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RESUMO

ROZENDO, Yan Danrlei  Ferreira. Princípios  de liderança evidenciados  por Caxias  na
pacificação das revoltas internas. Resende: AMAN, 2018. Monografia.

         Este estudo trata do tema princípios de liderança evidenciados por Caixas na pacificação

das revoltas internas. O objetivo geral é mostrar como foram os acontecimentos de algumas

guerras e batalhas em que Caxias participou e como foi empregada a liderança nos momentos

fundamentais  nos  campos  de  batalha  durante  os  conflitos  internos  ocorridos  no  Brasil,

fazendo com que a paz fosse conquistada e integridade mantida. Para tanto utilizou-se uma

metodologia bibliográfica, onde foram pesquisados manuais do Exército Brasileiro e autores

como Lopes (2003) e Souza (2012), em bancos de dados eletrônicos. Foi feita uma relação

dos princípios de liderança com as atitudes de Caxias durante sua participação no processo de

pacificação das revoltas internas, constatando-se que o Patrono do Exército Brasileiro possuía

todas as características inerentes ao líder militar, o que fez com que obtivesse sucesso em suas

missões, evidenciando-se assim os princípios da liderança em sua conduta. Na conclusão será

analisado  a  credibilidade  que  Caxias  tinhas  com seus  subordinados  no  cumprimento  das

missões e como isso deve ser alcançado hoje em dia.

Palavras-chave: Liderança. Duque de Caxias. Pacificação. Revoltas internas.



ABSTRACT

ROZENDO, Yan Danrlei  Ferreira.  Principles  of  leadership evidenced by Caxias in the
pacification of internal revolts. Resende: AMAN, 2018. Monograph.

          This study deals with the theme of leadership principles evidenced by Boxes in the

pacification of internal revolts. The general objective is to show how the events of some wars

and battles in which Caxias participated and how leadership was used in the fundamental

moments on the battlefields during the internal conflicts that occurred in Brazil, causing peace

to be won and maintained integrity. For this purpose a bibliographic methodology was used,

where manuals of the Brazilian Army and authors such as Lopes (2003) and Souza (2012)

were searched, in electronic databases. A relationship of leadership principles with Caxias'

attitudes was made during his participation in the pacification of the internal revolts. It was

verified  that  the  Patron  of  the  Brazilian  Army had all  the  inherent  characteristics  of  the

military leader, which made him successful in their missions, thus evidencing the principles of

leadership in their conduct. In the conclusion will analyze the credibility that Caxias had with

his subordinates in the accomplishment of the missions and how it should be reached today.

Keywords: Leadership. Duke of Caxias. Pacification. Internal revolts.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo refere-se aos princípios de liderança, área de fundamental influência na vida

do oficial formado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), pois este será um futuro

comandante de fração e deverá ter em seu perfil uma base espiritual muito forte e a consciência

de que liderança não é poder, e sim autoridade, conquistada com amor, dedicação e respeito

pelos subordinados (LOPES, 2003). 

O trabalho tem o escopo sendo baseado nos princípios de liderança exercido por Luís

Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, durante as guerras que participou, através de dados

colhidos em livros, pois liderou com bravura o Exército Brasileiro e tornou-se símbolo desta

instituição diante  de sua atuação nas  principais  batalhas  da história  do Brasil  e  cujo nome

mantém viva tradições militares e o culto cívico dos heróis. 

O objetivo geral é mostrar como foram os acontecimentos de algumas guerras e batalhas

em que Caxias participou e como foi empregada a liderança nos momentos fundamentais nos

campos de batalha durante os conflitos internos ocorridos no Brasil, fazendo com que a paz

fosse conquistada e integridade mantida.

Este estudo é relevante para o meio militar, uma vez que aborda a atuação do Patrono

em campanha, mostrando as técnicas de liderança empregadas por um combatente experiente,

Caxias se tornou o patrono do Exército Brasileiro, pois na sua carreira mostrou total dedicação

e foi exemplo para todos ganhando dessa forma o título de pacificador, pois sabia como chefiar,

administrar e liderar. 

Este  grande  herói  possuía  o  dom de  cativar  os  comandados  e  dessa  forma  fazia

desaparecer as intrigas entre os chefes sendo convocado para comandar as tropas brasileiras

nos conflitos, como nas batalhas de independência do Brasil onde recebeu o batismo de fogo

em ainda jovem, quando era Barão foi nomeado para combater os rebeldes da revolta liberais

e  na  Revolução  Farroupilha  onde  liderou  novamente  as  forças  brasileiras  (Peixoto,1973).

Dessa forma percebe-se que Caxias tinha o donativo de utilizar os principais princípios de

liderança sabendo fazer o uso do poder das palavras mais do que o uso da força das armas. 
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Sendo assim, percebe-se que Caxias tinha o donativo de utilizar os principais princípios

de liderança sabendo fazer o uso do poder das palavras mais do que o uso da força das armas.

Neste contexto, a liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder

militar um processo de influência interpessoal do líder militar sobre seus liderados, na medida

em que implica o estabelecimento de vínculos afetivos entre indivíduos, de modo a favorecer o

logro dos objetivos da organização militar, em uma dada situação (BRASIL,2011).

1.1 apresentação do tema e problema

O escopo da pesquisa consistirá em demonstrar como Caxias conseguiu liderar por

diversas vezes o Exército Brasileiro com eficiência e liderança mantendo um perfil com os

principais  princípios  da  liderança.  Sendo  assim  o  contexto  do  estudo  terá  algumas  das

vitoriosas batalhas do Exército Brasileiro. 

Será mostrado como Caxias chegou até a liderança do Exército Brasileiro de maneira a

se  tornar  símbolo  de  liderança  para  toda  a  nação,  o  caminho  percorrido  por  ele  para

desenvolver  esses  aspectos  e  também o contexto histórico durante os  acontecimentos  das

vitoriosas batalhas liderando o Exército de maneira a conquistar seus soldados pela dedicação,

responsabilidade e lealdade a tropa.

O futuro comandante de fração formado na AMAN ao ser incorporado na tropa terá

que saber lidar da maneira correta e com o sereno rigor com seus subordinados, pois liderar

não é ser chefe, liderar é saber comandar e administrar de maneira sensata os diversos tipos

perfis. Nesse sentindo, nas atitudes de Caxias pode-se perceber que o líder militar terá que ter

paciência para a exposição de suas ideias, pois o militar que não tem a confiança de sua tropa,

não  consegue  cumprir  as  missões  necessárias  para  manutenção  do  dever  do  Exército

Brasileiro.

Assim, é oportuno problematizar a questão: como futuro líder militar deve exercer os

princípios  da liderança  perante  os  subordinados seguindo o exemplo  de Caxias?  Como o

comandante de fração deve conquistar o subordinado através de suas ações? Quais são os

tipos de liderança que deve ser exercido pelo oficial perante seus subordinados para cumprir

as missões?
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1.2 Objetivos

              Este TCC tem por objetivo geral mostrar a atuação em combate do pacificador

Caxias, abordando os princípios de liderança exercidos pelo patrono do Exército Brasileiro

durante o período em campanha, como foco na perspectiva da credibilidade que era passada a

tropa e servindo de exemplo até os dias atuais. 

