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RESUMO 

 

TOSI, Rennan Gonçalves. ASPECTOS EDUCACIONAIS IDENTIFICADOS NA 

MATÉRIA LIDERANÇA PARA A FORMAÇÃO DO CADETE DA AMAN. Resende: 

AMAN, 2018. Monografia. 

 

Este trabalho visou abordar o tema “ASPECTOS EDUCACIONAIS 

IDENTIFICADOS NA MATÉRIA LIDERANÇA PARA A FORMAÇÃO DO CADETE DA 

AMAN”, bastante relevante para o meio militar, principalmente para a formação dos cadetes 

da Academia Militar das Agulhas Negras, tendo em vista que o futuro oficial da linha militar 

bélica precisa compreender a importância da liderança e a influência que esta pode causar na 

vida dele. O trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, na qual foram 

utilizadas como fontes principais o manual C 20-10 de Liderança Militar e o livro “O monge e 

o executivo: Uma história sobre a essência da liderança”. O objetivo geral deste TCC foi 

verificar os aspectos educacionais presentes no conceito de liderança, como ela se desenvolve 

durante a formação do cadete e como o reflexo da liderança exercida no seu campo 

educacional ainda na formação, poderá influenciar na carreira e na vida pessoal do futuro 

oficial formado na AMAN. Para alcança-lo foram considerados os seguintes objetivos 

específicos: identificar as formas de desenvolvimento da habilidade liderança nos cadetes em 

formação e identificar a importância que a mudança causada pela aprendizagem da liderança 

tem na vida pessoal e profissional dos cadetes. Como resposta ao problema verificou-se que a 

AMAN consegue desenvolver nos cadetes os atributos inerentes a um bom líder através das 

atividades ao longo da formação, e que esses atributos exercem uma influência positiva no 

campo profissional e familiar do cadete, tendo reflexos atuais e futuros. 

 

Palavras chave: Liderança. Líder. Formação. Atributos. Influência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

TOSI, Rennan Gonçalves. EDUCATIONAL ASPECTS IDENTIFIED IN THE 

LEADERSHIP MATTER FOR THE FORMATION OF THE CADET OF AMAN. Resende: 

AMAN, 2018. Monograph. 

 

This work aimed to address the theme "EDUCATIONAL ASPECTS IDENTIFIED IN 

THE LEADERSHIP MATTER FOR THE TRAINING OF THE CADET OF AMAN", which 

is very relevant to the military environment, especially for the formation of the cadets of the 

Military Academy of Agulhas Negras, considering that the official future of the military line 

needs to understand the importance of leadership and the influence it can have on his life. The 

work was developed through a bibliographical research, in which the C 20-10 Manual of 

Military Leadership and the book "The monk and the executive: A story about the essence of 

leadership" were used as main sources. The general objective of this CBT was to verify the 

educational aspects present in the concept of leadership, how it develops during the formation 

of the cadet and how the reflection of the leadership exerted in its educational field still in the 

formation, can influence the career and the personal life of the future officer trained at 

AMAN. In order to achieve this, the following specific objectives were considered: 

identifying the ways in which leadership skills were developed in the cadets in training and 

identifying the importance that the change caused by leadership learning has in the personal 

and professional lives of the cadets. In response to the problem, it was verified that the 

AMAN manages to develop in the cadets the attributes inherent to a good leader through the 

activities throughout the formation, and that these attributes have a positive influence in the 

professional and familiar field of the cadet, having present and future reflections . 

 

Key words: Leadership. Leader. Formation. Attributes. Influence 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 Este trabalho tratará sobre os aspectos educacionais presentes no assunto liderança e 

como estes podem ser observados na formação do cadete da Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) e consequentemente do futuro oficial combatente. 

A delimitação do tema será a explanação de como os aspectos educacionais no campo 

da liderança podem influenciar na formação do cadete e a importância de tal influência. O 

contexto do estudo será a mudança que a compreensão e a prática da liderança causaram na 

vida pessoal e profissional dos cadetes do quarto ano, desde quando ingressaram no exército, 

e como ocorreu essa mudança. 

