução de problemas e tarefas 
com que se confrontam na sua vida 
cotidiana (o que desaconselha uma lógica 
centrada nos conteúdos) 

Motivação 

A motivação para a aprendizagem é 
fundamentalmente resultado de 
estímulos externos ao sujeito, como é 
o caso das classificações escolares e 
das apreciações do professor. 

Os adultos são sensíveis a estímulos da 
natureza externa (notas, etc.), mas são os 
fatores de ordem interna que motivam o 
adulto para a aprendizagem (satisfação, 
auto-estima, qualidade de vida, etc.) 

Quadro 1: Comparativo Pedagogia X Andragogia 

Fonte: Adaptado de Malcom Knowles, 1998 

 

Outro ponto importante a ser destacado é que a transição da fase de criança 

para adulto não se dá instantaneamente. Ela ocorre de forma gradativa e depende 

de vários aspectos pessoais, sociais e situacionais. Um grupo que se enquadra 

nesta fase de transição é o dos Universitários.  

 

Os estudantes universitários não são exatamente adultos, mas estão 
próximos desta fase de suas vidas. O ensino clássico pode resultar, para 
muitos deles, num retardamento da maturidade, já que exige dos alunos 
uma total dependência dos professores e currículos estabelecidos. As 
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iniciativas não encontram apoio, nem são estimuladas. Eles precisarão 
ainda de que lhes seja dito o que aprender e lhes seja indicado o melhor 
caminho a ser seguido. Mas devem ser estimulados a trabalhar em grupos, 
a desenvolver idéias próprias, a desenvolver um método pessoal para 
estudar, a aprender como utilizar de modo crítico e eficiente os meios de 
informação disponíveis para seu aprendizado. (Disponível em: 
<http://www.grupoempresarial.adm.br/download/uploads/Andragogia%20A%
20Aprendizagem%20nos%20Adultos_M9_AR.pdf>. Acesso em: 20 set. 
2010.) 
 

Uma vez que alguns dos subordinados de uma SU podem ser enquadrados 

no mesmo grupo dos universitários, ou seja, jovens entre 18 e 24 anos, cursando ou 

recém saídos de bancos escolares, por analogia, cabe a eles as mesmas 

considerações anteriormente feitas. 

 

2.2.3 Mudança de comportamentos 

 

A importância do comportamento de uma pessoa está no fato de que este, 

quando interpretado corretamente, revela a maturidade de um subordinado. 

Conforme dito anteriormente, esta maturidade é essencial neste estudo uma vez que 

se espera que ela exerça influência significativa na escolha do estilo de liderança a 

ser adotado por um Cmt SU. 

Um dos objetivos do líder é auxiliar o subordinado no desenvolvimento da sua 

maturidade. Este se concretiza através da mudança comportamental. Para isso, o 

líder deve entender o passado para prever o futuro, ou seja, entender o motivo que 

uma pessoa agiu de determinada maneira ontem para prever como se comportará 

amanhã. Para isto se faz necessário o entendimento de como se processa uma 

mudança comportamental. 

As mudanças nas pessoas podem ocorrer no nível do conhecimento, da 

atitude interna, do comportamento e do desempenho de grupos ou organizações. 

Estas mudanças estão ordenadas do menor para o maior grau de dificuldade. 

(HERSEY E BLANCHARD, 1986, p. 2) 

Segundo James C Hunter (2004, p. 37), comportamento é escolha. Para ele 

as escolhas que são feitas em dadas situações revelam, mesmo que em parte, as 

qualidades, crenças e pensamentos de uma pessoa. E uma vez que é escolha, o 

líder e os liderados podem resolver mudar o seu comportamento. 

Para melhor entender os comportamentos, Hersey e Blanchard (1986, p. 18) 

identificaram que a unidade básica do comportamento é a atividade. Para eles, toda 
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a atividade é motivada para a realização de algum objetivo. A esta motivação eles 

chamam de “motivo”, podendo este ser conceituado como as necessidades, desejos 

ou impulsos que levam as pessoas a fazer algo. 

A motivação está dentro da pessoa e o objetivo, fora dela. Segundo o Manual 

do Instrutor do EB, “o instrutor não motiva, ele apenas pode incentivar o instruendo 

para que, nele, despertem um ou vários motivos, cabendo a estes o papel de gerar a 

aprendizagem”. (BRASIL, 1997, p. 3-2) 

A intensidade do motivo é que vai determinar qual a atividade será realizada, 

sendo esta atividade determinada pela necessidade mais intensa naquele instante. 

Aqui, cresce de importância o conhecimento das teorias das necessidades, 

destacadas anteriormente, pois quando uma necessidade é satisfeita outra 

necessidade passa a ter maior valor.  

Para uma pessoa realizar uma atividade, consequentemente, para ela adotar 

um comportamento, ela precisa percorrer um caminho de “aprendizado”. Este 

caminho é tratado de diferentes formas por diferentes autores. 

 

O comportamento do militar pode ser dividido em três áreas, com 
respectivos níveis de aprendizagem, e que são: psicomotora, cognitiva e 
afetiva. A área psicomotora compreende as habilidades motoras (destrezas 
e habilidades) e a área cognitiva, que abrange as habilidades mentais 
(conhecimentos); ambas têm como objetivo principal o desempenho 
individual. A área afetiva trata de atitudes, valores e idéias, diz respeito às 
ligações, os interesses de cada militar para com chefes, companheiros, 
subordinados, para com a Nação, o Exército e as demais instituições deste 
nível, com a história pátria, com as tradições nacionais e militares e com 
tudo que se relaciona com o amor à profissão e à carreira, buscando a 
formação do caráter militar. (Brasil, 1997, p. 3-6) 

 

Já as categorias do domínio cognitivo proposto por Bloom (BLOOM; 1972, 

apud FERRAZ e BELHOT, 2010, p. 424) relacionam a dependência entre os níveis 

de conhecimentos por ordem de complexidade, conforme a figura a seguir : 
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Figura 2: Categorias do domínio cognitivo 

Fonte: FERRAZ e BELHOT, 2010 

 

Assim, ao determinar uma tarefa para um subordinado, o líder deve identificar 

qual nível de conhecimento o seu subordinado possui sobre aquele determinado 

assunto. Muitas das vezes, o líder precisará ensinar como resolver o problema, 

treinando o seu subordinado como a um aluno. Caso isto não aconteça, o líder pode 

incorrer no erro de frustrar o amadurecimento do liderado por determinar uma tarefa 

além de suas possibilidades. 

Cada pessoa tem as suas dificuldades e as suas habilidades. Segundo 

Gaudencio (2007, p. 39), a motivação para a tarefa pode surgir para uma pessoa 

quando ela representa um DESAFIO para aquele que vai cumprir a tarefa. 

 

 

Figura 3 : A faixa do fluir 

Fonte: GAUDENCIO, 2007, p. 39 
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Se a pessoa tiver muita dificuldade e pouca habilidade no 
desempenho de uma função, ficará ansiosa e estará na zona do distresse, 
que é patológico. No extremo oposto, quando ela tiver muita habilidade e 
pouca dificuldade, ficará desinteressada e estará na zona do tédio. Existe 
uma região, no gráfico, chamada de “zona do eustresse”. Em grego, eu 
significa “bom”. Eustresse é, portanto, o bom estresse. Esta é a região em 
que a habilidade e a dificuldade estão equilibradas. E, quando a pessoa 
aprender isto, ou seja, quando aumentar as habilidades que tem, aumentará 
as dificuldades também, de modo a manter o equilíbrio. Neste ponto a 
dificuldade muda de nome, passando a chamar-se desafio. (GAUDENCIO, 
2007, p. 39) 

 

Outra consideração importante diz respeito à probabilidade do êxito. 

 

As pesquisas de D. C. McClelland e John W Atkinson mostraram 
que o grau de motivação e esforço sobe até o ponto em que a probabilidade 
do êxito atinge 50% e depois começa a cair, mesmo que a probabilidade 
continue a aumentar. Essa relação pode ser representada em forma de 
curva de sino, conforme a figura 4. De acordo com essa figura, as pessoas 
não se sentem muito motivadas quando a meta é considerada quase 
impossível ou virtualmente certa. (HERSEY E BLANCHARD, 1986, p. 28) 

 

 

 

Figura 4 : Probabilidade de êxito 

Fonte: Hersey e Blanchard, 1986 

 

Do exposto, infere-se que o líder deve ser capaz de identificar o nível de 

conhecimento e capacidade de cada subordinado para poder atribuir tarefas 

compatíveis na Zona do Eustresse (bom estresse) com probabilidade de êxito de 

aproximadamente 50%. Assim, ele estará contribuindo para o amadurecimento de 

seus subordinados, incentivando-os para cumprirem as suas missões de acordo 
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com as suas capacidades. Em suma, o líder está compreendendo a natureza 

humana para que possa liderar. 

Conforme destacado anteriormente, as mudanças nas pessoas podem 

ocorrer em quatro níveis: do conhecimento, da atitude interna, do comportamento e 

do desempenho de grupos ou organizações. Esta seção buscou melhor elucidar o 

conhecimento a respeito dos três primeiros níveis, que são os mais simples. O nível 

mais complexo é o do comportamento de grupos ou organizações, e para o 

entendimento deste é preciso entender o conceito de Cultura Organizacional. 

 

2.2.4 Cultura organizacional e liderança 

 

A cultura como conceito tem uma história longa e diversificada. Ela tem sido 
usada pelos advogados como uma palavra para indicar sofisticação, como 
quando dizemos que alguém é muito “culto”. Tem sido usada pelos 
antropólogos para referir-se aos costumes e rituais que as sociedades 
desenvolvem no curso de sua história. Nas últimas décadas, tem sido usada 
por alguns pesquisadores organizacionais e gerentes, para se referir ao 
clima e às práticas que as organizações desenvolvem ao lidar com pessoas, 
ou aos valores expostos e ao credo de uma organização. (SCHEIN, 2009, p. 
7) 
 

Seu conceito pode ser descrito como:  

 

Um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por 
um grupo à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa 
e de integração interna. Esse padrão tem funcionado bem o suficiente para 
ser considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos novos 
membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir-se em relação 
a esses problemas. (SCHEIN, 2009, p. 16) 

 

Cultura e liderança podem ser consideradas duas faces de uma mesma 

moeda, pois elas estão intimamente relacionadas, e para serem compreendidas 

devem ser analisadas em conjunto. Pode-se dizer que a diferença entre liderança e 

administração é que a primeira cria e muda as culturas, enquanto a segunda age na 

cultura. (SCHEIN, 2009, p. 10) 

Quando um grupo é criado ele não adquire cultura imediatamente. 

Inicialmente, o líder deste grupo imporá as suas metas, pensamentos, crenças e 

valores, mas esta imposição não produz cultura. Se o comportamento resultante das 

ordens do líder levar ao sucesso, as crenças e a visão do líder passarão a ser 

compartilhadas e reconhecidas como certas. Então o grupo passará a agir da 

mesma forma desde que continuem sendo bem sucedidos, e isto levará ao grupo 
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assimilar como forma correta de pensar, sentir e agir. Com o reforço continuado 

destas ações, valores e crenças, o grupo passa a tratá-las como verdadeiras e 

inegociáveis, tornando-se parte da identidade do grupo. Os mais novos passam a 

receber ensinamentos de como pensar, sentir e agir, e se estes conceitos forem 

violados eles serão excluídos deste grupo. 

Existem três razões porque a cultura deve ser melhor entendida: (1) a cultura 

organizacional é real e impacta na vida das pessoas, (2) a performance das pessoas 

e da organização não pode ser entendida sem considerar a cultura e (3) o conceito 

de cultura organizacional tem sido confundido com outros conceitos, tais como clima, 

ideologia, filosofia e estilo gerencial. (Disponível em: 

<http://www.ead.fea.usp.br/semead/5semead/Adm.%20Geral/Cultura%20Organizaci

onal%20o%20caso%20da%20Escola.pdf >. Acesso em: 29 set. 2011.) 

As culturas organizacionais podem ser encontradas em vários níveis. Como 

exemplo, pode-se citar a cultura organizacional do EB, a da arma de Infantaria, a do 

20º Batalhão de Infantaria Blindado (20º BIB), e ainda a da equipe de manutenção 

de blindados do 20º BIB. É claro que as culturas de níveis mais altos influenciam 

diretamente as de níveis mais baixos, mas isto não quer dizer que se conhecendo 

umas presumem-se as outras. O ideal é conhecer a cultura em seu nível mais alto 

para então conseguir compreender as de níveis mais baixos. 

A compreensão da cultura se faz importante para o líder militar principalmente 

em relação ao efetivo profissional da SU que está comandando. Isto se justifica uma 

vez que o EV não possui ainda nenhuma influência da cultura organizacional, já que 

para ele tudo será novo. Já o efetivo profissional possui alguma experiência e uma 

cultura arraigada em seu grupo. 

Quando um Cap assume o comando de uma SU, ele pode ter vindo de vários 

destinos diferentes, como por exemplo, ter sido transferido de outra Unidade, ter 

mudado de função dentro da mesma Unidade, entre outras possibilidades. Em cada 

caso, este Cmt deverá decifrar a cultura organizacional nos seus diversos níveis 

para que possa melhor entender e liderar os seus subordinados através do 

conhecimento profundo de seus homens. 

Como exemplo de cultura organizacional, cite-se a cultura organizacional do 

EB. Uma boa forma de decifrar a cultura organizacional de qualquer nível é citando 

os seus lemas, aqueles que não precisam estar escritos, mas que fazem parte do 

dia a dia e são várias vezes repetidos para seus integrantes. No caso do Exército 
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pode-se dizer que o lema “Cumprimos qualquer missão” ou “A missão será cumprida 

a qualquer custo” faz parte de sua Cultura Organizacional. Um exemplo disto é a 

instalação dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) na Amazônia, que por diversas 

vezes foram iniciados com o deslocamento de militares para o local, instalados em 

barracas, com poucos recursos, mas de forma imediata. Se algum integrante do EB 

não seguir este procedimento, ele será considerado um mau militar, sendo passível 

não somente de punição, mas de rejeição pelo grupo em todos os níveis. 