               Os objetivos específicos que serão observados são os seguintes: demonstrar os

principais  princípios  de liderança que eram abordados por  Caxias;  identificar  os  tipos  de

liderança durante o período de campanha nos conflitos internos de Luís Alves de Lima e

Silva;  verificar  os fatores de liderança demonstrado a tropa pelo seu líder;  demonstrar  as

ações  de  estratégicas  exercida  por  Caxias  para  vencer  as  batalhas  liderando  seus

subordinados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Foi feito um embasamento histórico e exemplar para poder comprovar o trabalho. A

proposta da pesquisa tem por objetivo demonstrar a maneira certa de utilizar a liderança nos

diversos tipos de adversidades do dia a dia com o subordinado seguindo o exemplo de Caxias.

Por se tratar de um campo de amplo conhecimento no Exército Brasileiro, pois é um

assunto  que  normalmente  é  levado  à  todos  militares  que  incorporam  na  instituição,  foi

realizada uma pesquisa teórica visando ampliar o conhecimento e exige reflexão. 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

Segundo Souza (2012), buscando identificar as principais características de liderança

exercida por Caixas durante as principais batalhas que participou desta forma, servindo de

exemplo para formação dos futuros comandantes do Exército Brasileiro. 

Nascido em 25 de agosto de 1803 na fazenda de São Paulo, no Taquaraçu na vila de

estrela da Província do Rio de Janeiro, Luís Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias

assenta praça, como Cadete no primeiro regimento de infantaria possuindo apenas cinco anos

de idade, sendo esse ano tendo como grande vulto a chegada da família real ao Brasil. Diante
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de tão singular coincidência de datas, pode-se afirmar que o Brasil só se torna uma nação

quando Caxias se faz soldado (CARVALHO,1976). 

Quando  alcançou  os  seus  quinze  anos  de  idade  matriculou-se  na  Academia  Real

Militar no ano de 1818, de onde ingressou promovido a tenente. Nasceu predestinado para as

glórias  militares  pois  era  oriundo  de  família  de  longa  hereditariedade  militar,  filho  do

Marechal de Campo Francisco de Lima e Silva e de D. Mariana Cândida de Oliveira Belo

(SOUZA, 2012).

De acordo com Brasil (2011), no contexto das batalhas esse grande líder militar não

mediu esforços para lutar pela nação Brasileira,  demonstrando os principais traços de um

grande líder militar.“Quando um indivíduo se convence definitivamente da importância de um

determinado valor,  pode vir a internalizá-lo e,  então,  passa a proceder de uma forma que

evidencia ter incorporado aquele valor como atributo’’. 

Essas  características  foram atributos  favoráveis  que  serviram de  exemplo  para  os

demais, proporcionando espírito de corpo, a coesão para liderar com grande inteligência e

astucia as tropas brasileiras em defesa da nação, defendendo dessa forma na guerra a terra

contra o perigo. A comunicação eficaz se dá entre Caxias e o liderado e era fundamental no

ambiente militar, no qual os interessados particulares muita das vezes se conflitarão com os da

instituição, e cabe ao líder da fração conduzir e convencer os seus subordinados para o melhor

cumprimento das missões, sem que precise recorrer para medidas coercitivas, já que a missão

será sempre executada (BRASIL, 2011).

Durante o reinado de D. Pedro I, Caxias foi nomeado ajudante do Batalhão para o

recém criado  batalhão  do  imperador  com as  tropas  brasileiras  na  Bahia,  local  que  seria

pacificado na luta pela independência. Quando terminou a demorada escolha, que durou toda

a manhã, a um sol de cintilação impertinente, D. Pedro quer escolher os nomes dos militares

que deverão comandar o Batalhão imperial. Só oficiais de excepcional valor poderão gozar da

mercê da sua escolha. Mas, outro batismo de glória, entre eles figura, com especial evidências

das  suas  qualidades,  o  Tenente  Luiz  Alves  de  Lima,  foi  nomeado  para  ser  Ajudante  do

Batalhão (SOUZA, 2012).

Nesse sentido, no dia 3 de maio de 1823 teve seu batismo de fogo, nele revelando as

excepcionais qualidades de iniciativa, comando, inteligência e bravura, que lhe pertenceria o

resto da vida tendo como consequência os grandes triunfos obtidos através  da coragem e

liderança perante os comandados (SOUZA, 2012).
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Á  testa  da  companhia  –  espada  desembainhada,  peito  descoberto  –  lança-se

impetuosamente ao assalto de uma casa forte. Toda força o segue, magnetizada, vivendo um

lance de epopeia, num relâmpago de bravura mostrando os principais requisitos presentes em

um grande líder. De tal modo se conduz o denodado oficial nessa jornada de glória e de morte,

que o governo, como justa recompensa, lhe concede o hábito do cruzeiro, considerado na

época a mais alta distinção militar. Não pode ser mais honroso o batismo de fogo de Caxias,

dessa  forma  mais  uma  vez  ele  teve  um momento  de  glória  e  exemplo  em  sua  história

(SOUZA, 2012).

Segundo Lopes (2003), no ano de 1835 explode no Rio Grande do Sul a Guerra dos

Farrapos tendo por  motivação as  desavenças  quanto aos  impostos  cobrados  pelo governo

central  quanto  ao  charque  gaúcho  e  a  légua  de  campo  e  possuía  o  caráter  separatista.

Reorganizando, antes de iniciar a luta direta, corrigindo erros, jogando com o psicológico dos

rebeldes. Caxias revelava, mais uma vez, que era um comandante seguro e perspicaz e um

administrador  de visão.  Sobretudo,  mostrava que,  enfeixando nas mãos o poder  civil  e  o

militar, sem dúvida reduziria à teimosa revolução a expressão insignificante, antes de extirpá-

la do solo gaúcho. 

A grande visão do conjunto era notável em Caxias que tinha o controle de suas tropas

e da população civil, facilitando a administração do combate.

Em  1837,  Caxias,  promovido  a  Tenente  Coronel  foi  escolhido  pelo  seu  elevado

espírito  disciplinador  para  pacificar  a  província  do  Maranhão,  onde  havia  iniciado  o

movimento da Balaiada.

Na  Balaiada  observou-se  os  seguintes  atributos  em  Caxias:  equilíbrio  emocional,

iniciativa, decisão e coragem, sendo que o atributo fundamental foi a coragem.

Observa-se que a comunicação pro meio do exemplo é fundamental para o oficial

militar. Assim como a confiança e a credibilidade foram importantes na vitória desta batalha.