O objetivo geral do presente trabalho será verificar como os aspectos educacionais 

presentes no assunto liderança influenciam na formação dos cadetes na AMAN, por meio das 

atividades no decorrer do curso, como aulas sobre liderança, exercícios de campo e 

formaturas. 

A relevância da pesquisa se mostra pela importância do assunto para o oficial da linha 

militar bélica do Exército Brasileiro que poderá estar à frente de situações de risco como 

operações de paz, em que precisará fazer com que seus comandados enfrentem o medo da 

morte e ouçam suas ordens sem questioná-lo; ou ainda, poderá ser responsável pela formação 

de seus subordinados, forjando o caráter deles e transformando-os. Em ambos os casos ele 

deverá ser um líder com as capacidades necessárias para alcançar tais objetivos.  

Sabendo da necessidade dos comandantes adquirirem a habilidade de liderar, o 

problema estará baseado em responder como os cadetes da AMAN, futuros oficiais do 

Exército Brasileiro, podem adquirir tal habilidade durante sua formação e qual a importância 

de tal aprendizagem para o cadete. 

A hipótese da pesquisa é que as atividades desenvolvidas durante a formação da 

AMAN além de conseguir cumprirem o objetivo de desenvolver a liderança nos cadetes ainda 

trazem para estes o entendimento e o autoconhecimento sobre este tema, formando de fato 

oficiais com os princípios, crenças e valores esperados. 

Como forma de auxiliar o alcance do objetivo geral, foi realizado um questionário para 

30 cadetes do último ano de formação da AMAN, presente no anexo A, com 10 perguntas 

ligadas diretamente aos objetivos específicos da pesquisa. 

O livro “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu 500 a.C, já trazia em diversas passagens como 

uma liderança eficaz é importante na condução de homens em direção a um objetivo comum. 
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No decorrer dos tempos não existiram exércitos vitoriosos, que realizaram suas proezas, sem 

um comandante com as habilidades necessárias à frente deles. 

Décadas atrás não se falava de líderes no Exército Brasileiro, ensinava-se aos 

comandantes somente a chefia. Mais tarde, o termo líder surgiu, estando hoje incutido na 

educação e formação dos oficiais, dando-se muito mais importância para tal conceito. Tal 

importância pode ser comprovada pela presença de um manual de campanha do Exército 

sobre liderança militar e um caderno de instrução sobre o mesmo assunto, a partir dos quais 

são ministradas instruções para os cadetes da AMAN. 

A liderança abrange os campos físico, psicológico e mental, assim como a formação 

do cadete da AMAN, onde se busca desenvolvê-la na sua plenitude. O cadete da AMAN tem 

sua liderança testada e desenvolvida em diversas atividades da Academia, porém só vê a 

matéria liderança como objeto de estudo, no terceiro ano de formação. Ele tem a oportunidade 

de praticar o conceito de liderança quando exerce função de chefe de turma, participa da 

adaptação e condução de exercícios de turmas mais modernas, realiza atividades de campo, 

como os estágios da SIESP (Sessão de Instrução Especial), entre outras atividades, de modo 

que possa desenvolver os atributos necessários para um líder como responsabilidade, empatia, 

coragem, lealdade, honestidade, entre outros. Os valores exigidos do cadete são praticamente 

os mesmos que se exigem de um líder. 

A presente monografia está estruturada conforme descrição abaixo: 

 No primeiro capítulo temos a introdução, onde está apresentado o tema, a sua 

delimitação, o problema que será analisado, o objetivo geral, a relevância do tema abordado e 

a hipótese da pesquisa. 