Neste mesmo caso, se fosse determinado a um integrante de outra instituição 

que cumprisse a mesma missão, provavelmente este não realizaria, justificando que 

deveria aguardar a construção do PEF, que deveria aguardar as diárias a receber, 

que deseja saber exatamente quanto tempo iria ficar no local, as implicações para 

sua família, etc.  

Outra parte da cultura organizacional do EB é que militar não tem horário, que 

ele está disponível 24h por dia, inclusive finais de semana, sem receber nada mais 

por isso. Mais uma vez, se comparado com outras instituições, isto parece 

descabido e de difícil aceitação. Entretanto, para alguém que queira fazer parte da 

Força Terrestre, ou ele se adapta à sua cultura organizacional ou então não terá 

aceitação na mesma. 

De acordo com o Gen Belchior Vieira (2002), alguns aspectos da Cultura 

Organizacional Militar são listados sob a intitulação de “Condições Militares” como se 

seguem: 

 A permanente disponibilidade para lutar em defesa da Pátria, se 

necessário com o sacrifício da própria vida; 

   A sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares, 

bem como à formação, instrução e treino que as mesmas exigem, quer em 

tempo de paz, quer em tempo de guerra; 

 A permanente disponibilidade para o serviço, seja em termos temporais, 

seja em termos de mobilidade territorial, ainda que com sacrifício dos 

interesses pessoais do militar e da sua família; 

 A restrição, constitucionalmente prevista, de alguns direitos e liberdades; 

 A fixação de princípios deontológicos e éticos próprios em matérias muito 

importantes e sensíveis, como sejam o caso da hierarquia, subordinação e 
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obediência ao poder de autoridade, desenvolvimento de carreiras, treino e 

formação profissional. 

Qualquer Cap que venha a comandar uma SU já está alinhado e ciente da 

cultura organizacional do Exército. Entretanto, este não pode considerar que as 

Unidades, e que as SU desta, não possuam a sua própria cultura organizacional, 

muitas vezes com particularidades que fazem toda a diferença na hora de comandar. 

Quantas histórias não são conhecidas das diferenças e peculiaridades de cada 

Unidade do Exército? As peculiaridades dos Batalhões da Amazônia, ou dos 

Batalhões de Infantaria Leve, dos Blindados ou mesmo dos Paraquedistas. Se vistos 

mais a fundo, cada qual possui a sua cultura organizacional própria que deve ser 

entendida para que a missão a ser cumprida e o estilo de liderança adotado seja 

feito através de um líder preparado.  

Aprofundando-se um pouco mais, e chegando ao escalão desejado, cada SU 

pode possuir a sua cultura organizacional específica, que em hipótese nenhuma 

deve ser desprezada. Uma SU “Pronto Emprego”, por exemplo, terá a sua cultura 

permeada de histórias, lemas, crenças e tradições. Se um Cmt SU deseja liderar 

esta equipe, além de evidenciar todas as características pessoais inerentes a um 

líder (que não é objeto deste estudo), ele também deve procurar conhecer a cultura 

organizacional de seus liderados para saber o “como liderar” aquela fração (este sim 

objeto deste estudo). 

Um questionamento que pode surgir é: mas os militares não estão sempre em 

constante mudança de função, tornando-se impossível a manutenção de uma 

cultura, ou mudando-se a cultura de tempos em tempos? Este fator, apesar de ser 

um elemento essencial no entendimento até mesmo da cultura organizacional dos 

militares, por si só não é capaz de eliminar a cultura de uma SU.  

Normalmente, os militares de uma SU são substituídos no início de cada ano 

de instrução. Muitos militares do efetivo profissional (Ten, Sgt, Cabos e Sd NB) 

permanecem nesta SU e transmitem a cultura daquela fração para os novos 

membros, mesmo que inconscientemente. Além destes, os demais militares do 

efetivo profissional, que permaneceram nesta Unidade, também transmitem a cultura 

desta e de outras SU sem perceberem. 

É claro que quanto mais tempo um grupo estiver trabalhando junto, maior 

será a sua cultura, assim como o inverso também é verdadeiro. Isto não quer dizer 

que a cultura desenvolvida com o tempo foi a ideal para aquele grupo, ou mesmo 
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politicamente correta. Ela foi a adaptação deste grupo aos óbices encontrados e as 

situações vividas durante um determinado período de tempo. 

O objetivo crucial para o Cmt SU é decifrar a cultura organizacional de sua 

fração, identificando os seus pontos fortes e as necessidades de melhoria, para que 

possa posteriormente adequar a melhor forma de liderar aquele grupo, tornando 

assim o exercício da liderança mais eficaz.  

 

2.3 ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

A forma de liderar depende de vários fatores como a personalidade do líder, a 

maturidade do liderado, a situação vivida, entre outros. O estudo das formas de 

liderar deu origem aos estilos de liderança.  

Atualmente, o grande problema da liderança é usar um único estilo – com 

base em seus valores – para todos os momentos e funcionários. Mas os liderados 

são diferentes entre si, pois cada um está no seu momento de evolução de 

aprendizado, o que exige estilos de liderança diferentes. Os colaboradores possuem 

níveis de maturidade, que são divididos de acordo com seus graus de competência 

e comprometimento com a organização.  

Os estudiosos de hoje definem diversos estilos de liderança, cada qual com 

suas peculiaridades.   

O Manual de Liderança Militar, a IP 20-10 (BRASIL, 1991) define os estilos de 

liderança como Autoritário, Participativo e Delegativo. Já a Teoria da Liderança 

Situacional de Hersey e Blanchard (1986) define os estilos de liderança em quatro: 

Determinar/Dirigir, Persuadir/Guiar, Compartilhar/Apoiar e Delegar. Daniel Goleman 

(2007) já classifica-os em seis: Coercitivo, Autoritário, Afiliativo, Democrático, 

Marcador de ritmo e Treinador, classificação que também é seguida por Paulo 

Gaudencio (2007). 

Para fins deste estudo será utilizada a classificação proposta por Hersey e 

Blanchard (1986), uma vez que a teoria da Liderança Situacional é a que mais se 

coaduna com o objeto de pesquisa deste estudo. Isto não quer dizer que os outros 

estilos e conceitos dos demais autores serão inutilizados, principalmente porque 

muitos deles se complementam, fornecendo assim melhor compreensão do tema em 

foco. 



46 

 

Outro fator positivo na escolha deste modelo baseia-se no fato que ele possui 

a sua nomenclatura de acordo com a ação que o líder deve privilegiar nas suas 

ações: Determinar/Dirigir, Persuadir/Guiar, Compartilhar/Apoiar e Delegar. Isto 

facilita a compreensão e até mesmo a comparação com outros modelos teóricos, 

inclusive o previsto no Manual de Liderança militar, a IP 20-10 (BRASIL, 1991).  

A chave da utilização da Liderança Situacional consiste em avaliar o nível de 

maturidade dos liderados e comportar-se de acordo com o Modelo Teórico. 

O líder precisa conduzir o liderado em um processo de amadurecimento que 

deve ser lento e gradual, sempre no sentido de M1 (imaturo) para M4 (maduro). 
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Figura 5: Crescimento da Maturidade dos liderados 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986. 

 

Este processo leva tempo e esforço diferenciado, mas está sempre ligado a 

mudanças comportamentais. 

“O líder, independente de sua vontade, atua como elemento modificador do 

comportamento de seus subordinados”. (IP 20-10, BRASIL, 1991) Isto quer dizer 

que, não importa o estilo de liderança adotado, o líder sempre vai influenciar e 

modificar as atitudes de seu grupo, bastando para isto que ele seja realmente um 

líder. Entretanto, o tempo que cada estilo de liderança será eficaz, ou seja, o seu 

resultado a curto, médio e longo prazo, vem a ser o norte que deve basear a decisão 

de um líder na escolha do mesmo.  

 

2.3.1 Estilo de liderança “E1” – DETERMINAR/DIRIGIR 

 

De acordo com Hersey e Blanchard (1986), este estilo deve ser utilizado para 

pessoas com maturidade baixa (M1). São pessoas que não tem capacidade nem 

vontade de assumir a responsabilidade de fazer algo, não são competentes nem 

seguras de si. Consequentemente, um estilo diretivo (E1) que dá uma orientação e 
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supervisão clara e específica, tem maior probabilidade de ser eficaz com pessoas 

desse nível de maturidade. 

Este estilo tem muitas características comuns com a Liderança Autoritária da 

Liderança Militar. Por este modelo, o líder é aquele que baseia as suas decisões na 

sua própria experiência, dizendo aos subordinados o que fazer e como fazer, 

supervisionando-os em todas as atividades para verificar se os mesmos estão 

cumprindo as suas ordens. Este estilo de liderança é adequado em muitas 

situações. 

 

Quando o tempo disponível é reduzido e apenas o líder sabe o que é 
necessário executar e como executá-lo, este estilo será o mais adequado 
para cumprir a missão. Quando os subordinados carecem de experiência ou 
competência para a execução de uma determinada tarefa, o líder terá que 
os dirigir e orientar usando esse estilo. Os subordinados não se ressentirão 
se o líder sobre eles exercer uma supervisão apertada, dado que 
reconhecem a sua necessidade. Há quem pense que um líder usa o estilo 
directivo quando vocifera, recorre a uma linguagem aviltante e intimida os 
seus subordinados. Não se trata, obviamente, de um estilo directivo, mas 
sim de um modo abusivo, não profissional de tratar os subordinados. (Gen 
BELCHIOR VIEIRA, 2002, p. 87) 

 

Um líder autoritário é aquele que consegue mudar o comportamento de seus 

subordinados não somente pelo medo ou pelas suas próprias ambições, mas pelo 

respeito que conquista com suas decisões, necessárias para conduzir um grupo em 

determinadas situações. 

O uso permanente da liderança autoritária tende a ser ineficaz a longo prazo. 

Este tempo de eficácia, pelo modelo de Hersey e Blanchard, é até que ocorra a 

mudança de Maturidade do subordinado de M1 para M2. Cabe ao líder a atenção 

necessária para perceber esta mudança de comportamento. 

Traçando um paralelo com os estilos propostos por Daniel Goleman (2007), o 

modelo coercitivo seria o que mais se aproximaria do estilo E1. 

No estilo Coercitivo o líder exige submissão imediata e pode ser resumido na 

frase “faça o que eu mando”. Seu autor indica que ele é mais indicado em situações 

emergenciais, em crise ou com funcionários problemáticos, e que o mesmo não 

deve ser utilizado por muito tempo, nem exclusivamente.  
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2.3.2 Estilo de liderança “E2” – PERSUADIR/GUIAR 

 

Este estilo é adequado para os liderados que têm a sua maturidade entre 

baixa e moderada (M2). Enquadram-se neste modelo aqueles que ainda não têm 

capacidade, mas sentem disposição para assumir responsabilidades.  

Hersey e Blanchard (1986) citam que estes liderados possuem confiança em 

si, mas ainda não possuem as habilidades necessárias para andar pelas próprias 

pernas. Por isso o estilo persuadir (E2) é o mais adequado para este nível de 

maturidade, pois ele adota um comportamento diretivo e de apoio. O primeiro serve 

para compensar a falta de capacidade do subordinado, dando-lhe suporte em suas 

decisões ou até mesmo mostrando o caminho a ser seguido. O segundo serve para 

dar apoio emocional, buscando assim reforçar a disposição e o entusiasmo já 

demonstrados.  

O papel do líder é continuar o amadurecimento de seu subordinado através 

da orientação e acompanhamento cerrado, para que ele possa adquirir a experiência 

necessária sem perder a sua disposição para assumir responsabilidades.  

 

2.3.3 Estilo de liderança “E3” – COMPARTILHAR/APOIAR 

 

As pessoas com maturidade entre moderada e alta (M3) são o público alvo 

deste estilo. Essas pessoas têm capacidade, mas ainda não estão dispostas a fazer 

o que é necessário sem o apoio do líder. A sua falta de disposição não é por 

desafeição ao líder ou por revolta. Muitas vezes é fruto da falta de confiança em si, 

por serem inseguras.  

Este é um estilo participativo, no qual o líder buscará tomar a decisão pelo 

consenso para permitir que seus subordinados ganhem autoconfiança. As atitudes 

do líder são de apoio emocional, não diretivas, pois pessoas mais maduras não 

querem simplesmente receber ordens, mas sim fazer parte do processo de tomada 

de decisão.  

Os estilos de liderança E2 e E3 estão alinhados com o estilo Participativo da 

Doutrina Militar de Liderança. A diferença entre eles é que no modelo da Liderança 

Situacional de Hersey e Blanchard (1986) a maturidade moderada dividiu-se em 

duas (M2 e M3), definindo um subestilo para cada um destes. No estilo Participativo 
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de Liderança Militar não se faz esta distinção, até porque este modelo não é 

situacional. 

Para fins de comparação, bem como complementação de subsídios teóricos, 

será analisado a seguir o estilo de liderança Participativo previsto na IP 20-10, bem 

como outros modelos referenciais que se alinham com este estudo. 

No estilo de liderança Participativo, o líder entende que as decisões tomadas 

em equipe são melhores que as tomadas por uma única pessoa. Apesar de saber 

que a responsabilidade cabe à sua pessoa, o líder toma as decisões levando em 

consideração a experiência dos seus subordinados e as suas idéias. 

Isto faz com que o subordinado se motive por ser valorizado por suas 

opiniões, por fazer parte da tomada de decisão e por ver, muitas das vezes, que o 

resultado alcançado pode ter sido melhor por motivo de sua contribuição. 

Para que isto aconteça, o subordinado deve ter uma maturidade mais 

elevada, um conhecimento da profissão, uma responsabilidade firmada e algumas 

experiências baseadas em sua vivência profissional.  

O líder que sabe utilizar adequadamente este estilo de liderança conseguirá 

resultados expressivos por conseguir trabalhar em grupo, fazendo com que todos 

estejam engajados nos objetivos traçados. Esta sinergia deve ser conquistada, 

trabalhada e aprimorada, pois a convivência em grupo, compartilhando idéias e 

discutindo opiniões, gera um ambiente propício para discussões e conflitos. Estes 

devem ser superados pelo líder através do seu conhecimento da natureza humana e 

principalmente pelo comprometimento dos integrantes do grupo. 