Desta forma, nota-se que Caxias desenvolvera ao longo de sua vida competência profissional,

bem como diversos atributos da área afetiva, os quais foram cruciais para o bom cumprimento

da missão (BRASIL, 2008). 
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  Um exemplo de como Caxias tinha credibilidade com a tropa pode ser percebido na maneira

como o subordinado olhava para ele e observava cada aspecto de seu líder. Quando Caxias

passava no seu uniforme do Marechal do Exército, ereto e elegante, apesar da idade, todos nós

nos  perfilávamos  reverentes  e  cheios  de  fé.  Não  era  somente  respeito  devido  a  sua  alta

posição hierárquica. Havia mais a veneração religiosa e admiração sem limite. Ele poderia

fazer dos seus soldados o que quisesse desde um herói até um mártir. Por isso, quando ele

passou pela frente do dezesseis  (de infantaria),  com as faces incendidas e a espada curva

desembainhada,  foi  preciso  nosso  comandante  comandar  –  Firme!  –  para  que  não  o

seguíssemos, isso demonstrava que Caxias tinha total credibilidade e admiração de sua tropa

(CERQUEIRA,1980).

2.2 Referencial metodológico e procedimentos

O tema desta  pesquisa terá  um escopo dos  quais  serão  definidos  os  parâmetros  e

mostrando os passos do trabalho de pesquisa através de fatos históricos ocorridos no século

XIX sobre os princípios de liderança e na área de estudo história militar. Os procedimentos

metodológicos  serão  os  seguintes:  leituras  preliminares  para  aprofundamento  do  tema;

estudos bibliográficos baseado em fatos históricos; definição e elaboração dos instrumentos

de coleta de dados históricos e definição das etapas de análise do material. Ao estabelecer as

bases  práticas  para  a  pesquisa,  será  pretendido  assegurar  a  sua  execução  respeitando  o

cronograma  proposto,  além  de  permitir  a  verificação  das  etapas  do  estudo  para  melhor

entendimento do trabalho proposto. 

2.3 Procedimentos de pesquisa

A pesquisa foi realizada através de metodologia bibliográfica, onde foram pesquisados

manuais do EB, artigos e livros que dizem respeito ao tema, utilizando também banco de

dados eletrônicos.
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Dessa  forma,  foram  realizados  os  seguintes  procedimentos:  apresentação  de  uma

pesquisa bibliográfica relacionada ao tema, momento em que foram feitos fichamentos do

material encontrado, porém o mesmo não será apresentado no TCC. 

Por  fim,  os  dados  foram  tabulados  e  confrontados,  corroborando-se  a  hipótese

proposta no início deste estudo e demonstrando que através da liderança é possível ter a tropa

ao lado de seu líder para cumprir da melhor forma possível qualquer missão pelo Exército

Brasileiro. 

3 LIDERANÇA

A liderança militar é essencial para o oficial do EB, uma vez que o mesmo, ao lidar

com seus subordinados deve desenvolver uma série de atributos para obter a credibilidade

necessária à liderança. Assim Brasil (2013, p. 11) conceitua liderança militar:

Liderança  militar  é  a  capacidade  evidenciada  por  um indivíduo para  influenciar
outros militares, subordinados ou não, seja em tempo de paz, seja em situações de
crise ou guerra, motivando-os a cumprir de forma adequada suas missões específicas
e a  participar  de forma pró-ativa das  atividades desenvolvidas  pelo grupo a que
pertencem.

De acordo com Brasil (1991, p. 6) liderança militar é “a capacidade de influenciar o

comportamento humano e conduzir pessoas ao cumprimento do dever. Está fundamentada no

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

reações”.

Segundo Brasil (2013) a liderança é fundamental para que as tropas permaneçam moti-

vadas, coesas e aguerridas, no entanto o ato de liderar não é assim tão fácil, visto que há uma

hierarquização e disciplina rígidas.

Brasil (2008) analisa a importância da doutrina de liderança, tendo em vista que dentro

do  contexto  da  Doutrina  Militar  Terrestre  encontra-se  inserida  a  doutrina  de  liderança,

abrangendo os seguintes aspectos:

(1)  A hierarquia militar  proporciona  a  estrutura para  a  liderança  e  estabelece os
diversos escalões da organização, dentro dos quais os elementos atuam e exercem
diferentes graus de liderança; (2) As doutrinas de liderança e de combate formam
um todo  integrado,  cuja  essência  é  o  poder  de  combate,  onde  a  liderança  está
implícita  em todos  os  elementos:  valor  do  comandante,  capacidade  e  eficiência
operacionais e moral da tropa; (3)A doutrina de liderança é um aspecto primordial
da instituição militar, tendo por objetivo assegurar aos chefes militares a aquisição
de habilidades,  conhecimentos, atribuições e comportamentos que os capacitem a
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tomar  decisões  rápidas,  acertadas  e  coerentes  com  os  objetivos  da  instituição
(BRASIL, 2008, p. 5).

Segundo Brasil (2008, p. 3) líder é “o militar habilitado a conduzir subordinados ao

cumprimento do dever, em razão do cargo de chefia que exerce”. No entanto, há determinados

atributos que se devem relacionar à liderança, a saber: área afetiva, atitudes, caráter, crenças,

ética militar, interesses, motivação, normas e valores.

Para Brasil (2008) o EB, através das Escolas de Formação, ajuda no desenvolvimento

dos  cadetes  os  atributos  devidos  a  um líder  militar,  quais  sejam: resistência,  tolerância,

cooperação,  autoconfiança,  dinamismo,  liderança,  espírito  de  corpo,  coragem,  decisão,

camaradagem, equilíbrio emocional, dentre outros. O desenvolvimento destes atributos para o

futuro do militar será extremamente importante, uma vez que irá liderar pelotões, passando

por situações difíceis, nas quais irá precisar de alguns destes atributos para que possa cumprir

bem a missão.

Brasil (2013, p. 9) expõe algumas teorias da liderança:

A “corrente  inatista”  defende  a  tese  que  fatores  hereditários  determinariam  a
existência do líder, quase desprezando as influências do meio. Os seus adeptos, os
inatistas, imaginam que liderança seria um atributo da área afetiva, uma espécie de
característica do indivíduo e se alguém é líder em uma determinada situação, o será
em todas as outras, porque possui atributos que lhe dariam notoriedade. Portanto,
interpretam esse destaque do líder como resultante de suas qualidades em relação às
dos  demais  integrantes  do  grupo.  Então,  a  liderança  seria  uma  característica  ou
qualidade dos mais bem dotados. Na prática, é relativamente fácil constatar que isto
não acontece. É possível apresentar casos que demonstram os equívocos desta tese,
que  não  explica,  por  exemplo,  a  deposição  ou  a  queda  de  popularidade  de  um
indivíduo  que  exercia  a  liderança  do  grupo,  sendo  que  esta  situação  pode  ser
claramente medida por intermédio de uma simples pesquisa de opinião. A “corrente
sociológica” nega que o destaque do líder se deva às suas qualidades superiores e,
com seus  argumentos,  procura  caracterizar  o  líder  emergente,  isto  é,  aquele  que
desponta devido ao meio social. Então, o líder seria levado àquela situação devido às
contingências vividas pelo grupo e não em virtude de seus atributos superiores. A
aceitação  do  líder  emergente  pelo  grupo  deve-se  ao  fato  de  ele  representar  e
sintetizar,  em  um  determinado  momento,  o  ideal  dos  integrantes  daquela
coletividade.  Mas os adeptos  desta corrente não explicam, com clareza,  por que
motivo  apenas  algumas  pessoas  adquirem  prestígio  e  ascendem à  liderança  dos
grupos,  enquanto  outras,  embora  o  desejem e  se  empenhem,  não  o  conseguem.
Enquanto isto,  a  “corrente do campo social” não é mecanicista e não atribui o
surgimento da liderança a alguma fatalidade, seja oriunda de ocorrências fortuitas da
dinâmica grupal, seja por coincidências ligadas às características especiais do líder.
Os seus adeptos consideram que os quatro fatores da liderança formam sistema com
múltiplas possibilidades de interação entre seus elementos constitutivos, onde uma
mesma estimulação poderá produzir resultados diferentes, devido às características
dos grupos, às modificações da situação e às variações na interação entre o líder e os
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liderados.  Aceita  aspectos  positivos  das  duas  correntes  anteriores,  levando  em
consideração tanto os fatores ligados à situação, quanto os componentes de caráter
pessoal; mas procura demonstrar que a liderança surge através do tipo e da qualidade
das  relações  funcionais  que  se  estabelecem dentro  do  grupo  e  que  os  atributos
evidenciados por um indivíduo não têm, por si só, o poder de transformá-lo em líder.
Argumenta que o prestígio do líder é consequência de sua participação ativa nos
trabalhos ou nas postulações de determinado grupo social, aliada à demonstração de
sua capacidade e de suas características pessoais.  Acreditam os defensores dessa
corrente que, para liderar, o indivíduo precisa estar integrado ao grupo, participando
de seus ideais e da preservação dos seus valores.

Baseado  nestes  tipos  de  liderança  surgem  as  lideranças  autoritária,  participativa,

delegativa  e  situacional.  Na  liderança  autoritária  o  líder  define  as  regras  e  as  impõem

estabelecendo os objetivos que deverão ser atingidos e avaliando. Na liderança participativa o

líder ouve as opiniões do grupo e aproveita as ideias dos mesmos, para posteriormente decidir.

A liderança  delegativa  deverá  ser  exercida  em  grupos  de  alto  nível,  onde  os  liderados

encontram-se no mesmo nível ou próximo ao do líder (BRASIL, 2013).

Assim, para cada tipo de situação e de acordo com o perfil dos liderados é preciso que

se utilize um tipo de liderança, ao que se dá o nome de liderança situacional, sendo necessário

ao líder militar ver a necessidade de utilizar um ou outro tipo de liderança (BRASIL, 2013).

Para Brasil (2008) as principais lideranças são a autocrática e a liderança participativa,

indicando que a participativa deve ser utilizada no EB, uma vez que o líder precisa agregar e

motivar seus liderados e não mantê-los à distância. Pelo quadro abaixo pode-se observar a

diferença entre estes dois tipos de liderança.

Liderança autocrática Liderança participativa
Personifica um ideal próprio e procura aumentar o seu

poder “dividindo para conquistar”.
Personifica o ideal de seus seguidores e estende

seu poder na medida em que estimula e consegue
o apoio alheio

Jamais externa tudo o que sabe e pretende pois o
elemento principal de sua eficiência exige no segredo e

no monopólio de informações

Faz com que a atividade alheia se beneficie de
sua experiência, e de seus conhecimentos
proporcionando-lhes proveitoso acervo de

informações.
Busca um prestigio com base em aparências mesmo que

para sua obtenção seja necessária encobrir a verdade.
Busca uma autoridade real em bases que não

impedem e pelo contrário, permitem e facilitem a
aproximação dos subordinados com a verdade dos

fatos.
Procura-se tão somente em conquistar o respeito dos

subordinados.
Procura obter simultaneamente a estima e o

respeito dos subordinados.
Exerce o controle pensando mais nos fatos do que nas

pessoas.
No exercício do controle preocupa-se mais com

as pessoas do que com os fatos.
Mostra-se refratário a uso do elogio como método de

chefia pois o considera demonstração de fraqueza.
Não receia o uso oportuno do elogio, porque sabe

que assim alimenta o desejo de aprovação uma
das motivações do comportamento humano no
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trabalho.
Fixa os objetivos do grupo tendo em vista os próprios

interesses e a sua própria causa
Fixa os objetivos do grupo tendo em vista a causa

comum.
Procura impor sua vontade. Sua autoridade apoia-se na

capacidade de compelir à obediência
Fundamenta a disciplina do grupo numa

solidariedade de propósitos.
Concebe a disciplina em bases de mero comando e

obediência.
Procura aliciar a cooperação voluntária e a

simpatia dos subordinados, assim alicerçando sua
autoridade.

Adota a concepção de que o reforço da disciplina é a
base do moral do grupo.

Procura assegurar um sólido moral do grupo, para
que dele resulte a disciplina.

Aplica, principalmente, forças externas, de que os
subordinados são objeto e sobre os quais exerce seu

poder. ·

Esforça-se pôr despertar a energia interior dos
subordinados, com os quais exerce seu poder.

Vale-se predominantemente da coação e apenas
excepcionalmente da persuasão.

Vale-se predominantemente da persuasão e,
apenas em circunstâncias excepcionais, da coação

Interessa-se apenas pelo resultado. Preocupa-se, igualmente, com o processo pelo
qual o resultado é obtido.

Coloca facilmente o bem-estar da organização à frente
do bem-estar de seus membros

Envida esforços para que o bem-estar da
organização e de seus membros sejam uma só

coisa
Dirige a organização subordinando os indivíduos a fins

previamente determinados
Guia e desenvolve os subordinados de tal forma

que, participando do estabelecimento de
finalidades, também participem de sua realização

Demonstra desconfiança intrínseca nos subordinados. Alimenta grande fé na natureza humana.
Pensa somente em termos de relações usuais entre

senhor e servidores
Trata os subordinados como seres humanos, que

pensam e sentem
Comanda, manipula e manobra os subordinados. Dirige, educa e estimula os subordinados

Insiste na obediência cega, com completa subordinação á
sua vontade; qualquer crítica ou indagação lhe parece
insolente e perigosa. Busca uma obediência imposta

Esta sempre dispondo a explicar seus atos, porque
sabe que isso atende aos interesses dos

subordinados e da causa comum. Busca uma
obediência consentida

Transforma as pessoas em simples peças de uma rotina,
sujeitas a um sistema de controle qualquer

Procura libertar e dirigir a energia dos
subordinados no sentido de um objetivo comum.

Limita a liberdade de ação dos subordinados pôr meio de
regras rígidas e minuciosas. Insiste constantemente na

disciplina ao pé da letra

Humano na concepção da disciplina, procura
ampliar a latitude de ação dos subordinados.