O comprometimento talvez seja a palavra que melhor defina a liderança 

participativa. Para que isto aconteça o subordinado deve entender que ele é livre 

para dar a sua opinião e que ao mesmo tempo ele deve ouvir e respeitar a opinião 

dos demais, mesmo que esta seja contrária à sua. Muitas vezes isto é tomado como 

afronta pessoal porque outra pessoa discordou do seu ponto de vista.  

O papel do líder é criar um ambiente em que os liderados não se chateiem 

quando a opinião deles não for aceita como a solução do problema, e 

principalmente, que eles tomem como deles a decisão final do grupo. Cite-se um 

exemplo: se um liderado deu uma idéia que não foi acatada para a decisão final, ele 

deve assumir esta decisão final como sendo sua, pois ele teve a liberdade de opinar, 

mas não foi convincente o suficiente para mudar a opinião do grupo. Caso esta 

decisão leve ao fracasso da missão, não pode o subordinado dizer a célebre frase 



50 

 

“Eu já sabia, eu avisei!”, uma vez que por pior que fosse a decisão tomada e que 

esta fosse contrária à sua idéia inicial, ao final do processo ela se tornou uma 

decisão dele também. Isto é comprometimento. 

De acordo com Daniel Golleman (2007), uma das consequências mais 

desesperantes deste estilo poderá tomar a forma de reuniões intermináveis, onde as 

idéias são repisadas continuamente, o consenso permanece ilusório e o único 

resultado visível é o de agendar novas reuniões. Isso pode fazer com que os seus 

colaboradores sintam-se confusos e desorientados, podendo intensificar ainda mais 

os conflitos. Claro que este estilo faz muito menos sentido quando os liderados não 

são competentes ou informados o suficiente para poderem gerar conselhos úteis.  

Para que esta liderança seja eficaz os subordinados devem estar muito bem 

alinhados com o pensamento do seu líder e da sua instituição. No EB isto é 

conseguido deixando-se clara a Intenção do Cmt, que vem a ser o norte para todas 

as iniciativas e tomadas de decisões em todos os níveis. 

 

2.3.4 Estilo de liderança “E4” – DELEGAR 

 

O estilo de liderança E4 é indicado para pessoas com maturidade alta (M4). 

As pessoas desse nível de maturidade têm capacidade e disposição para assumir 

responsabilidades.  

Este estilo caracteriza-se pela baixa necessidade de relacionamento líder-

liderado, bem como baixa orientação para a realização da tarefa. Embora possa 

ainda ser o líder quem identifica o problema, a responsabilidade de executar os 

planos cabe a esses liderados maduros, que por sua conta desenvolvem o projeto e 

decidem como, quando e onde fazer as coisas. 

Adotado por diversos estudiosos de liderança, o estilo DELEGAR possui 

diversas semelhanças entre si, tendo inclusive um modelo de mesmo nome no meio 

militar. 

Sua característica principal é baseada na delegação de uma função ou 

missão para um liderado que possui plenas possibilidades de cumpri-la como o líder 

ou até mesmo melhor que o líder.  

Nesta delegação de função é fundamental que o líder confie no subordinado. 

Esta confiança é adquirida com o tempo, trabalhando junto, vendo que as decisões 

do liderado estão alinhadas com as diretrizes emanadas. 
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O uso deste estilo é apropriado para diversas situações. A IP 20-10 (BRASIL, 

1991) a indica para assuntos de natureza técnica onde o líder atribui a seus 

assessores a tomada de decisões especializadas. Além de utilizar um conhecimento 

técnico mais específico de um subordinado para o cumprimento da missão, o líder 

também está reconhecendo uma das qualidades que este possui. Isto o motiva, pois 

ele passa a ficar em evidência e a ser admirado pelos seus superiores, pares e 

subordinados ao demonstrar o seu conhecimento sobre assuntos específicos.  

Há outras situações em que a Liderança Delegativa também pode ser 

utilizada eficazmente no meio militar. Dentre elas podem-se destacar as missões na 

ausência do líder (por motivos particulares como saúde, familiares, etc.), a grande 

quantidade de missões (que exigem a descentralização das atividades), entre 

outras. 

No caso da carreira militar, muitas vezes o Cmt SU depara-se com uma 

quantidade de missões tão grande que faz com que ele não possua tempo 

disponível para que possa coordenar e controlar todas as atividades sob sua 

responsabilidade eficazmente. Nestas horas, a própria cadeia de comando inerente 

ao Exército se incumbe de determinar quem responde pelo comando e, porque não, 

pela liderança. E para que o líder possa treinar este próximo militar mais antigo para 

assumir as suas funções, sem que haja a solução de continuidade, ele deve atribuir 

missões de menor complexidade aos liderados, fiscalizando as mesmas e 

orientando sobre os erros e acertos para que, quando precise delegar a função, 

tenha a tranquilidade de que a mesma está sendo cumprida mesmo sem a sua 

presença. 

Paulo Gaudêncio ensina que para delegar o líder deve seguir um roteiro. 

 

O primeiro passo é ser “técnico”, um treinador, isto é, treinar alguém 
para cumprir a tarefa que será delegada. O passo seguinte é o início da 
delegação, com acompanhamento, vendo de perto as etapas da execução 
do projeto que está sendo feito pelo outro. O passo final é a delegação, na 
medida em que o outro está apto para cumprir a tarefa, que, por isso, pode 
ser confiada a ele. (GAUDENCIO, 2007, p. 37) 

 

A delegação é uma das formas de se incentivar os subordinados, mas para 

delegar o líder deve conhecer muito bem os seus subordinados.  

Conforme visto em seção anterior na Figura 3, cada pessoa tem as suas 

dificuldades e as suas habilidades. A motivação pode surgir da delegação quando 

ela representa um DESAFIO para aquele que vai cumprir a tarefa. Mas para que 
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ocorra essa delegação é necessário que o líder treine o seu liderado para que ele se 

sinta capaz de assumir determinadas funções. 

Daniel Goleman chega a considerar um estilo de liderança como “Estilo do 

Treinador”, no qual o líder identifica e trabalha os pontos fortes e fracos dos 

funcionários, encorajando-os a melhorar o seu desempenho individual e, 

consequentemente, da equipe. Sintetiza este estilo na frase “faça assim”. 

O ponto principal no contexto militar, é saber que muitos dos subordinados de 

uma SU são também líderes em diversos níveis e precisam exercer a sua liderança, 

treiná-la e aprimorá-la. Além de ajudar no crescimento pessoal, o Cmt SU também 

está treinando seus liderados para a delegação. 

 

2.4 LIDERANÇA SITUACIONAL 

 

A Liderança Situacional é um ramo das teorias de liderança que acredita que 

o estilo de liderança a ser adotado pelo líder deve ser escolhido de acordo com as 

circunstâncias ambientais da organização e com as características do liderado.  

Para estes seguidores, não existe um perfil ideal de líder, nem um estilo ideal 

de liderança, mas sim um estilo mais adequado para cada situação existente. 

Blake e Mouton (1976) relacionaram o modo de usar a Liderança Situacional 

baseada em duas dimensões: as pessoas e as tarefas. A preocupação com a tarefa 

está ligada aos resultados. O líder preocupa-se em mensurar a quantidade e a 

qualidade do trabalho dos liderados. Já a preocupação com as pessoas está ligada 

às atitudes do líder voltadas para assegurar a auto-estima dos subordinados, a sua 

confiança e o seu respeito, garantindo aos liderados boas condições de trabalho. 

As combinações destas duas variáveis geraram a Grelha Gerencial de Blake 

e Mouton (1976), na qual o líder poderia localizar o seu próprio estilo, adequando-o 

às variáveis. 
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Gráfico 1: Grelha Gerencial de Blake e Mouton 

Fonte: Adaptado de Blake e Mouton, (1976). 

 

Da grelha gerencial resultam os estilos: 

 
 (9,1) AUTORIDADE: a preocupação máxima com a tarefa e mínima 

com as pessoas. Caracteriza o líder que se utiliza da autoridade para 

alcançar resultados; 

 (1,9) COUNTRY CLUB: a preocupação máxima com as pessoas e 

mínima com a tarefa caracteriza o líder que faz do ambiente de 

trabalho um “Country Club”; 

 (1,1) EMPOBRECIDA: a preocupação mínima com a tarefa e com as 

pessoas caracteriza o líder que desempenha uma gestão empobrecida; 

 (5,5) HOMEM NA ORGANIZAÇÃO: o meio-termo, ou seja, a 

preocupação média com a produção e com as pessoas caracteriza o 

líder que vê as pessoas no trabalho dentro do pressuposto do homem 

da organização; 
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 (9,9) EQUIPA: a máxima preocupação com a tarefa e com as pessoas 

caracteriza o líder que vê no trabalho em equipe a única forma de 

alcançar resultados. 

Apesar de Blake e Mouton (1976) caracterizarem o estilo EQUIPA como o 

mais apropriado para atingir os objetivos das organizações, muitos autores 

discordam desta generalização. 

A Grelha Gerencial de Blake e Mouton (1976) influenciou o modelo mais 

conhecido a respeito da Liderança Situacional que vem a ser o Modelo de Hersey e 

Blanchard (1986).  

Este modelo parte da premissa de que a liderança eficaz é uma função que 

envolve a maturidade do subordinado, o estilo do líder e a situação na qual estas 

variáveis acontecem.  

Para melhor elucidação deste modelo, estas variáveis serão estudadas 

separadamente a seguir 

 

2.4.1 Estilo do líder 

 

Para representar o estilo do líder, Hersey e Blanchard (1986, p. 189) 

basearam-se na forma como ele se comporta nas tarefas atribuídas a seus 

subordinados, dando maior ou menor suporte na execução das mesmas. Esse 

suporte é analisado nas duas dimensões anteriormente elencadas: a tarefa e o 

relacionamento. 

 Comportamento na Tarefa: relaciona-se à estruturação do trabalho. Quanto 
mais alto o comportamento de tarefa, mais o líder se empenha em planejar, 
controlar, organizar e dirigir seu subordinado. Quanto mais baixo o 
comportamento de tarefa, mais o líder deixa estas atividades a cargo do 
subordinado. Este conceito NÃO está relacionado com a quantidade de 
tarefas, mas sim com o empenho que o líder tem que fazer para que ela seja 
cumprida. 

 Comportamento de Relacionamento: refere-se ao apoio dado ao 
subordinado. Quanto mais alto o comportamento de relacionamento, mais o 
líder se empenha em oferecer apoio sócio-emocional e canais de 
comunicação ao subordinado. Quanto mais baixo o comportamento de 
relacionamento, menos tempo é gasto com o suporte emocional. 
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Gráfico Estilo do Líder 

 

Gráfico 2: Os quatro estilos de comportamento do líder 

Fonte: Adaptado de HERSEY e BLANCHARD, 1986. 

 

Entretanto, estes autores apontam para a necessidade de acrescentar uma 

terceira dimensão a este modelo: a dimensão da eficácia. Este estaria ligado à 

determinação do estilo eficaz baseado na forma como é visto pelo subordinado, 

conforme o quadro comparativo a seguir. 

 

ESTILO EFICÁCIA INEFICÁCIA 

Tarefa Alta 
Relacionamento 

Baixo 

Visto como tendo métodos bem-
definidos para atingir os objetivos 
que são úteis aos subordinados. 

Visto como alguém que impõe 
métodos aos outros; às vezes visto 
como desagradável e interessado só 
em resultados de curto prazo. 

Tarefa Alta 
Relacionamento 

Alto 

Visto como alguém que satisfaz às 
necessidades do grupo 
estabelecendo objetivos e 
organizando o trabalho, mas 
também oferecendo um alto nível 
de apoio sócio-emocional. 

Visto como alguém que usa mais 
estruturação do que o necessário para 
o grupo e que muitas vezes não 
parece ser sincero nas relações 
interpessoais. 

Tarefa Baixa 
Relacionamento 

Alto 

Visto como alguém que tem 
confiança implícita nas pessoas e 
que está interessado 
principalmente em facilitar a 
consecução dos objetivos delas. 

Visto como interessado principalmente 
em harmonia; às vezes visto como 
não disposto a cumprir uma tarefa se 
esta implicar no risco de romper um 
relacionamento ou perder a imagem 
de uma pessoa boa. 

Tarefa Baixa 
Relacionamento 

Baixo 

Visto como alguém que delega 
adequadamente aos subordinados 
as decisões sobre como fazer o 
trabalho e oferece pouco apoio 
sócio-emocional quando o grupo 
não precisa muito disso. 

Visto como alguém que oferece pouca 
estruturação ou apoio sócio-emocional 
quando isso é necessário aos 
membros do grupo. 

Quadro 2: Eficácia do Estilo de Liderança 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 123). 
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2.4.2 Maturidade dos liderados 

 

Segundo os mesmos autores, maturidade é a capacidade e a disposição das 

pessoas de assumirem a responsabilidade de dirigir o seu próprio comportamento. 

Ela se divide em duas: maturidade no trabalho (capacidade) e maturidade 

psicológica (disposição). 

Maturidade no trabalho (capacidade) está ligada a capacidade de fazer 

alguma coisa, referindo-se ao conhecimento e à capacidade técnica. As pessoas 

com alta maturidade no trabalho têm a capacidade e a experiência necessária para 

executarem certas tarefas sem direção do líder. Pode ser avaliada numa escala de 

quatro intervalos: pouca maturidade, alguma maturidade, bastante maturidade e 

muita maturidade. 

Maturidade psicológica (disposição) refere-se à disposição ou motivação para 

fazer alguma coisa. Está ligada à autoconfiança, empenho e realização pessoal. 

Pessoas com maturidade psicológica não precisam de encorajamento por parte do 

líder para cumprir a sua tarefa. Está também avaliada numa escala de quatro 

intervalos: raramente, as vezes, frequentemente e geralmente. 

 O nível de maturidade dos indivíduos (capacidade + disposição) assume 

assim quatro estágios: 

 M1 – Baixa capacidade e baixa disposição; 

 M2 – Baixa capacidade e alta disposição; 

 M3 – Alta capacidade e baixa disposição; 

 M4 – Alta capacidade e alta disposição. 

 

Im
a

tu
ro

 BAIXA MODERADA ALTA 

M
a

d
u

ro
 

M1 M2 M3 M4 

Figura 6: Maturidade dos liderados 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986. 
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2.4.3 O modelo teórico de Liderança Situacional 

 

Esta seção procurará definir o modelo teórico de Liderança Situacional de 

acordo com os Autores Hersey e Blanchard, que atualmente configuram o Estado da 

Arte desta linha teórica. 

 

De acordo com a Liderança Situacional, não existe um único modo de 
influenciar as pessoas. O estilo de liderança que uma pessoa deve adotar 
com indivíduos ou grupos depende do nível de maturidade das pessoas que 
o líder deseja influenciar, conforme a ilustração a seguir: (HERSEY e 
BLANCHARD, 1986, p. 188)  
 

 

Gráfico 3: Modelo de Liderança Situacional de Hersey e Blanchard 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 189 

 

Este gráfico é uma consolidação das seções anteriores MATURIDADE e 

ESTILOS DO LÍDER. Assim, para fazer face aos diferentes tipos de maturidade, o 

líder eficaz deve utilizar diferentes estilos de liderança. Estes estilos contêm a 

dosagem certa do comportamento de tarefa (direção) e comportamento de 

relacionamento (apoio). 

Para pessoas com a maturidade classificada como baixa (M1), deve ser 

utilizado o estilo de liderança DETERMINAR. Este estilo privilegia o comportamento 

diretivo, no qual o líder especifica o que os liderados devem fazer e de que forma. 



58 

 

Para as pessoas com maturidade entre baixa e moderada (M2) o estilo mais 

apropriado é o PERSUADIR. Este estilo procura dar a maior parte de direção devido 

à falta de capacidade do liderado, mas ao mesmo tempo procura reforçar a sua 

disposição e seu entusiasmo. O convencimento para adoção de um determinado 

comportamento se dá através de explicações e comunicações bilaterais. 

Já os liderados com a maturidade entre moderada e alta (M3) o melhor estilo 

é o compartilhar. Estas pessoas possuem capacidade, mas não disposição para 

fazer o que o líder quer. Essa indisposição pode se dar por desmotivação ou 

insegurança.  Em qualquer dos casos a forma de se conseguir o amadurecimento é 

a comunicação bilateral e escuta ativa, para apoiar o subordinado a usar toda a sua 

capacidade que este já possui. Ao “compartilhar”, o líder e o liderado tomam a 

decisão juntos. Isto vai aumentando a autoconfiança do liderado para um dia ele 

tomar a decisão sozinho. 

Por fim, pessoas com a maturidade alta (M4) possuem a capacidade e a 

disposição para assumirem o seu comportamento sozinhas. Um estilo discreto de 

delegação, com pouca direção e pouco apoio, vem a ser mais eficaz com estes 

liderados. A estes cabem decidir como, quando e onde fazer as coisas, embora 

ainda possa ser o líder quem identifica o problema.  

Os autores citam ainda que as organizações necessitam de líderes com 

diferentes perfis para gerenciar os níveis inferiores de supervisão daqueles que 

estão na alta direção. Isto se deve porque nos níveis inferiores a ênfase 

normalmente recai na produtividade, na missão a ser cumprida, sendo necessário 

líderes com perfil de estilos E1-E2. Já nos níveis de alta direção a ênfase deve recair 

no apoio e na delegação, estilos E3-E4, uma vez que quanto mais alto se chega em 

uma organização maior a probabilidade desses subordinados possuírem altos níveis 

de maturidade de tarefa. 

Um ponto importante em toda esta estrutura recai nos gerentes do escalão 

intermediário, uma vez que a estes compete fazer intervenções estruturadas tipo E1 

e E2 quando necessário, mas também deve saber utilizar os estilos E3 e E4 quando 

for conveniente. 
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Figura 7: Necessidade de estilos para os diferentes níveis administrativos 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 319 

 

Estes autores comparam este fenômeno à luz do Princípio de Peter. 

 

O Princípio de Peter diz: “Numa hierarquia todo funcionário tende a subir até 
chegar ao seu nível de incompetência”. Nossas pesquisas no Center for 
Leadership Studies levam-nos a concluir que isso não constitui um princípio. 
Em outras palavras, não é uma verdade universalmente válida. 
Efetivamente, podemos pensar numa vacina Anti-Princípio de Peter que 
consiste num treinamento e desenvolvimento ou experiência adequados, 
antes de uma promoção para o degrau seguinte da hierarquia. Melhor que 
um treinamento e desenvolvimento depois de ter sido nomeado para um 
novo cargo é ter trabalhado com um chefe disposto a delegar 
responsabilidades e a dar oportunidades de experiência prática no trabalho, 
em preparação de futuras posições em níveis mais altos. Outra observação 
interessante é que embora o Princípio de Peter realmente não seja um 
princípio, ocorre com freqüência suficiente para merecer alguma atenção. 
(HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 319)  

 

Outra consideração importante diz respeito à eficácia de outros estilos de 

liderança diferente do previsto no Gráfico 3 do Modelo de Liderança Situacional. 

 

A Liderança Situacional não só sugere o estilo de liderança de alta 
probabilidade para os vários níveis de maturidade como indica a 
probabilidade de sucesso das outras configurações de estilo, se o líder não 
for capaz de adotar o estilo desejável. A probabilidade de sucesso de cada 
estilo para os quatro níveis de maturidade, dependendo do afastamento do 
estilo de alta probabilidade ao longo da curva prescritiva na parte de estilo 
do líder no modelo, é a seguinte: 
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MATURIDADE ESTILOS DO LÍDER (do mais eficaz para o menos eficaz) 

M1 E1 (alta) E2 (segunda) Q3 (terceira) Q4 (baixa probabilidade) 

M2 E2 (alta) E1 (segunda) E3 (segunda) Q4 (baixa probabilidade) 

M3 E3 (alta) E2 (segunda) E4 (segunda) Q1 (baixa probabilidade) 

M4 E4 (alta) E3 (segunda) Q2 (terceira) Q1 (baixa probabilidade) 

Quadro 3 : Estilos de liderança apropriados aos vários níveis de maturidade 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 192 

 

Nesta tabela, as siglas E1, E2, E3 e E4 são usadas como referências aos 

estilos de liderança EFICAZES do Modelo Tridimensional de Eficácia do Líder, 

conforme visto anteriormente na seção 2.1.1 - ESTILO DO LÍDER. Assim, os estilos 

de alta probabilidade e de segunda probabilidade foram indicados por um “E” (estilos 

eficazes), enquanto os estilos de terceira probabilidade e baixa probabilidade foram 

indicados por um “Q” (estilos ineficazes). 

Observa-se que neste modelo teórico torna-se de suma importância a 

mensuração da Maturidade do Liderado bem como da capacidade de utilização de 

diferentes Estilos de Liderança pelo Líder. Para isso foram desenvolvidos os 

questionários “LEAD” para medir os Estilos de Liderança de um líder e o 

questionário de “Escala de Maturidade”, que visa a medir o nível de maturidade em 

que determinado liderado se encontra. 

Cada questionário deste é respondido tanto pelo líder (superior) como pelo 

liderado (subordinado). Nestes questionários o que se mede é a percepção a 

respeito dos Estilos de Liderança, bem como a percepção do grau de maturidade 

do subordinado. 

Este modelo de medição da percepção tanto dos líderes como dos liderados 

corrobora com o referencial desenvolvido por Luft e Ingham (JOSEPH LUFT e 

HARRY INGHAM; 1955, apud HERSEY e BLANCHARD, 1986) conhecido como 

“Janela de Johari”. Segundo estes autores, existem áreas a respeito dos 

comportamentos dos líderes que são conhecidas para si, enquanto outras não o 

são. O mesmo ocorre sob o ponto de vista dos liderados, pois existem 

comportamentos que eles conhecem do líder e outros não. Para exemplificar esta 

situação estes autores criaram a Janela de Johari, conforme ilustra a figura abaixo: 
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Figura 8: Janela de Johari 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 296 

 

Para que o líder possa aumentar a sua área de conhecimento a respeito do 

seu próprio estilo de liderança ele precisa de feedback. Para isso ele precisa ouvir o 

seu liderado, deixando-o exprimir suas opiniões. Conforme já foi dito anteriormente, 

o líder precisa criar para o subordinado um ambiente no qual ele se sinta a vontade 

para expressar a sua opinião, dar o seu feedback sem medo de repressão. Assim, a 

área desconhecida da Janela de Johari diminui. 

  

 

Figura 9: Janela de Johari com Feedback 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 298 
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A outra forma de aumentar a área da Janela de Johari é através da 

comunicação, da manifestação. O líder deve estar disposto a compartilhar com os 

seus subordinados dados que lhes dizem respeito pessoalmente, como convicções, 

formas de pensar, conhecimentos, etc. Assim, a área desconhecida para os outros 

diminui, conforme ilustra a figura a seguir:  

 

 

Figura 10: Janela de Johari com Feedback e Manifestação 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 301 

 

Tudo isto visa a aumentar a área “PÚBLICA” do líder (figura 11), diminuindo 

as áreas SECRETA, CEGA E DESCONHECIDA. Isto proporciona uma sinergia entre 

os pensamentos e atitudes do líder e do liderado, aumentando significativamente a 

eficácia da sua Liderança. 
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Figura 11: Aumento da área pública da Janela de Johari  

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 304 

 

2.4.4 Poder e a Liderança Situacional 

 

O poder é uma das formas que o líder pode valer-se para influenciar os seus 

subordinados. Cabe aqui diferenciar “Poder” de “Liderança”. 

“Liderança é simplesmente qualquer tentativa de influenciar, enquanto o 

poder do líder é o seu potencial de influência. Isto é, o poder é o recurso que permite 

um líder influenciar os outros ou conseguir a sua submissão.” (HERSEY e 

BLANCHARD, 1986, p. 218) 

Para estes autores, existem sete bases de poder: coerção, legitimidade, 

competência, recompensa, referência, informação e conexão. 

 
O poder de COERÇÃO baseia-se no temor. Um líder com alto poder 
coercitivo induz ao cumprimento de suas ordens, porque a desobediência 
poderá acarretar punições, tais como execução de tarefas desagradáveis, 
repreensão ou até demissão. 
O poder de LEGITIMIDADE baseia-se na posição ocupada pelo líder. 
Normalmente, quanto mais elevada for a posição, tanto maior será o poder 
de legitimidade. Um líder com alto poder de legitimidade induz ao 
cumprimento de suas ordens ou influencia o comportamento dos outros 
porque estes percebem que ele, em virtude do cargo que ocupa na 
organização, tem o direito de esperar que seus desejos sejam realizados. 
O poder de COMPETÊNCIA baseia-se na experiência, habilidade e 
conhecimento que o líder possui e que através de respeito influencia os 
outros. Um líder com alto poder de competência facilita o comportamento de 
trabalho dos demais. Esse respeito induz ao cumprimento dos desejos do 
líder. 
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O poder de RECOMPENSA baseia-se no poder do líder de recompensar os 
outros, que acreditam que o cumprimento das suas ordens lhes trará 
incentivos em termos de salário, de promoção ou reconhecimento. 
O poder de REFERÊNCIA baseia-se nas características pessoais do líder. 
Um líder com alto poder de referência geralmente é estimado e admirado 
pelos outros por causa da sua personalidade. Essa estima, admiração e 
identificação com o líder influencia os outros. 
O poder de INFORMAÇÃO baseia-se na posse ou acesso, por parte do 
líder, a informações, consideradas importantes pelos outros. Esta base de 
poder influencia as pessoas porque estas necessitam de tais informações 
ou desejam estar a par das coisas. 
O poder de CONEXÃO baseia-se nas “conexões” do líder com pessoas 
importantes ou influentes dentro ou fora da organização. Um líder com alto 
poder de conexão induz outras pessoas a cumprir os seus desejos, porque 
querem obter favores ou evitar as ameaças da conexão influente. (HERSEY 
e BLANCHARD, 1986, p. 220) 
 

Em uma análise mais profunda, os autores afirmam que existe uma relação 

direta entre os níveis de maturidade dos subordinados e as bases de poder com alta 

probabilidade de serem eficazes (figura 12). 

 

 

Alta maturidade  

 Competência 

Informação 

Referencia 

Legitimidade 

Recompensa 

Conexão 

 Coerção 

Baixa maturidade  

 Figura 12: Bases de Poder e Maturidade 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 224 

 

Concluem dizendo que a Liderança Situacional determina não só o estilo de 

liderança com maior probabilidade de sucesso, mas também a base de poder que o 

líder deve utilizar-se para obter êxito no cumprimento de seus objetivos, conforme a 

Figura 13. 
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Figura 13: Eficácia das Bases de Poder e Maturidade 

Fonte: HERSEY e BLANCHARD, 1986, p. 226 

 

“As pessoas com maturidade abaixo da média a ênfase dever recair no 

cumprimento das ordens; para pessoas de maturidade média, no cumprimento e na 

influência; e para pessoas de maturidade acima da média, na influência.” (HERSEY 

e BLANCHARD, 1986, p. 227)  

 

2.4.5 A Liderança Situacional aplicada nas Forças Armadas dos EUA 

 

Em fevereiro de 2002 foi publicado um artigo na Military Review analisando a 

atualização do Manual de Liderança das Forças Armadas dos Estados Unidos da 

América (FM 22-100) em função da linha teórica da Liderança Situacional. 

Uma das atualizações deste manual ressalta que os líderes devem ser 

capazes de ajustar seu estilo de liderança à situação assim como às pessoas que 

estão sendo lideradas. 

 
Técnicas de estilos diferentes são usadas para motivar as pessoas e 
cumprir a missão. O julgamento de um líder, a inteligência, a consciência 
cultural e o autocontrole desempenham papéis importantes para ajudar a 
escolher o estilo adequado e as técnicas apropriadas para a tarefa à mão. 
(Disponível em: 
<http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/milreview/yeakey.htm> Acesso em: 
11 set. 2011.) 
 

Em um estudo na Academia Naval dos EUA, feedbacks anônimos fornecidos 

para os líderes mostraram que havia divergências entre a autoavaliação dos Líderes 

(autopercepção) com as avaliações dos subordinados (heteropercepção). Este 

resultado forneceu subsídios para que os líderes melhorassem o seu desempenho 

no futuro, mostrando que o feedback é uma das ferramentas mais importantes para 
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melhorar o desempenho na liderança.   