Preocupa-se em ser necessário. Procura manter os
subordinados numa dependência constante, pois seu

posto somente estará garantido na proporção que souber
cingir os outros a sua vontade

Dirige de forma a focalizar a pessoa dos
subordinados, ajudando-os a desenvolver a

máximo a sua capacidade.

Encara o Exército como uma série de indivíduos e

setores inteiramente separados

Encara o Exército como uma organização em que
um ideal comum alicerça a atividade conjunta

Inacessível, julga que a aproximação com os
subordinados lhe diminui a autoridade.

Acessível facilita pôr todos os meios a
aproximação com auxiliares e subordinados

Promove um ajustamento arbitrário de interesses
antagônicos, tendo, como resultados, intrigas,

acomodações e conchavos

Promove a criação de uma comunidade de
objetivos, tendo como resultados a cooperação e a

integração progressivas
Não leva em conta as diferenças individuais, preocupa-se

apenas em distribuir tarefas indistintamente e a exigir
que sejam cumpridas.

Considera a capacidade diversa dos subordinados,
aos quais atribui tarefas e oportunidades

adequadas.
Não considera o interesse que a execução das tarefas

possa despertar em seus executores.
Procura fazer com que os subordinados queiram

executar suas tarefas inspirando-os com
entusiasmo e persistência.

Desinteressa-se pelo fato de os subordinados estarem ou
não satisfeitos com as condições de trabalho.

Envida todos os esforços ao seu alcance para que
os subordinados estejam satisfeitos com as

condições de trabalho.
Procura conquistar adesões para seu programa de

trabalho pôr quais quer meios recorrendo se necessário à
coação.

Procura apoio para o seu programa de trabalho
fazendo com que os outros o compreendam e o

julguem necessário.
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Considera predominante o auto interesse e prefere o
êxito imediato.

Considera de preferência um êxito futuro que
atenda aos interesses gerais.

Quadro 1: Liderança autocrática e participativa
Fonte: Brasil (2008).

De acordo com Brasil (2008) há dois níveis de liderança: a direta e a indireta. Na

liderança direta o líder influencia diretamente os liderados e na indireta atua através de outros

subordinados.

Segundo Brasil (2015) a chave da liderança é a credibilidade, onde a partir daí possa

se estabelecer laços de liderança, advindo daí a confiança e o respeito. Os três pilares para que

isso ocorra são: competência profissional, senso moral e outros atributos.

Para  Brasil  (2013),  costuma-se  dividir  a  liderança  indireta  em  estratégica  e

organizacional, onde na estratégica é exercida pelos altos escalões de hierarquia, assim estes

devem ter certas responsabilidades que condizem com sua liderança.

Brasil (2013) afirma que a chave da liderança é a credibilidade e a mesma advém da

confiança, que por sua vez surge do respeito. A liderança irá surgir apoiada em três pilares:

competência  profissional,  senso  moral  e  em  algumas  características  favoráveis  de  seu

temperamento e caráter.

A competência indica capacidade e abrange, além dos conhecimentos peculiares a
cada profissão ou cargo, a capacidade física para estar à frente dos trabalhos que
estão sendo realizados, a capacidade para se comunicar de modo eficaz com o grupo
e, sobretudo, a capacidade para interagir com pessoas, respeitando-as e orientando-
as em suas deficiências  e  dificuldades.  O  senso moral  diferencia os que usam o
poder que o cargo lhes confere para fazer o bem, dos que usam este poder para o
mal. Implica na incorporação à personalidade de características como o respeito, a
honestidade, a honra,  o senso de justiça,  a lealdade e a disciplina.  Por último, o
indivíduo deve possuir uma personalidade integrada por determinados atributos que
favorecem o  exercício  da  liderança,  como:  a  autoconfiança,  a  coragem (física  e
moral), a criatividade, a decisão, a dedicação, o entusiasmo, o equilíbrio emocional,
a iniciativa, a persistência, e a responsabilidade. Mas tudo será inútil se o indivíduo
não quiser liderar, por não estar disposto a pagar o alto preço da renúncia aos seus
próprios interesses, em benefício dos interesses do grupo (BRASIL, 2013, p. 16).

É  fundamental  que  o  líder  exerça  seu  papel  pensando  no  grupo  como  um todo,

deixando de lado seus interesses pessoais e colocando o grupo como principal ator.

Para  Brasil  (2008) cabe ao líder  desenvolver  alguns  princípios  de  liderança  militar:

conhecer  sua  profissão,  conhecer-se  e  procurar  o  auto-aperfeiçoamento,  assumir  a

responsabilidade por seus atos, decidir com acerto e oportunidade, desenvolver o senso de

responsabilidade em seus subordinados, servir de exemplo a seus homens, conhecer e cuidar

do bem estar de seus subordinados, manter seus homens bem informados, assegurar-se de que
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as ordens são compreendidas, finalizadas e executadas, treinar seus subordinados como uma

equipe, atribuir missões a seus homens de acordo com as possibilidades destes.

Importante foi a liderança de Caxias para a solução dos conflitos internos, é o que irá

ser verificado no próximo capítulo.

4  PRINCÍPIOS  DE  LIDERANÇA  EVIDENCIADOS  POR  CAXIAS  NA

PACIFICAÇÃO DAS REVOLTAS INTERNAS

Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, é aclamado até os dias de hoje devido

aos seus feitos ante o Exército Brasileiro. Assim, é preciso conhecer um pouco da sua história.

4.1 Biografia de Caxias

Segundo o Exército Brasileiro (2015), Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias,

nascido em 25 de agosto de 1803, Rio de Janeiro - falecido em 7 de maio de 1880, no Rio de

Janeiro, herói militar e estadista que deu ao Exército uma posição de destaque no governo do

Brasil. Império.

Caxias manteve a tradição de sua família ao ingressar no serviço militar aos 14 anos e,

em um ano, foi promovido a segundo-tenente. Aos 21 anos foi nomeado ajudante do batalhão

do imperador. Caxias mostrou pela primeira vez suas habilidades militares durante a Guerra

da Independência (1823) no estado da Bahia. Em 7 de abril de 1831, o imperador Pedro I

abdicou, e Caxias organizou um batalhão para policiar o Rio de Janeiro até a formação de um

novo governo, que apresentava seu pai como co-regente. Depois de se tornar governador do

estado do Maranhão em 1837, Caxias foi eleito para a Câmara dos Deputados do Brasil em

1840 (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015).

Caxias retomou sua carreira militar quando foi solicitado a pacificar distúrbios locais

nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul (1841 a 1845), onde uma revolta

separatista estava em andamento; em 1852 foi nomeado para liderar as tropas brasileiras que

ajudaram a derrubar o ditador argentino Juan Manuel de Rosas. Em 1855, Caxias foi nomeado

ministro da Guerra, cargo que ocupou por muitos anos; ele também serviu como presidente do

conselho de ministros duas vezes (1866 e 1875-1878). Em 1867, Caxias recebeu o comando

do exército, que havia sofrido dois anos de retrocessos durante a Guerra do Paraguai (1864 a
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1870).  Após sua captura de Assunção em 1869, ele foi nomeado duque do império e foi

considerado o campeão dos  conservadores  no Brasil.  Ele  é  o  patrono oficial  do Exército

Brasileiro.