Resultados como este levaram as Forças Armadas a realizarem uma 

autocrítica sobre os seus procedimentos adotados. Isto permitiu a eles 

evidenciarem, por exemplo, que era comum serem realizadas pesquisas a respeito 

da adequabilidade de equipamentos ou situação financeira, mas não eram feitas 

pesquisas de “clima organizacional”. Com isso, concluíram que a ausência de 

relatórios que enfatizassem o estado motivacional do elemento humano relegava 

este aspecto de “motivação para o combate” a uma posição secundária. 

A aplicação da Liderança Situacional neste contexto foi visualizada como uma 

possível solução. Assim, foram feitas pesquisas a respeito do uso da Liderança 

Situacional nas Forças Armadas. 

Os resultado das pesquisas indicaram que a liderança estava sendo exercida  

de forma eficaz e que a satisfação com a supervisão, o trabalho, e a organização era 

alta por parte dos subordinados. Estes resultados pareciam estar corroborando com 

a Liderança Situacional, porém, os dados estatísticos indicavam o contrário. O estilo 

de liderança predominante levantado era o E2 – PERSUADIR, e a pontuação da 

adaptabilidade mostrava que os líderes não eram capazes de variar os seus estilos 

de forma adequada aos níveis de maturidade dos subordinados. Entretanto, a sua 

eficácia parecia ocorrer devido aos líderes usarem o estilo de liderança secundário 

previsto pela Liderança Situacional. 

 
A fim de obter seu melhor desempenho, você deve descobrir o que seus 
subordinados precisam e o que eles são capazes de fazer, mesmo quando 
eles não conhecem a si mesmos... Os líderes competentes misturam 
elementos de todos esses estilos para combinar com as tarefas e as 
pessoas envolvidas... Se você puder usar apenas um estilo de liderança, 
você é inflexível e terá dificuldade operacional em situações em que esse 
estilo não se encaixa.” (FM 22-100, 1999, p. 3-15) 
 

O artigo ressalta ainda que os líderes podem não reconhecer os estilos de 

liderança mais adequados ou não ter as habilidades para aplicar o comportamento 

previsto no modelo da Liderança Situacional, onde a delegação ou um estilo mais 

diretivo seja mais eficaz. Entretanto, para saber se o líder está utilizando o estilo 

mais apropriado deveria ser visto o resultado da missão.  
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3. METODOLOGIA 

 

Através desta seção, foi determinado o caminho a ser percorrido para 

solucionar o problema de pesquisa elencado, especificando a linha de pensamento 

teórica a ser seguida, as variáveis envolvidas, a forma de dimensionamento das 

mesmas, a seleção dos participantes da pesquisa bem como a definição de 

instrumentos e procedimentos para análise dos dados. 

Desta forma, para um melhor encadeamento de idéias, esta seção foi dividida 

nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra, e Delineamento de 

Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo pretende verificar se existe um estilo de liderança mais 

adequado a ser utilizado pelo Líder levando-se em consideração o grau de 

maturidade de seus liderados. Diante da diversidade de situações que este tema 

pode ser explorado, esta pesquisa privilegiou o contexto da liderança exercida 

durante um ano de instrução militar em tempo de paz, buscando-se alcançar a 

liderança exercida por um Cap Cmt SU com os seus subordinados. 

Devido à subjetividade do assunto, a mensuração das variáveis “maturidade” 

e “estilos de liderança” torna-se complexa, pois se sabe que é impossível 

mensurar fidedignamente as mesmas. Para resolver este problema, este trabalho 

mediu estas variáveis através de um questionário que dimensionou a sua percepção 

na concepção das pessoas diretamente envolvidas neste contexto. 

O uso da mensuração da percepção já está consagrado nas ciências 

comportamentais por ser a que mais se aproxima dos dados reais. Entretanto, sabe-

se que a possibilidade de existir uma diferença significativa entre a percepção e a 

realidade é um dos limitadores às pesquisas científicas com assuntos subjetivos. A 

forma de diminuir esta limitação é realizando a percepção de mais de uma parte 

envolvida no problema. Nesta pesquisa se tentou diminuir esta limitação medindo-se 

tanto a percepção de ex-comandantes de SU (líderes) como de ex-comandados 

(liderados), levando-se em consideração suas experiências adquiridas nos anos que 

estiveram na função de Cmt SU e Oficial Subalterno respectivamente. 
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A contextualização com a situação elencada foi alcançada ao se restringir o 

escopo do questionário às situações possíveis de ocorrerem em um ano de 

instrução militar em tempo de paz.  

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, a variável 

“maturidade” mostra-se como variável independente, pois se espera que a sua 

manipulação exerça influência significativa na variável dependente “estilo do líder”.  

Devido às características qualitativas das variáveis propostas, as mesmas 

serão conceituadas a fim de torná-las passíveis de observação e mensuração. 

O “estilo do líder” diz respeito ao comportamento que o líder adota no trato 

com os seus subordinados de acordo com a missão a ser cumprida, e que pode ser 

expresso em termos duas dimensões: “relacionamento” e “tarefa”. O 

comportamento de “tarefa” relaciona-se ao maior ou menor empenho do líder em 

planejar, organizar, coordenar e dirigir a atividade a ser desenvolvida pelos 

subordinados, estabelecendo prazos, determinando “o que”, “como”, “quando” e 

“onde” fazer cada atividade. Cabe ao subordinado seguir fielmente as orientações do 

líder para alcançar determinado objetivo. Já o comportamento de “relacionamento” 

refere-se ao maior ou menor apoio emocional que o líder necessita dedicar a seus 

subordinados para que eles cumpram cada atividade, focando-se principalmente no 

bem estar dos relacionamentos pessoais, sendo flexível com os comportamentos e 

priorizando as pessoas. Neste sentido, o líder preocupa-se mais em encorajar o 

subordinado a resolver o problema sozinho, procurando aumentar a sua 

autoconfiança, atribuindo-lhe responsabilidade. Há de ser ressaltado que tanto o 

comportamento de “relacionamento” como o de “tarefa” possuem o mesmo 

objetivo final: o cumprimento da missão. A diferença entre eles está na forma como 

o líder se comportará para que seu liderado cumpra a tarefa determinada, ou seja, 

se vai controlar ou dar liberdade ao subordinado.  
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Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Estilo do 
Líder 

Tarefa 

Fixação de Objetivos 

Aplicação do questionário 
LEAD de autopercepção 
e heteropercepção do 
Center for Leadership 
Studies do Brasil (direitos 
reservados). 
 

Organização 

Fixação de prazos 

Direção 

Controle 

Relacionamento 

Dar apoio 

Comunicar 

Facilitar as interações 

Ouvir com atenção 

Fornecer Feedback 

Quadro 4 – Definição operacional da variável Estilo do Líder. 

Fonte: adaptado de HERSEY e BLANCHARD  

 

Assim, para toda missão a ser executada pelos subordinados os líderes 

dispensam certo grau de comportamento medido em termos de 

RELACIONAMENTO e TAREFA. As diversas combinações destes comportamentos 

determinam o Estilo de Liderança adotado. 

Já a variável independente maturidade dos liderados é a capacidade e a 

disposição das pessoas de assumirem a responsabilidade de dirigir o seu próprio 

comportamento. Ela aumenta através de um processo de amadurecimento que deve 

ser lento e gradual.  

A maturidade deve ser considerada em relação a uma tarefa ou a um grupo 

de tarefas específicas, pois não se pode dizer que um indivíduo é maduro ou imaturo 

num sentido total.  

Neste estudo, a maturidade assumiu duas dimensões: maturidade no 

trabalho (capacidade) e maturidade psicológica (disposição). A maturidade no 

trabalho diz respeito à capacidade de fazer algo, levando-se em consideração o 

conhecimento, a capacidade e a experiência necessária para a realização dos 

objetivos sem a necessidade de orientação de seu superior. Já a maturidade 

psicológica diz respeito à motivação ou disposição para realizar as tarefas. 

Pessoas com maturidade psicológica alta julgam importante ter responsabilidades. 

Não precisam que seu chefe fique encorajando-as para realizarem seus afazeres, 

pois são autoconfiantes. 

Esta variável representa o ponto chave para a determinação do estilo de 

liderança eficaz. O seu dimensionamento foi realizado através de um questionário 
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versando sobre a percepção dos ex-comandantes e ex-comandados de SU. O 

objetivo foi o de quantificar o grau de maturidade evidenciado pelos Oficiais 

Subalternos baseado nas experiências adquiridas ao longo dos anos. 

 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Maturidade 
 
 
 
 

Maturidade no 
trabalho 
(capacidade) 
 

Experiência anterior de 
trabalho 

Aplicação do 
questionário de Escala 
de Maturidade do 
Center for Leadership 
Studies do Brasil 

(direitos reservados)  

Conhecimento do trabalho 

Compreensão das 
exigências do trabalho 

Maturidade 
psicológica 
(disposição) 
 

Disposição para assumir 
responsabilidades 

Motivação de realização 

Empenho 
Quadro 5 – Definição operacional da variável maturidade. 

Fonte: adaptado de HERSEY e BLANCHARD  

 

3.2 AMOSTRA 

 

A amostra escolhida para este estudo teve a finalidade de mensurar os estilos 

de liderança utilizados pelos Cmt SU e o nível de maturidade de seus subordinados 

nas diversas situações de um ano de instrução militar em tempo de paz. 

Assim, foi escolhida como amostra uma SU de Infantaria: a Companhia de 

Fuzileiros.  

 
a. A companhia de fuzileiros é o menor escalão de combate da infantaria 
com funções táticas e administrativas.  
b. A estrutura organizacional básica da companhia de fuzileiros inclui: três 
pelotões de fuzileiros (Pel Fuz),como peças de manobra; um pelotão de 
apoio (Pel Ap), que proporciona apoio de fogo imediato aos pelotões de 
fuzileiros; e uma seção de comando (Seç Cmdo). Eventualmente, a 

companhia pode ser reforçada por elementos de combate e apoio ao 

combate. (BRASIL, 2005, p. 1-2) 
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Figura 14: Organograma de uma Companhia de Fuzileiros 

Fonte: BRASIL, 2005, p. 1-3 

 

Considerando a diversidade de subordinados existentes em uma SU, 

verificou-se a impossibilidade de avaliar todos eles em um único estudo. Assim, 

buscou-se elencar o grupo de subordinados que melhor se adequasse aos objetivos 

desta pesquisa.  

Após esta avaliação, o grupo escolhido foi o dos oficiais subalternos de 

carreira. Sua escolha justifica-se pelos seguintes fatores: 

1. São peças fundamentais na condução de uma SU, pois eles são os 

executores diretos das ordens e diretrizes do Cmt desta fração junto 

aos pelotões. Se estes não forem liderados corretamente toda a 

estrutura abaixo deles estará comprometida; 

2. Os oficiais de carreira serão futuros Cmt SU e possíveis 

Subcomandante (SCmt) SU, funções estas que necessitam de 

adequado treinamento para o desempenho satisfatório; 

3. Este público alvo também é líder em outro escalão, portanto o Cmt SU 

está liderando líderes. O êxito nesta função possui o efeito 

multiplicador dos benefícios da liderança, o que faz com que eles 

sejam primordiais neste contexto. 

A fim de facilitar o estudo da liderança situacional, os oficiais subalternos de 

carreira foram assim divididos: 
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POSTO Função OBSERVAÇÃO 

Asp Of Cmt Pel Considera-se todo o primeiro ano do Asp Of na tropa, 

incluindo-se o período do segundo semestre no qual é 

promovido a 2º Ten. 

2º Ten Cmt Pel Considera-se todo o segundo ano na tropa do Oficial de 

carreira.  

1º Ten  Cmt Pel Considera-se que o Oficial está na função de Cmt Pel, 

excluindo-se a possibilidade de ser o SCmt da SU. 

1º Ten  SCmt Considera-se que o Oficial é o SCmt da SU, mesmo que 

cumulativamente seja Cmt Pel. 

Quadro 6 – Posto e função dos oficiais subalternos. 

Fonte: o autor 

 

Conforme dito anteriormente, o objetivo da delimitação deste grupo foi a de 

restringir o levantamento da percepção a respeito das variáveis estilo de liderança 

e maturidade destes subordinados. Esta percepção foi levantada sendo 

considerada a percepção dos comandantes e dos comandados. 

Uma vez escolhido o público alvo, restou delimitar a amostra dos ex-Cmts de 

SU (líderes) e de ex-comandados (liderados) que responderiam aos questionários.  

Para a escolha da amostra de ex-comandantes de SU buscou-se 

representantes militares que tinham experiência no comando destas frações ao 

longo da carreira. Assim, foram elencados para resposta desta questão os alunos da 

Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME) da arma de Infantaria.  

Estes militares reúnem os aspectos desejáveis à resposta desta questão, 

pois:  

1. São oficiais que já comandaram SU, atualmente no posto de Major, que 

por sua experiência no comando destas frações podem melhor avaliar a 

maturidade dos oficiais subalternos bem como elencar qual o melhor estilo 

de liderança a ser utilizado em cada situação, de acordo com sua 

experiência; 

2. Por serem oficiais que já serviram em diversas Organizações Militares do 

Exército fazem parte de um extrato representativo da força que melhor se 

adéqua aos objetivos propostos por esta pesquisa; 



73 

 

3. São militares que foram promovidos do posto de Cap há pouco tempo, 

possuindo ainda a lembrança recente dos anos nos quais comandaram 

SU; 

4. A concentração deste público alvo na ECEME facilita a execução da 

pesquisa de campo, bem como a crítica de dados. 

5. O nível intelectual, de motivação e de comprometimento destes militares 

(requisitos desejáveis aos líderes militares) deduz-se elevado, devido à 

aprovação em concurso nacional para admissão no Curso de Comando e 

Estado Maior do Exército, escola indispensável para o crescimento e 

prosseguimento na carreira do Oficial do EB. 

Já para a escolha da amostra dos ex-comandados (liderados), buscou-se os 

oficiais de carreira, também da arma de Infantaria, que haviam recentemente 

passado pelas funções de Oficial subalterno de uma SU. A amostra mais 

representativa desta população encontrava-se nos bancos escolares da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Os motivos pelos quais estes alunos são os 

mais aptos a este estudo são os que se seguem: 

1. Possuíam lembranças recentes a respeito dos fatos e acontecimentos da 

vida de um Oficial subalterno, por terem sido promovidos ao posto de Cap 

há pouco tempo; 

2. Suas experiências foram as vivenciadas nas mais diversas unidades do 

país, fazendo com que suas percepções fossem mais representativas da 

cultura organizacional do EB. 

3. A concentração deste público alvo na EsAO facilitou a execução da 

pesquisa de campo, bem como a crítica de dados. 

Cabe salientar que estes levantamentos dos níveis de maturidade e dos 

estilos de liderança serviram de subsídios quantitativos para a abordagem qualitativa 

desta pesquisa. 

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA  

 

Para solucionar o problema desta pesquisa foi feita uma abordagem 

qualitativa do assunto valendo-se do método dedutivo para generalizar os resultados 

aos públicos alvo da mesma. 

Neste tipo de abordagem, tentou-se entender os fenômenos que envolvem os 
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participantes na construção e desenvolvimento dos laços de liderança militar, em 

tempo de paz, buscando interpretar e analisar os resultados das interações líder-

liderados nas diversas situações envolvidas. 

Os resultados obtidos foram comparados com o Modelo de Liderança 

Situacional de Hersey e Blanchard, buscando-se identificar os contrastes e as 

semelhanças existentes. Estes dados foram posteriormente criticados para verificar 

os motivos das diferenças encontradas e a validade da aplicação do modelo teórico 

da Liderança Situacional à doutrina de Liderança do EB. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

Com o objetivo de estruturar um modelo referencial teórico sobre liderança, 

que viabilizasse a solução do problema de pesquisa proposto, foi realizada uma 

revisão de literatura exploratória nos seguintes moldes:  

a. Fontes de busca  

- Artigos científicos e periódicos das bases de dados do SciELO, CAPES, 

Domínio Público e Google Acadêmico;  

- Monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da 

Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;  

- Manuais e Programas Padrão do EB e Exército Americano; 

- Livros de liderança, psicologia e educação relacionados ao projeto de 

pesquisa. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "liderança, liderança 

situacional, estilos de liderança, teorias da aprendizagem, motivação, maturidade", 

respeitando as peculiaridades de cada base de dados. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês.  

- Estudos quantitativos e qualitativos que descrevem a liderança situacional 

ou contingencial no meio civil. 
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- Estudos quantitativos e qualitativos sobre a liderança militar em tempo de 

paz. 

d. Critérios de exclusão:  

- Estudos cujo foco central não seja relacionado com a liderança militar em 

tempo de paz.  

- Estudos sobre liderança voltados para o desenvolvimento dos traços de 

personalidade do líder.  

- Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado.  

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo visaram à 

determinação e quantificação das variáveis envolvidas na liderança situacional de 

Hersey e Blanchard que são o estilo do líder e a maturidade. Estas variáveis foram 

anteriormente conceituadas na revisão de literatura para que se pudesse melhor 

compreender a relação existente entre elas.  

A mensuração das variáveis elencadas ocorreu através de questionários de 

avaliação da percepção dos líderes e dos liderados. Estes questionários foram 

respondidos pelos oficiais alunos da ECEME da arma de Infantaria e pelos oficiais 

alunos da ESAO, também da arma de Infantaria. 

Cada grupo deste respondeu a dois questionários: um relativo à maturidade e 

outro relativo ao estilo de liderança. A diferença entre eles é que os alunos da 

ECEME realizaram uma auto avaliação do estilo de liderança e uma avaliação da 

percepção da maturidade dos liderados, enquanto os alunos da ESAO fizeram uma 

auto avaliação da maturidade e uma avaliação da percepção dos estilos de liderança 

dos líderes. 

Uma vez que o objetivo destes questionários foi o de avaliar a liderança 

relacionada aos oficiais subalternos, estes instrumentos foram divididos em quatro 

tipos, cada um voltado para um posto: Asp Of (Cmt Pel), 2° Ten (Cmt Pel), 1° Ten 

(Cmt Pel) e 1° Ten (SCmt SU). 

O critério de inclusão para os alunos da ECEME foi a obrigatoriedade de ter 

comandado uma SU em tempo de paz com o respectivo público alvo da avaliação, 

sendo excluídos aqueles que não satisfizeram esta particularidade.  

Para os oficiais alunos da ESAO este critério de inclusão foi a obrigatoriedade 
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de ter sido subalterno no posto em questão, de uma SU em tempo de paz, sendo 

excluídos aqueles que não atenderam a esta particularidade.  

Para a aplicação destes questionários foi seguida a seguinte sequência: 

1. Foi realizado um pré-teste com 5 (cinco) oficiais superiores e 10 oficiais 

intermediários, para a validação dos questionários em questão. 

2. Para a obtenção dos dados, foram encaminhados questionários on-line 

através da internet para a ECEME e para a ESAO. Tais questionários 

continham a explanação dos objetivos da mesma e as instruções para 

o preenchimento das respostas;  

3. Foi realizado um estudo estatístico sumário para análise dos 

resultados, determinando qual estilo de liderança e qual o nível de 

maturidade foi considerado predominante na visão dos superiores e na 

visão dos subordinados para cada público alvo da pesquisa; 

4. Os dados obtidos foram comparados entre si para se verificar quais 

foram as diferenças entre a autopercepção e a heteropercepção; 

5. Posteriormente, estes dados foram criticados à luz do modelo teórico 

de eficácia da Liderança Situacional de Hersey e Blanchard (1986), 

explanando as vantagens e desvantagens dos padrões encontrados. 

6. Por fim, foi realizada uma conclusão dos ensinamentos colhidos, 

buscando responder às questões de estudo elencadas nesta pesquisa 

e a sugestão para retificação/ratificação da doutrina de liderança militar 

em uso no EB. 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

O dimensionamento das variáveis estilo do líder e maturidade foi realizado 

através dos questionários LEAD de autopercepção e de heteropercepção 

desenvolvidos pelo Center for Leadership Studies do Brasil.  Esta é uma instituição 

brasileira, representante afiliada do Center for Leadership Studies, com sede na 

Califórnia – EUA, detentora da marca registrada de Liderança Situacional e todos os 

seus direitos reservados. 

Tais questionários foram conseguidos junto ao Sr. Ramiro Novak, Chief 

Executive Officer (CEO) do Center for Leadership Studies do Brasil, através de ofício 

encaminhado a esta instituição, para utilização restrita à esta Dissertação de 
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Mestrado. 

Estes questionários são baseados no modelo proposto por Hersey e 

Blanchard, e são ferramentas validadas para levantamento do nível de maturidade e 

do estilo do líder.  

O questionário LEAD de autopercepção é destinado aos líderes para que 

possam fazer a auto avaliação do seu estilo de liderança, através de perguntas que 

envolvem determinadas situações nas quais eles devem tomar uma decisão. Cada 

resposta está alinhada com um estilo de liderança, e a sua mensuração foi realizada 

através de um quadro resumo das respostas fornecido junto com o questionário.  

Já o questionário LEAD de heteropercepção é destinado aos liderados para 

que avaliem o estilo de liderança do líder, utilizando as mesmas situações 

elencadas no questionário LEAD de autopercepção, mas na visão do subordinado. 

Sua medição também se deu por um quadro de respostas padrão. 

A variável maturidade também foi medida através de um questionário de 

propriedade do Center for Leadership Studies do Brasil. Este instrumento possui 

uma escala de maturidade que mede as duas dimensões da variável maturidade: a 

capacidade e a disposição. Os resultados destas dimensões são interpretados 

através de uma matriz resumo que define o nível de maturidade do subordinado. 

Todos estes questionários tiveram o seu texto adaptado ao contexto militar, 

sem que o seu conteúdo fosse modificado. Nesta Dissertação de Mestrado serão 

apresentados somente os resultados destes instrumentos para que não sejam 

violados os direitos autorais dos mesmos. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Para análise dos dados, a variável estilo do líder e a variável maturidade 

foram integradas no gráfico de eficácia da Liderança Situacional de Hersey e 

Blanchard (Gráfico 4). Este gráfico funcionou como uma matriz que determinou o 

estilo de liderança mais eficaz a ser utilizado pelo Cmt SU. Este estilo foi 

confrontado com as situações de Eficácia da Liderança (Quadro 2) para sua 

ratificação. 

Após serem feitos estes levantamentos, foi realizada uma análise crítica dos 

resultados a fim de ratificar procedimentos adotados e de propor 

sugestões/recomendações para tentar resolver os problemas encontrados.
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4. RESULTADOS  

 

Nesta seção serão apresentados e analisados os resultados dos 

questionários aplicados para que seja possível mensurar as percepções dos estilos 

de liderança, bem como do nível de maturidade dos oficiais subalternos de uma SU.  

Antes de serem tabulados, todos os dados foram criticados interna e 

externamente para serem apresentados por meio de suas medidas descritivas. 

 

4.1 PERCEPÇÃO DOS ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

O objetivo traçado para os questionários LEAD de autopercepção e de 

heteropercepção, de propriedade do Center for Leadership Studies do Brasil, foi o de 

buscar identificar a percepção do estilo de liderança utilizado pelos Cmt SU do EB 

com os Oficiais subalternos desta SU em tempo de paz (tais questionários não 

constam no corpo deste trabalho por possuírem direitos autorais, podendo os 

mesmos serem adquiridos junto à referida instituição). 

 Para isso, tanto os superiores como os subordinados responderam aos 

questionários, buscando uma maior aproximação dos resultados reais. A sequência 

lógica seguida para alcançar este objetivo será descrita a seguir.  

Inicialmente, todas as respostas dos questionários foram criticadas e 

posteriormente tabuladas a fim de possibilitar uma melhor compreensão dos 

mesmos. Neste caso, o questionário a respeito do Estilo de Liderança continha 12 

perguntas, cada uma com quatro alternativas possíveis de resposta. Este 

questionário era semelhante para os superiores (ECEME) e para os subordinados 

(EsAO), mudando-se apenas o ponto de vista do respondente. As respostas obtidas 

encontram-se tabuladas a seguir: 
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Pergunta 

Resposta ECEME - 

Autopercepção 

(25 respostas válidas) 

Resposta EsAO - 

Heteropercepção 

(35 respostas válidas) 

A B C D 
Resposta 

Modal 
A B C D 

Resposta 

Modal 

1 0 4 21 0 C 9 8 13 5 C 

2 9 0 16 0 C 12 4 14 5 C 

3 11 0 1 13 D 12 11 6 6 A 

4 7 0 2 16 D 2 9 2 22 D 

5 0 5 18 2 C 1 13 20 1 C 

6 10 0 0 15 D 9 2 3 21 D 

7 6 2 17 0 C 5 4 22 4 C 

8 4 15 2 4 B 11 13 10 1 B 

9 0 2 23 0 C 2 13 19 1 C 

10 0 6 0 19 D 1 13 6 15 D 

11 2 14 7 2 B 8 14 6 7 B 

12 12 0 4 9 A 18 4 5 8 A 

Quadro 7: Respostas da Autopercepção e Heteropercepção dos Estilos de Liderança 

Fonte: O autor 
 

A partir do quadro resumo acima exposto, foram identificadas e destacadas 

as respostas com maior número de incidências para cada pergunta, ou seja, as 

Respostas Modais à cada questionamento. A importância destas respostas modais 

repousa no fato de que elas representam o comportamento predominante do grupo 

em cada situação elencada. Em outras palavras, representam a percepção deste 

grupo em relação aos Estilos de Liderança.  

Assim, foi atribuída às respostas modais dos Alunos da ECEME a condição 

de “Resposta do Grupo da ECEME”. O mesmo foi feito para as respostas modais 

dos Alunos da EsAO, as quais foram chamadas de “Resposta do Grupo da EsAO”. 
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A partir de então, foi realizada a análise destas respostas à luz do Modelo de 

Eficácia de Liderança Situacional para verificar qual é o estilo de liderança 

predominante destes grupos, bem como os seus estilos secundários. Após esta 

análise chegou-se aos seguintes resultados: 

 

 

Gráfico 4: Estilos de Liderança dos questionários de Autopercepção 

Fonte: O autor 
 

 

Gráfico 5: Estilos de Liderança dos questionários de Heteropercepção 

Fonte: O autor 
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Resumindo os gráficos acima apresentados, conclui-se que na percepção da 

ECEME e da EsAO os estilos de liderança utilizados pelos Cmt SU são os seguintes 

em ordem de prioridade: 

 

 ESTILOS DE LIDERANÇA 

1ª Prioridade 2ª Prioridade 3ª Prioridade 4ª Prioridade 

ECEME E2 (PERSUADIR) E3 (COMPARTILHAR) E1 (DETERMINAR) - - - 

EsAO 
E2 (PERSUADIR) 

E1 (DETERMINAR) 

E3 (COMPARTILHAR) 
- - - - - - 

Quadro 8: Consolidação dos Estilos de Liderança da Autopercepção e Heteropercepção 

Fonte: O autor 
 

Nota-se que em nenhuma das percepções a respeito dos estilos de liderança 

apareceu o Estilo E4 – DELEGAR, o que demonstra que este estilo não é 

atualmente utilizado na Liderança dos Cmt SU com os seus Oficiais Subalternos. 

Com o intuito de verificar se há consenso entre os grupos, foi aplicado o teste 

estatístico do Qui Quadrado a um nível de p<0,05 com os “Resultados Modais”. 

Chegou-se a um valor de X2 calculado=0,4 sendo o valor de X2 crítico=5,991, o que 

demonstra que há um forte consenso entre as percepções dos Estilos de Liderança 

da ECEME e da EsAO.  

Portanto, chega-se a conclusão que estes resultados contém fortes indícios 

de que os estilos de Liderança apresentados condizem com os Estilos de Liderança 

utilizados atualmente pelos Cmt SU do EB na liderança exercida com os seus 

Oficiais Subalternos em tempo de paz. 
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4.2 PERCEPÇÃO DA MATURIDADE 

 

Para a determinação da percepção da Maturidade dos Oficiais Subalternos de 

uma SU foram utilizados os questionários de Maturidade do Center for Leadership 

Studies do Brasil (assim como os questionários LEAD, os questionários de 

Maturidade não constam no corpo deste trabalho por possuírem direitos autorais). 