Figura 1: Duque de Caxias
Fonte: www.history.com, 2018.

Segundo Souza  (2012),  Caxias  veio  de  uma tradição  militar  muito  antiga  em sua

família e por isso não foi surpresa quando, quando adolescente, ele se juntou ao Exército

Colonial Português no Brasil. Sua família ganhou um lugar na aristocracia pelo seu serviço

durante as guerras de expansão lideradas pelo rei Português João VI, que levou à anexação da

Cisplatina (o que é hoje o Uruguai) e da Guiana Francesa. Luís Alves tinha apenas cinco anos

de idade quando começou sua educação militar em 1808 como cadete do Primeiro Regimento

de Infantaria  do Rio de Janeiro.  Mais  tarde,  ele  foi  para  a  academia militar,  tendo aulas

adicionais do que o que era necessário, mas ele largou em 1821 para se juntar ao Primeiro

Batalhão de Fuzileiros no movimento pela independência brasileira de Portugal. Em 1823 ele

foi escolhido pelo Imperador Pedro I do Brasil para ser membro de sua elite “Batalhão do

Imperador”. Ele ganhou elogios por seu heroísmo corajoso em seus ataques bem sucedidos

em posições portuguesas.

Segundo Lopes (2003), a Guerra da Independência do Brasil irrompeu em 1823, e

Luis Alves estava na linha de frente ajudando o país a ganhar sua liberdade do Reino de

Portugal. O soldado de 20 anos foi escolhido para servir na Guarda do Imperador, destacando-

se pelo seu heroísmo várias vezes.
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O  Brasil  conquistou  a  liberdade  do  domínio  português,  Dom  Pedro  se  tornou  o

imperador Pedro I, e o capitão Alves foi promovido a comandante da Guarda do Imperador e

designado para ser o treinador pessoal de espadas e cavalos para o filho do imperador,  o

futuro imperador Pedro II. Ele foi acionado para ajudar a acabar com a dissidência do governo

de Pedro I, o que ele fez com grande sucesso, e também lutou na Guerra Cisplatina, quando

uma região fortemente pró-portuguesa no sul do Brasil se separou do império e se tornou o

país do Uruguai (LOPES, 2003).

Houve uma revolta militar contra o Imperador, no entanto, Luis Alves recusou-se a

juntar-se  à  dissidência,  permanecendo  leal  ao  Império  até  que  o  imperador  abdicou

voluntariamente do seu trono em 1831. Para evitar que a total anarquia ficasse por todo o país,

Luis Alves formou um polícia militar para manter a ordem enquanto um novo governo foi

criado (LOPES, 2003).

Pedro assumiu e governou como Imperador Pedro II. Luis Alves continuou servindo

na Guarda do Imperador. Em 1840 ele foi enviado para o Maranhão, um estado que havia

caído em completa anarquia e havia sido invadido por rebeldes e bandidos. Luis Alves liderou

pessoalmente o ataque, recapturou a cidade de Caxias, a qual havia sido tomada. Com este

feito o imperador Pedro II decidiu que a partir de então Luis Alves seria conhecido como o

Barão de Caxias (LOPES, 2003).

Mas aquilo foi só o inicio. Em 1842, Caxias enfrentou Giuseppi Garibaldi na chamada

Guerra dos Farrapos, lutando no Rio Grande de Sul, São Paulo e Minas Gerais. No entanto,

em vez de esmagar brutalmente essas rebeliões com extrema violência, Caxias era na verdade

surpreendentemente inteligente, ele sabia que usando a força poderia irritar mais os rebeldes,

então, sempre que possível, ele procuraria negociar com a insurgência e oferecer condições

favoráveis em troca pela paz ao governo de Dom Pedro II (LOPES, 2003).
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Figura 2: Guerra dos Farrapos
Fonte: www.jlourenco.com, 2018.

Ainda em  1842 nas  revoltas liberais, movimentos promovidos e organizados pelo

partido liberal que era contra o poder conservador, sendo assim, essas revoltas tinham  como

missão tumultuar os conservadores no poder. Neste contexto era necessário um grande líder

para poder combater este movimento e então Caxias foi convocado para acabar com o conflito

(DE FARIAS,2015).

A  liderança  e  credibilidade  exercida  através  do  sereno  rigor  e  Caxias  foram

fundamentais  para  elevar  a  moral  da  tropa  em busca  da  vitória  nos  principais  conflitos

internos do Brasil. 

Por procurar sempre ter o contato cerrado com seus subordinados, lhes falando com

frequência e fornecendo exemplos pessoais daquilo que acreditava, Caxias exercia sobre seus

subordinados uma liderança direta. Com isso ele estava apto a estabelecer laços de confiança

mais sólidos com seus liderados, o que é fundamental no estabelecimento da liderança.

Grande parte da população pobre deste estado não era a favor do monopólio político

que era exercido por muitos fazendeiros da região. Estes fazendeiros comandavam a região é

através da violência e força atingiam seus objetivos políticos e econômicos.

Neste contexto, ocorreu a revolta que era comandada por balaios que era composta de

escravos fugitivos, prisioneiros e pobres trabalhadores da região conquistando alguns locais

como a vila de Caxias,  porém quando Caxias assume o controle da pacificação consegue

conquistar  novamente  a  vila  de  caxias  e  o  líder  do  movimento  acaba  se  entregando  e  o

movimento dessa maneira acaba perdendo força.

                                         Imagem 3: Balaiada
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                               Fonte:www.jlourenco.com,2018

Caxias demonstrou possuir atributos importantes ao militar: coragem, persistência e

resistência. Equilíbrio emocional, decisão e bom senso.

Para Farias (2015), durante o período de pacificação Luís Alves de Lima e Silva como

presidente da província  e  comandante das armas conduziu os  destinos do Maranhão com

prudência e habilidade e muitos balaios se entregaram.. Conquistou respeito e a estima de

todos,  devido  à  austeridade  dos  seus  atos  e  a  dignidade  das  suas  ações,  aliados  à  sua

mentalidade religiosa. Era franco, liberal, conciliador e previdente; procurava sempre adotar a

medida  mais  adequada  para  situação,  ou  seja,  energia  para  que  delas  necessitavam,

complacência é compreensão para os recuperáveis. Após a ação pacificadora foi promovido a

Brigadeiro e agraciado com o título de Barão de Caxias, em julho 1841.

4.2 Características relevantes em Caxias

Brasil  (1991)  define  algumas  características  relevantes  para  o  líder,  as  quais  são

evidenciadas em Caxias.

Competência:  capacidade  de  desempenhar,  adequadamente,  em  tempo  hábil,  as

atividades  relativas  a  sua  área  de  atuação  profissional.  A competência  está  estreitamente

relacionada com os itens seguintes.

 O conhecimento de si mesmo: saber seus pontos fortes e fracos para trabalhar no

sentido de reforçar os primeiros è melhorar os últimos. O conhecimento da natureza humana,
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conhecer e saber motivar os subordinados para obter uma Unidade coesa, disciplinada e bem

adestrada. O conhecimento do trabalho, tanto em nível técnico como tático e, para isto, é

necessário estudar e trabalhar com afinco, além de estar a par de informações contidas em

manuais e publicações. O conhecimento da Unidade: juntamente com os aspectos anteriores,

possibilitará ao líder, torná-la uma Unidade coesa e disciplinada onde os homens se conheçam

bem,  preocupem,  com os  outros,  partilhem confiança,  respeito,  coragem,  compreensão  e

trabalhem como uma equipe organizada para atingir os objetivos comuns (BRASIL, 1991).

Responsabilidade: capacidade de assumir e enfrentar as consequências de suas atitudes

e decisões. É a característica que leva o líder a perseguir seus objetivos, procurando superar os

obstáculos  e  tomando  decisões  baseadas  na  razão  e  em  princípios  morais,  com  total

honestidade. O líder responsável baseia-se, integralmente, no seu código de crenças e valores

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

(BRASIL, 1991).

Decisão: capacidade de tomar posição diante de várias opções. É a habilidade para

tomar medidas seguras e corretas no momento adequado. A percepção e sensibilidade são

elementos críticos para a tomada de decisões (BRASIL, 1991).

Iniciativa: capacidade de agir face a situações inesperadas, sem depender de ordem ou

decisão superior. É a habilidade para, rapidamente, mobilizar-se e ao grupo, no sentido de

atingir  as  metas  estabelecidas,  sem  aguardar  deliberação  ou  determinação  dos  chefes

(BRASIL, 1991).

Equilíbrio  emocional:  capacidade  de  controlar  as  próprias  reações,  tomar  atitudes

adequadas e decidir  com acerto e oportunidade.  É a habilidade para avaliar, com calma e

isenção,  o  comportamento  dos  subordinados,  não  se  deixando  dominar  pelas  emoções

(BRASIL, 1991).

Autoconfiança: capacidade de demonstrar segurança e convicção nas próprias reações

diante de dificuldades. É a certeza de ser bem sucedido, assim como os seus homens, em tudo

que deve ser realizado. A autoconfiança é demonstrada pela aparência, pelo olhar, pela voz,

pelo entusiasmo no modo de falar e de agir. Se o líder não estiver confiante em relação ao

resultado de uma missão ou a solução de um problema, não estará preparado para tornar os

seus homens confiantes (BRASIL, 1991).

Direção:  capacidade  de  conduzir  e  coordenar  pessoas,  de  modo  a  alcançar  um

objetivo. Consiste em assumir o controle, tornando conhecidas suas ideias, ajudando a definir
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os problemas e encaminhando o grupo para a ação correta a fim de solucionar as dificuldades

e cumprir a missão (BRASIL, 1991).

Disciplina:  capacidade  de  proceder  conforme  as  normas,  leis  e  padrões

regulamentares.  Em  uma  Unidade  disciplinada,  cada  um  faz  o  que  deve  no  momento

oportuno, refletindo o trabalho de líderes disciplinados que transmitem aos seus subordinados

esta noção através do exemplo, dos seus próprios padrões e da instrução (BRASIL, 1991).

Coragem: capacidade de controlar o medo e continuar desempenhando com eficiência

a missão. A coragem se apresenta sob duas formas. 

Coragem física - Superação do medo ao dano físico no cumprimento do dever.

Coragem  moral  -  Defesa  dos  próprios  valores,  princípios  morais  e  convicções.

“Observação -  Existe coragem moral quando se faz algo baseado em valores e princípios

morais sabendo que este ato contraria os próprios interesses” (BRASIL, 1991).

Objetividade:  capacidade  de  selecionar,  dentre  várias  possibilidades,  o  essencial

necessário para atingir  uma determinada meta.  Os problemas de uma Unidade geralmente

decorrem da ausência de um bom líder ou de seus equívocos. O sucesso do líder eficaz está

apoiado na sua habilidade para identificar, controlar e corrigir os problemas potenciais e reais

tão logo surjam, escolhendo para isto o meio mais rápido e direto (BRASIL, 1991).

Dedicação:  capacidade  de  realizar  atividades  com  empenho.  A  dedicação  está

estreitamente relacionada com as crenças, os valores e o caráter do líder, o qual é fortemente

motivado para aprender e aplicar seus conhecimentos e habilidades com o intuito de conseguir

Unidades disciplinadas e coesas (BRASIL, 1991).

Coerência: capacidade de agir de acordo com as próprias ideias e pontos de vista em

qualquer situação. É a expressão da integridade. Significa firmeza, franqueza, sinceridade e

honestidade  para  si  mesmo  e  em  relação  a  superiores,  pares  e  subordinados.  Na  vida

profissional, ocorrem muitas situações em que as pessoas são pressionadas a tomar atitudes

em desacordo com os seus princípios morais. Estes momentos representam um teste para a

sua capacidade de resistir a pressões, a fim de preservar a sua coerência (BRASIL, 1991).

Camaradagem: capacidade de estabelecer  relação amistosa com superiores,  pares  e

subordinados. É a sensibilidade para perceber sentimentos, valores, interesses e o bem-estar

dos  companheiros.  Inclui  a  compreensão  e  o  diálogo,  que  ajudam  pessoas  a  encontrar

soluções para problemas (BRASIL, 1991).

Organização:  capacidade  de  desenvolver  suas  atividades,  sistematizando  tarefas.

Permite que as missões sejam planejadas de forma ordenada, regulando e combinando a ação,
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as  condições  e  os  meios.  As  tarefas  são  realizadas  segundo  uma ordem de  prioridade  e

atribuídas a membros de modo a possibilitar maior eficiência (BRASIL, 1991).

Imparcialidade: capacidade de julgar baseando-se em dados objetivos, sem se envolver

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

recompensas e punições (quando for o caso) de acordo com o mérito e o desempenho de cada

um, sem se deixar influenciar pelas características pessoais dos envolvidos (BRASIL, 1991).

Persistência:  capacidade  para  executar  uma  tarefa  vencendo  as  dificuldades

encontradas até concluí-la. É a perseverança para alcançar um objetivo, apesar de obstáculos

aparentemente  insuperáveis.  Depende  de  uma  grande  determinação  e  força  de  vontade

(BRASIL, 1991).

Persuasão: capacidade de utilizar argumentos capazes de influenciar ações e opiniões

de outros. Uma das maiores dificuldades com que um líder se defronta é encontrar a medida

adequada  para  a  utilização dos  recursos  de  persuasão que  possui.  As pessoas  podem ser

persuadidas a cumprir o seu dever tanto por metas e padrões definidos, o ensino e a instrução,

o  aconselharão  de  ambos.  Os  principais  instrumentos  positivos  são  o  exemplo,  o

estabelecimento de metas e padrões definidos, o ensino e a instrução, o aconselhamento, o

saber ouvir, convencer e recompensar, dar sentido às tarefas tornando-as significativas ou um

desafio, e fazer coincidentes, tanto quanto possível, as necessidades da Unidade com as do

pessoal. Os meios coercitivos ou negativos vão desde a advertência às punições mais severas.