Estas pesquisas foram respondidas tanto pelos superiores (ECEME) como pelos 

subordinados (EsAO) com o intuito de aproximar ao máximo a “Percepção da 

Maturidade” da realidade existente. 

O objetivo principal a ser alcançado com estes questionários foi o de verificar 

em que nível se encontra a maturidade dos atuais Oficiais Subalternos de uma SU e, 

em conjunto com a percepção do Estilo de Liderança, analisá-los à luz da Teoria da 

Liderança Situacional. 

Cabe ressaltar que a percepção da Maturidade aqui estimada refere-se 

somente às atividades críticas elencadas nesta pesquisa, não podendo ser 

generalizada a todas as situações que o Oficial em questão poderia deparar-se. 

Estas Atividades críticas foram as seguintes: 

 

 DESCRIÇÃO TIPO DE ATIVIDADE 

Atividade 01 Planejamento e preparação da instrução Atividades Operacionais 

(Atv Op) Atividade 02 Execução e controle da instrução 

Atividade 03 Controle de material carga Atividades Administrativas 

(Atv Adm) Atividade 04 Confecção de documentos administrativos 

Atividade 05 Chefia e liderança dos subordinados 
Atividade Operacional e 

Administrativa (Atv Op e Adm) 

Quadro 9: Atividades críticas elencadas para os oficiais subalternos de uma SU 

Fonte: O autor 
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Os graus de maturidade nestas atividades podem assumir os seguintes 

valores: 

 

TIPO DE MATURIDADE ESCALA DE VALOR OBSERVAÇÃO 

M1 
BAIXA 

As maturidades caracterizadas 

como M1/M2, M2/M3 e M3/M4 

são as transições entre os níveis 

de maturidade, não se 

configurando como um novo nível 

de maturidade. 

M1/M2 

M2 
MODERADA BAIXA 

M2/M3 

M3 
MODERADA ALTA 

M3/M4 

M4 ALTA 

Quadro 10: Classificação dos graus de maturidade 

Fonte: O autor 
 

O caminho utilizado para determinação da Percepção da Maturidade foi 

análogo aos procedimentos utilizados para determinação da Percepção do Estilo 

de Liderança. 

Primeiramente foram realizadas as críticas internas e externas dos dados 

para que estes fossem tabulados. 

Posteriormente, cada questionário respondido foi analisado de acordo com a 

Matriz de Maturidade, instrumento idealizado pelo Center for Leadership Studies que 

determina o grau de maturidade de acordo com o nível de Competência e 

Disposição aferidos nos questionários. A seguir se encontra um resumo das 

frequências das respostas obtidas. 
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Maturidade Aspirante  - ECEME 

(10 respostas válidas) 
Maturidade Aspirante - EsAO 

(21 respostas válidas) 

 
M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 

Atividade 1 0 1 0 2 0 6 1 0 0 1 6 3 9 2 

Atividade 2 1 0 1 1 0 6 1 0 0 0 5 1 12 3 

Atividade 3 0 1 2 4 1 2 0 0 0 4 9 2 4 2 

Atividade 4 1 1 1 2 3 2 0 0 2 8 6 2 2 0 

Atividade 5 1 0 0 1 0 5 3 0 0 1 2 3 10 5 

               

 
2° Ten - ECEME 

(8 respostas válidas) 
2° Ten - EsAO 

(18 respostas válidas) 

 
M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 

Atividade 1 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 5 1 10 2 

Atividade 2 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 2 3 9 4 

Atividade 3 1 0 1 1 0 3 2 0 0 4 8 1 2 2 

Atividade 4 1 0 2 0 1 3 1 1 1 2 5 4 4 0 

Atividade 5 0 0 1 0 2 2 3 0 0 1 3 0 6 8 

               

 
1° Ten - ECEME 

(12 respostas válidas) 
1° Ten - EsAO 

(19 respostas válidas) 

 
M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 

Atividade 1 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 1 3 15 

Atividade 2 0 0 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 3 16 

Atividade 3 1 1 0 3 1 4 2 0 0 1 0 3 4 11 

Atividade 4 1 1 1 2 2 2 3 0 0 0 3 2 5 9 

Atividade 5 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 5 14 

               

 
SCmt - ECEME 

(11 respostas válidas) 
SCmt - EsAO 

(12 respostas válidas) 

 
M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 M1 M1/M2 M2 M2/M3 M3 M3/M4 M4 

Atividade 1 0 0 0 0 3 1 7 1 0 0 1 2 4 4 

Atividade 2 0 0 0 0 4 2 5 0 1 0 0 3 4 4 

Atividade 3 0 0 1 2 1 4 3 0 0 2 2 2 2 4 

Atividade 4 0 0 1 1 4 2 3 1 0 2 0 1 3 5 

Atividade 5 0 0 0 0 3 2 6 1 0 0 2 3 1 5 

Quadro 11: Consolidação das percepções da maturidade dos oficiais subalternos de uma SU 

Fonte: O autor 
 

A fim de verificar se há consenso entre os grupos da ECEME e da EsAO, foi 

aplicado o teste estatístico do Qui Quadrado a um nível de p<0,05 com os resultados 

acima encontrados em cada atividade elencada. Os resultados encontram-se 

tabulados a seguir. 
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Tabela 1 – Consenso entre EsAO e ECEME a respeito da maturidade 

Asp Of Cmt Pel 
 

2° Ten Cmt Pel 

  X2 Calculado X2 Tabelado 
 

  X2 Calculado X2 Tabelado 

Atividade 1 4,611 11,07 
 

Atividade 1 4,213 9,488 

Atividade 2 5,450 11,07 
 

Atividade 2 4,484 9,488 

Atividade 3 3,074 11,07 
 

Atividade 3 7,128 11,07 

Atividade 4 6,350 11,07 
 

Atividade 4 6,552 12,592 

Atividade 5 4,115 11,07 
 

Atividade 5 6,369 9,488 

       1° Ten Cmt Pel 
 

1° Ten SCmt SU 

  X2 Calculado X2 Tabelado 
 

  X2 Calculado X2 Tabelado 

Atividade 1 4,506 5,991 
 

Atividade 1 4,784 9,488 

Atividade 2 7,550 9,488 
 

Atividade 2 1,881 7,815 

Atividade 3 12,276 12,592 
 

Atividade 3 1,435 9,488 

Atividade 4 6,222 12,592 
 

Atividade 4 4,799 11,07 

Atividade 5 7,276 7,815 
 

Atividade 5 3,387 9,488 

Fonte: O autor 
 

Estes resultados demonstram que existe consenso nas percepções da 

maturidade da ECEME e da EsAO. Tal resultado é um indício de que estas 

percepções da maturidade condizem com a real maturidade dos Oficiais subalternos 

de uma SU em tempo de paz. 

Pode-se ratificar esta afirmativa de acordo com a já citada Janela de Johari, 

pois o consenso existente denota que a área Pública desta Janela é grande, o que 

diminui as chances de um erro de avaliação da maturidade (Conforme Figuras 8 e 

11). 



86 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção será realizada uma análise dos resultados à luz da teoria da 

Liderança Situacional com o objetivo de identificar se existe um melhor estilo de 

liderança a ser utilizado com pessoas em diferentes níveis de maturidade, buscando 

evidências que possam auxiliar nas respostas às questões de estudo formuladas.  

De acordo com o Quadro 11, ficou evidente que a maturidade dos oficiais 

subalternos de uma SU varia de MODERADA ALTA (M3) para ALTA (M4) nas 

Atividades Operacionais, de MODERADA BAIXA (M2) para ALTA (M4) nas 

Atividades Administrativas e de MODERADA ALTA (M3/M4) para ALTA (M4) nas 

Atividades de Liderança que englobam tanto atividades Operacionais como 

Administrativas. 

 A teoria da Liderança Situacional defende que para indivíduos com a 

maturidade MODERADA ALTA (M3) e ALTA (M4), principais estilos verificados nos 

oficiais subalternos, o estilo adequado de Liderança deve se comportar conforme o 

Quadro 3. Analisando este quadro verifica-se que para pessoas com maturidade M3 

existem três estilos eficazes (E3, E2 e E4) e um ineficaz (Q1). Já para pessoas com 

maturidade M4 existem dois estilos eficazes (E4 e E3) e dois ineficazes (Q2 e Q1). 

Cabe ressaltar que ao falar dos estilos EFICAZES os autores da Liderança 

Situacional defendem que um é mais eficaz que o outro, pois estes são ordenados 

em Estilos primários e secundários. Em outras palavras, isto quer dizer que um 

Estilo é mais EFICIENTE que o outro. Assim, pode-se dizer que mesmo entre os 

estilos de liderança EFICAZES existem os que são mais eficientes (primários) e os 

que são menos eficientes (secundários).  
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O ideal é que o Líder seja capaz de utilizar-se dos quatro estilos de Liderança: 

E1, E2, E3 e E4, variando-os de acordo com a maturidade do subordinado 

apresentada. Isto lhe concede a flexibilidade ao lidar com diferentes pessoas em 

diferentes níveis de maturidade.  

Feitas estas considerações, cabe então verificar qual é o estilo de liderança 

utilizado pelos Cmt de SU. Para isto, deve-se olhar as respostas do questionário 

LEAD de HETEROPERCEPÇÃO (realizados pelos alunos da EsAO), pois o Estilo de 

Liderança realmente utilizado por um líder é aquele que o seu subordinado diz ser, e 

não aquele que o Líder acredita ser. Isto acontece porque, por mais que um superior 

acredite adotar um determinado comportamento, o seu impacto no seu público alvo 

pode ser notado de forma completamente diferente.  

Assim, o Estilo primário dos Cmt SU vem a ser o E2 (PERSUADIR/GUIAR), 

seguidos pelos estilos secundários E3 (COMPARTILHAR) e E1 (DETERMINAR), 

conforme Quadro 8. Nota-se que o estilo E2 aparece com uma relevância muito 

maior que os demais estilos, uma vez que este aparece em 58,33% das respostas. 

Observa-se que estes resultados estão condizentes com os estilos elencados pela 

ECEME, o que dá maior credibilidade nos resultados. 

Conjugando as percepções dos graus de maturidade com as percepções do 

estilos de liderança e com os Estilos de Liderança previstos pela Liderança 

Situacional tem-se os seguintes resultados: 
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 Percepção do 

grau de 

Maturidade dos 

Oficiais 

Subalternos 

Percepção 

dos estilos 

de liderança 

dos Cmt de 

SU 

Estilos de Liderança 

EFICAZES da 

Liderança Situacional  

Estilos de 

Liderança 

INEFICAZES da 

Liderança 

Situacional  

Primário Secundário 

Atv Op 
M3/M4 

E2 (1° lugar) 

E3 (2° lugar) 

E1 (3° lugar)  

E3 E2 e E4 Q1 

M4 E4 E3 Q2 e Q1 

Atv Adm 

M2 e M2/M3 E2 E1 e E3 Q4 

M3 e M3/M4 E3 E2 e E4 Q1 

M4 E4 E3 Q2 e Q1 

Atv 

Liderança 

M3/M4 E3 E2 e E4 Q1 

M4 E4 E3 Q2 e Q1 

Quadro 12: Conjugação da Maturidade, Estilos de Liderança e Modelo da Liderança Situacional 

Fonte: O autor 
 

Do quadro acima se pode concluir que, de acordo com a teoria a Liderança 

Situacional, os Cmt de SU podem ser eficazes com todos os oficiais subalternos em 

todas as situações elencadas. Para isto, basta que ele identifique o estilo primário ou 

secundário EFICAZES para aquele determinado grau de maturidade evidenciado 

nos seus subordinados. 

Entretanto, cabe ressaltar que para indivíduos com maturidade ALTA (M4) os 

Cmt de SU só poderão ser eficazes se utilizarem o estilo secundário previsto no 

quadro acima (neste caso o estilo E3), uma vez que, pelos levantamentos 

realizados, os Cmt de SU não demonstraram possuir o Estilo E4 (DELEGAR), que 

vem a ser o estilo primário nesta situação. Logo, conclui-se que os Cmt de SU não 

estão sendo EFICIENTES na liderança exercida com pessoas com maturidade 

ALTA (M4). 

Um fato preocupante é que nas perguntas dos questionários LEAD que 

elencavam pessoas com maturidade M4 (perguntas 4, 8 e 12) a Resposta Modal da 

ECEME sempre utilizou nestas situações o Estilo E2 (PERSUADIR/GUIAR). Este 
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fato foi corroborado pelas Respostas Modais da EsAO, que também identificou o 

comportamento do líder como E2 nestas mesmas atividades. De acordo com o 

Quadro 3, este estilo E2 é INEFICAZ nesta situação. Logo, existe a possibilidade 

dos Cmt de SU estarem sendo ineficazes com os subordinados com maturidade 

ALTA (M4). 

Uma ferramenta muito útil disponibilizada pelos questionário LEAD de 

Autoavaliação (ECEME) vem a ser o grau de adaptabilidade dos Estilos de 

Liderança. Através deste instrumento as respostas dos líderes avaliados (ECEME) 

são comparadas com as respostas padrão da Liderança Situacional. 

Assim, se as respostas fornecidas pelos avaliados para cada situação do 

questionário forem iguais aos Estilos Primários da Liderança Situacional ela recebe 

uma pontuação maior. Em contrapartida, se a resposta for igual a um estilo 

secundário ou ineficaz para aquela situação, tal resposta receberá uma pontuação 

mais baixa ou nula. Ao final desta pontuação obtêm-se um valor que pode variar 

entre 0 (zero) e 36 (trinta e seis) pontos. Quanto maior for esta pontuação maior é a 

adaptabilidade do Líder e vice-versa. 

A pontuação obtida pela “Resposta Modal da ECEME” (Autoavaliação) 

totalizou 26 (vinte e seis) pontos. Isto quer dizer que a adaptabilidade encontrada 

possui 72% de eficácia. 

Ao analisar estas respostas verifica-se que os outros 28% que não foram 

eficazes se devem principalmente às situações nas quais o Líder deveria utilizar o 

Estilo E4 (DELEGATIVO) e não utilizou. De fato, este resultado corrobora com os 

resultados encontrados nos questionários LEAD de Autoavaliação e de 

Heteropercepção, nos quais em nenhum momento aparece o Estilo de Liderança E4 

(Gráficos 4 e 5). 
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Analisando os resultados sobre outra ótica, pode-se observar que a elevação 

da maturidade tende a acompanhar o tempo de serviço do militar, sendo mais baixa 

quanto menor o tempo de serviço o mesmo possui na função e mais alta quanto 

maior o tempo de serviço ele possui nesta mesma função. Infere-se que isto 

acontece devido principalmente ao aumento de uma das dimensões da Maturidade: 

a CAPACIDADE. 

Para verificar esta assertiva, a partir do Quadro 11, foram destacadas as 

“Respostas Modais do Grupo”, a exemplo do que foi realizado com a percepção do 

Estilo de Liderança. Assim, chegou-se a dois resultados da Maturidade: a “Resposta 

Modal da ECEME” e a “Resposta Modal da EsAO”. Estes resultados foram lançados 

no Quadro 13 gerando a percepção da maturidade para cada Oficial Subalterno em 

cada atividade elencada.  

  Atv Op Atv Adm 
Atv 

Liderança  

  Posto Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 

Resposta  
Modal  

ECEME 

Asp Of Cmt Pel M3/M4 M3/M4 M2/M3 M3 M3/M4 

2° Ten Cmt Pel M3/M4 M3/M4 M3/M4 M3/M4 M4 

1° Ten Cmt Pel M4 M4 M3/M4 M4 M4 

1° Ten SCmt 
SU 

M4 M4 M3/M4 M3 M4 

Resposta  
Modal  
ESAO 

Asp Of Cmt Pel M3/M4 M3/M4 M2/M3 M2 M3/M4 

2° Ten Cmt Pel M3/M4 M3/M4 M2/M3 M2/M3 M4 

1° Ten Cmt Pel M4 M4 M4 M4 M4 

1° Ten SCmt 
SU 

M3/M4 ou 
M4 

M3/M4 ou 
M4 

M4 M4 M4 

Quadro 13 – Graus de Maturidade predominantes dos Oficiais Subalternos de SU 

Fonte: O autor 
 

Apesar de existir consenso nas respostas encontradas da ECEME e da 

EsAO, conforme já destacado em seção anterior, observa-se que as Respostas 
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Modais apresentam pequena diferença de avaliação em determinadas tarefas. Na 

tabela acima encontram-se destacadas as células que apresentam estas diferenças. 

Nota-se que na ótica dos subordinados (EsAO), os Asp Of Cmt Pel e os 2º 

Ten Cmt Pel possuem a maturidade predominante M2/M3 nas atividades 

administrativas. Já para os superiores (ECEME) estes militares possuem a 

maturidade predominante M3/M4. 

Esta diferença de avaliação demonstra que os subordinados estão 

necessitando de maior estruturação e apoio na realização das tarefas 

administrativas por parte do líder, uma vez que ainda não se sentem capazes ou 

confiantes para realizá-las sozinhos. Em contrapartida, os superiores acreditam que 

estes oficiais já possuem a confiança e a capacidade suficientes para realizarem tais 

atividades (M3/M4), não necessitando tanto de seu apoio. Esta divergência pode ser 

diminuída através do Feedback para que o amadurecimento do subordinado não 

seja atrasado. 

Outro fato importante é que na visão dos subordinados (EsAO) houve uma 

queda da maturidade dos 1º Ten Cmt Pel para os 1º Ten SCmt SU de M4 para 

M3/M4 nas Atividades Operacionais (atividades 1 e 2). Um dos motivos para que isto 

possa acontecer deve-se ao fato que uma pessoa que está há muito tempo na 

mesma função pode vir a ficar entediada por não ter novos desafios. Isto acontece 

devido à queda da DISPOSIÇÃO, uma das dimensões da maturidade. Tal fato pode 

ser verificado ao analisarmos o Gráfico do EUSTRESSE (Figura 3), pois a sua 

função pode ter deixado de representar um DESAFIO para aquele militar. Sob a 

ótica da teoria das necessidades de Maslow, um indivíduo há muito tempo na 

mesma função passará a ficar entediado, pois as suas necessidades naquela função 
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provavelmente já terão sido satisfeitas e o mesmo buscará satisfazer outras 

necessidades mais elevadas como as de realização pessoal.  

Fato semelhante parece ocorrer na visão dos superiores (ECEME) ao notar 

uma queda da maturidade dos 1º Ten Cmt Pel para os 1º Ten SCmt SU de M4 para 

M3. Neste caso o motivo parece ser a diminuição da CAPACIDADE e não da 

DISPOSIÇÃO, uma vez que tal fato ocorre na atividade 4 (Confecção de 

documentos administrativos). Acredita-se que tal fato ocorra devido a um aumento 

da responsabilidade pela confecção de documentos administrativos que não eram 

da responsabilidade de um Cmt de Pel, mas passou a ser da responsabilidade de 

um SCmt de SU. Como a tarefa é nova, o liderado necessita receber um treinamento 

específico e ganhar confiança na realização desta tarefa para então poder alcançar 

a maturidade ALTA (M4).  

Apesar destas exceções, nota-se que os resultados da percepção da 

maturidade dos oficiais subalternos tendem a aumentar com o tempo de serviço 

demonstrando um trabalho eficaz dos Cmt de SU no amadurecimento de seus 

subordinados.  

Em suma, pode-se afirmar que os resultados verificados comportam-se 

conforme a teoria da Liderança Situacional, na qual o Líder deve conduzir o 

subordinado em um processo de amadurecimento lento e gradual, sempre no 

sentido de imaturo (M1) para maduro (M4). 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar se existe um estilo de 

liderança mais eficaz para ser utilizado por um Cap Cmt SU, durante um ano de 

instrução militar em tempo de paz, levando-se em consideração a maturidade de 

cada grupo de seus subordinados e a situação vivida. 

Para que este objetivo fosse alcançado, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica para elucidar os principais conceitos relativos à liderança bem como os 

aspectos psicossociais, comportamentais e culturais que podem influir direta ou 

indiretamente na relação entre Líder e Liderado.  

Após esta pesquisa, encontrou-se uma linha teórica que respondia aos 

objetivos traçados neste estudo: a da Liderança Situacional, a qual elenca um 

determinado Estilo de Liderança mais eficaz baseando-se na Maturidade do seu 

Liderado. Tal linha de pensamento, complementada por estudos comportamentais 

da psicologia e da educação, formaram um todo integrado que auxiliaram na 

compreensão da natureza humana, base essencial para a resposta às questões de 

estudo propostas. 

Por esta pesquisa ficou evidente que existe diferença significativa no uso de 

diferentes estilos de Liderança, sendo este modificado de acordo com a maturidade 

da pessoa em questão. 

Cabe ressaltar que este estilo de liderança deve ser modificado de acordo 

com a maturidade demonstrada na ATIVIDADE que a pessoa realiza, e não de 

acordo com a PESSOA em si. Isto acontece porque a maturidade de uma pessoa é 

medida em relação a uma ATIVIDADE, a qual necessita de uma parcela de 

Competência e outra de Disposição para a realização da mesma. 
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Por esta razão, não há que se falar em um estilo de liderança mais adequado 

para um grupo de subordinados, conforme a questão de estudo inicialmente 

levantada, mas sim em um Estilo de Liderança mais apropriado para cada atividade 

que o subordinado desenvolve, de acordo com a sua maturidade.  

Outro ponto relevante desta pesquisa é que não existe somente um estilo de 

liderança mais eficaz, e sim Estilos Eficazes para cada grau de maturidade. 

Conforme visto, tal fato adiciona uma nova visão ao problema: a de que existem 

Estilos de Liderança mais Eficientes dentro do grupo dos Estilos Eficazes. 

Outro fator a ser destacado é a forma de mudança de comportamentos de um 

público alvo, pois o comportamento é o produto palpável resultante da interação dos 

fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam os subordinados. De fato, para 

exercer a liderança e aumentar a maturidade dos subordinados o Líder deve ser 

capaz de modificar comportamentos, e para isso ele deve valer-se das teorias da 

aprendizagem e motivação, utilizando-se do modelo pedagógico ou andragógico 

para ensinar os procedimentos corretos.  

O comportamento do liderado em tela deve ser localizado na pirâmide da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow (figura 1) para verificar se todas as 

necessidades inferiores já foram alcançadas por ele. Caso isso não ocorra, tal 

comportamento não será prioridade para o subordinado, gerando frustração para o 

líder e trauma para o liderado. 

Mas não basta somente ensinar o comportamento correto, é preciso 

consolidar o comportamento desejado para que este se torne habitual. Para que isto 

ocorra, o líder deve utilizar-se das BASES DE PODER (figura 13) das quais ele 

dispõe. Conforme visto na Seção 2.4.4, cada grau de maturidade suscita um 

diferente tipo de Poder. Para pessoas com maturidade M1 e M2 o líder pode valer-
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se de técnicas behavioristas (reforço positivo e reforço negativo), pois estas técnicas 

são eficazes com pessoas com maturidades mais baixas por privilegiar os poderes 

de coerção e recompensa. Para pessoas com maturidade M3 e M4 ele deve utilizar 

principalmente os poderes de Competência, Informação e Referência, poderes estes 

mais aceitos por pessoas mais maduras.  

Por fim, o sucesso ou o insucesso de todos estes procedimentos dependerão, 

em última instância, da Cultura Organizacional pela qual determinado indivíduo é 

influenciado. Por mais que um indivíduo saiba que determinado procedimento 

cobrado pelo líder é o certo a ser feito, se existir uma cultura organizacional que o 

influencie a fazer o contrário, assim ele o fará. A mudança de atitudes de um grupo é 

de difícil consecução, devendo ser realizada galgando os degraus do aprendizado 

proposto por Bloom em seu modelo teórico das categorias do conhecimento 

humano. 

Um ponto crítico observado neste estudo vem a ser a forma pela qual um Cmt 

SU poderá levantar a maturidade de seus subordinados para poder aplicar o Estilo 

de Liderança adequado àquela determinada situação. Acredita-se que a forma 

proposta pela Liderança Situacional através do questionário da Escala de 

Maturidade não seja adequada ao meio militar, uma vez que a quantidade de 

subordinados é muito grande e a quantidade de tarefas maior ainda.  

Recomenda-se que estas maturidades sejam levantadas através de um 

relacionamento pessoal a ser desenvolvido com todos os seus subordinados no 

início do ano de Instrução Militar, em especial o Período Básico de Instrução. Neste 

período, como as atividades a serem desenvolvidas são mais intensas, o Cmt SU 

pode adotar um Estilo de Liderança mais Diretivo (E1 e E2) e a partir daí identificar 

quais são as pessoas que possuem uma maior maturidade na realização das tarefas 
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correlatas à sua função. Assim, ele poderá adequar o Estilo de Liderança utilizado 

com aqueles militares mais maduros. 

Enfim, sugere-se que seja revista a doutrina de Liderança Militar prevista na 

IP 20-10, uma vez que o seu texto induz a crer que somente a Liderança 

Participativa se alinha com os objetivos do EB. Acredita-se que tal assertiva seja 

incorreta, pelos motivos já explicitados nesta pesquisa, e que um dos principais 

motivos para tal ocorrência deva-se ao quadro comparativo entre a Liderança 

Autocrática (ou Autoritária) e a Liderança Participativa prevista na IP 20-10 (páginas 

11 a 13), no qual a Liderança Autocrática é exemplificada com situações 

características de desvios de Liderança e não conforme o seu real conceito. 

Conforme visto neste estudo, a Liderança Autoritária (ou Diretiva) é eficaz 

para pessoas com maturidade BAIXA (M1), como por exemplo, os Sd EV ao 

adentrarem no Exército Brasileiro, sendo a Liderança Participativa ineficaz para 

pessoas com esta mesma maturidade. Isto acontece uma vez que para realizar 

tarefas nunca antes realizadas estes subordinados necessitam de muita DIREÇÂO 

do líder para saber exatamente o que fazer e como fazer. Só assim ele poderá 

amadurecer, permitindo que o líder utilize outros estilos de liderança com este 

mesmo subordinado. 

Da mesma forma, sugere-se que a Liderança Delegativa possa ter uma 

abordagem mais ampla no Manual de Liderança Militar de forma a suprir a lacuna 

existente verificada no uso deste estilo pelos Cmt SU. Conforme foi observado nas 

pesquisas de campo, os Cmt de SU não possuem a capacidade de utilizar este 

estilo que vem a ser o mais apropriado para pessoas com maturidade ALTA (M4). 

Tal fato avulta de importância uma vez que foi verificado que os oficiais subalternos 

de uma SU possuem a maturidade M4 em várias atividades que realizam. 
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Sabendo delegar adequadamente o líder está motivando o subordinado 

através de novos desafios, capacitando-o para assumir novas funções e 

promovendo o seu amadurecimento naquela atividade. Assim, o líder completa o 

ciclo da liderança com este subordinado, nesta atividade, e pode empenhar o seu 

tempo e energia na consecução de outras atividades atinentes a uma SU em tempo 

de paz. 

As situações consideradas durante o desenvolvimento deste estudo foram 

analisadas tomando-se por base a situação de uma SU em um ano de instrução 

militar em tempo de paz. A generalização destas assertivas para situações de não-

normalidade ainda não podem ser feitas, em especial devido ao constante risco de 

vida a que os militares estão sujeitos nestas situações. Isto significa dizer que o 

militar nesta situação estaria preocupado com uma necessidade primária de Maslow: 

a segurança. Conforme visto, pessoas que buscam satisfazer as necessidades 

primárias de Maslow tendem a não querer realizar outras atividades de nível 

superior, como por exemplo, um ataque coordenado a uma posição inimiga.  

Apesar disto, sabe-se que a hierarquia das necessidades de Maslow não são 

fixas. Se um militar enxergar o risco de vida no cumprimento do dever como algo 

grandioso, até mesmo heróico a ser realizado, este risco estaria enquadrado na 

necessidade mais alta desta pirâmide: o da realização pessoal. Neste caso a sua 

motivação e preparo técnico-profissional deveriam ser tão grandes que só seria 

alcançado através de um verdadeiro líder militar, objetivo permanente de todos os 

Exércitos do mundo.  

Portanto, o estudo da aplicabilidade da Liderança Situacional em situações de 

não normalidade fica como sugestão para futuros pesquisadores. 
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