Quanto maior for a habilidade do líder para utilizar tais instrumentos, melhor sucedido será.

(BRASIL, 1991).

4.3 Fatores da liderança e competências do líder militar 

Os fatores da liderança são características que quando integradas possibilitam ao líder

o  exercício  de  sua  liderança  da  mesma  forma  que  a  ausência  de  um  desses  fatores  o

impossibilitará de exercê-la. São eles a situação, o líder, o liderado, e a comunicação. (C 20-

10)

           O contexto da situação são todos os aspectos que de alguma forma ira exercer liderança

no  líder  e  nos  liderados,  seja  no  campo  político,  econômico,  psicossocial  e  militar.  

        

   Nesse sentido,  trazendo a visão para o comodante do pelotão que é o líder em

questão. O Exército brasileiro, ou a OM a qual ele estar subordinado não tem uma diretriz
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para toda situação que ele vai ser apresentado. Cabe ao jovem oficial estar apto a enfrentar

essas situações de crise na qual ele será cobrado o “ser”, o “saber” e o “fazer”. O “ser” seria

tudo que ele aprendeu em seu período de formação e suas experiências pessoais, as quais

moldaram sua conduta como militar. O “saber” é a teoria aprendida nos bancos escolares, ou

no cotidiano, fazendo realmente. E o “fazer” seria tomar a atitude, tendo como base o “ser” e

o  “saber”,  pensando  no  que  seria  melhor  para  os  seus  liderados  sem deixar  de  lado  os

interesses da instituição. (AMAN-2011)

Dentro  do  ambiente  militar  o  diálogo  entre  líder  e  o  liderado  é  parte  eficaz  da

comunicação e é fundamental, pois só dessa forma poderá ser exercida a liderança direta e ter

conhecimento sobre os problemas do subordinado e as necessidades essências da tropa, sem

que  precise  recorrer  para  medidas  coercitivas,  já  que  a  missão  será  sempre  executada

seguindo o exemplo de liderança do patrono do invicto Exército. 

Na  competência  profissional  se  encaixa  a  aptidão  física  do  líder  militar  que  é  o

somatório da boa saúde e de um adequado preparo atlético. Neste contexto o oficial tem que

ter mente os malefícios á mente e ao corpo no uso de drogas, e informar e orientar seus

subordinados.

A competência é  o conhecimento adquirido pelo jovem oficial  somado com a sua

atitude de liderar os trabalhos, ou seja saber fazer e fazer antes de todos no grupo para dar o

exemplo, de maneira que ele interaja com os subordinados e possa melhor auxiliá-los nas suas

dificuldades e deficiências. É a capacidade e aptidão (AMAN, 2011)

CONCLUSÃO

A liderança é fator primordial para um comandante de fração, assim como foi para

Caxias em seus intentos. Após vasta pesquisa bibliográfica pode-se concluir que há relação

entre a liderança e o desempenho das atividades do oficial do Exército Brasileiro.

Desde  muito  tempo  que  a  liderança  é  considerada  o  alicerce  de  tropas  coesas,

motivadas e  que conseguem ao final  da missão vitória.  No entanto não é fácil  comandar

tropas, principalmente em se tratando de tropas heterogêneas.

No dia  a  dia  do  oficial  militar  é  essencial  que o  mesmo tenha conhecimentos  de

liderança e seja líder que a cada dia desenvolva os atributos inerentes a sua posição.
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A liderança desenvolve no militar vários atributos,  os quais são necessários para o

desempenho  das  atividades  no  seu  dia  a  dia,  principalmente  se  em combate,  onde  deve

conduzir a tropa ilesa ao final da missão e completá-la com êxito.

As competências de ser saber e fazer também devem ser desenvolvidas pelo oficial

militar, todas fazendo parte das características de um bom líder. É preciso ser motivador e

transmitir confiança, uma vez que são as bases para a liderança eficaz.

Lembrar  sempre  que  a  chave  da  liderança  é  a  credibilidade,  a  qual  somente  se

consegue através da confiança. Um líder precisa dar exemplo, ser ético e respeitar os seus

comandados, percebendo sempre suas necessidades e procurando motivá-los através de seu

exemplo pessoal.

Estando em combate é preciso ter coragem e determinação, manter a equipe coesa e

escolher os melhores homens para realizar a missão. Para isso o líder precisa conhecer bem

seus homens e entender a natureza de cada um.

Um  bom  desempenho,  tanto  do  oficial  quanto  da  tropa  dependerá  da  liderança.

Somente trabalhando em equipe e fazendo com que os comandados entendam o significado da

missão e que podem realizá-la é possível obter a vitória.

Desta forma, não há como separar liderança do bom desempenho do oficial. Ambas

andam  lado  a  lado,  completando-se  em  todos  os  momentos  e  muitas  vezes  até  mesmo

confundindo-se.

Caxias participou da pacificação de vários conflitos internos, demonstrando sempre

liderança  e  fazendo  com que,  através  da  mesma,  seus  subordinados  o  seguissem a  todo

momento, confiantes e dispostos a fazer o melhor a fim de obterem sucesso na missão.

            Vimos que para atingir a competência profissional é necessário que o tenente adquira o

conhecimento necessário que a profissão militar exige, possua aptidão física condizente com

sua função e uma boa saúde. Mais uma vez foi observado um princípio da liderança essencial

que a importância da comunicabilidade e do relacionamento do líder com seus homens dando

relevância para a inteligência interpessoal, empatia tato e sereno rigor. Dentro do senso moral

observamos  o  que  o  líder  militar  pode  e  não pode  fazer  e  como ele  deveria  tratar  seus

subordinados, os quais ele tem responsabilidade. Os atributos necessários para o futuro oficial

do Exército são muitos e são necessários para que consiga exercer sua liderança de maneira

eficaz  sendo  assim  seguindo  o  exemplo  de  nosso  patrono  para  alcançar  a  confiança  do

subordinado. 
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              Dentro dos atributos foram destacados aqueles que influem de maneira decisiva na

capacidade  do  oficial  formado  em  convencer  seus  sargentos,  cabos  e  soldados,  seja  na

aquisição de algum valor ou da importância de alguma missão.          

              Caxias possuía todos os atributos inerentes a um líder, tendo a credibilidade não só

de seus soldados,  mas também de seus superiores,  inclusive o Imperador.  Através de sua

biografia, pôde-se perceber que desde menino se preparou para exercer a função de militar,

tendo como base sólida sua família e os estudos na academia militar.

Alguns atributos  natos  foram evidenciados e  outros  adquiridos  no decorrer  de sua

vida, o que fez com que fosse reconhecido como um grande soldado e hoje é o patrono do

Exército Brasileiro, devido a seus feitos.
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ANEXO

ANEXO 1: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS APROVA NOME DE RUA EM

MEMÓRIA DE CAXIAS
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