 O segundo capítulo denominado Referencial Teórico-Metodológico, está dividido em 

3 partes. Na primeira parte procurou-se comparar e explanar sobre os conceitos de liderança e 

liderança militar, explicitando as peculiaridades que o líder militar possui, em função das 

dificuldades apresentadas pelo serviço militar. Do mais geral para o particular, indo do 

conceito de liderança de uma forma mais ampla, da importância da liderança dentro das forças 

armadas, da percepção desta importância, o conceito de liderança militar e seus aspectos. A 

segunda trata sobre as atividades da AMAN e correlaciona-as com o desenvolvimento da 

liderança nos cadetes. As atividades foram divididas em cinco grupos: serviço de escala, 

atividades e funções de rotina, campos, apoio de instruções e adaptação e aulas de liderança. 

Dentro de cada grupo foi feita uma sucinta ligação entre o exercício da atividade e o assunto 

liderança, citando os atributos desenvolvidos. E por fim, a terceira parte é sobre a mudança 
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comportamental sofrida pelos cadetes, buscando explicar sobre como essa mudança ocorre e a 

influência desta na vida do futuro oficial do exército. 

 O terceiro capítulo Resultados e análise dos dados explana o que foi produzido e 

obtido com a pesquisa. 

 O quarto e último capítulo traz a conclusão do  trabalho. 

 Todos os capítulos são interligados e visam chegar a uma conclusão, atingindo o 

objetivo geral e os objetivos específicos previstos pelo presente trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema do presente trabalho insere-se na linha de pesquisa bibliográfica, por meio da 

leitura e análise de livros e manuais militares relacionados com o estudo da liderança, área de 

estudo abrangida pelas Ciências militares, conforme definido na Portaria n 517, de 26 de 

setembro de 2000, do Comando do Exército Brasileiro. 

 

 2.1 Revisão de literatura 

 

 Com o intuito de conseguir um conhecimento mais amplo sobre o assunto liderança, 

foram coletados dados de diversos tipos de fontes e de autores. Seguem-se abaixo 

informações pertinentes ao alcance dos objetivos previstos por este trabalho. 

 

2.1.1 Liderança x liderança militar 

 

Segundo o Dicionário Aurélio da língua portuguesa, “liderança é uma forma de 

dominação baseada no prestígio pessoal, a qual é aceita pelos dirigidos; é a capacidade de 

liderar, espírito de chefia; é a função de líder”. Segundo HUNTER (2004, p.25), “... é a 

habilidade de influenciar pessoas pra trabalhar entusiasticamente, visando atingir aos 

objetivos identificados como sendo o bem comum”. 

Conforme o manual de campanha C 20-10 “A liderança militar consiste em um 

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

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

logro dos objetivos da organização militar em uma dada situação”. 

Consoante o manual de campanha C-20-10, a liderança militar consiste em um 

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

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

logro dos objetivos da organização militar em uma dada situação. 

 

De acordo com o manual de campanha C-20-10 Liderança militar (2011, p.2-1) 

O tema liderança integra uma área de pesquisa que tem despertado grande interesse 

no mundo atual. Trata-se de assunto complexo, haja vista envolver variáveis de igual 

complexidade dentro da psicologia social. Os meios acadêmicos, empresariais e 

militares debruçam-se, cada vez mais, no estudo da fenomenologia da liderança.” 

 

Anthony Kellet em seu livro “Motivação para o combate” relata que: 
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“Em uma pesquisa realizada em 1944 com tropas de infantaria no teatro de 

operações do Mediterrâneo pediu-se aos entrevistados que dessem as principais 

características do melhor combatente que conhecessem pessoalmente. As respostas 

foram separadas por grupos hierárquicos: convocados (cabos e soldados), sargentos 

e oficiais. Quando os entrevistados responderam que o melhor militar que 

conheciam era um oficial, a liderança foi citada um número de vezes que chegou 

quase ao dobro das características citadas a seguir – coragem e agressividade”. Este 

exemplo mostra com clareza que o soldado espera que o seu oficial, o comandante 

do pelotão, da subunidade ou da unidade, o lidere efetivamente. (KELLET, 1987, 

pag. 173).” 

 

Por isto, muitos exércitos passaram a desenvolver trabalhos voltados para a formação 

de líderes e inseriram esta preocupação nos fatores básicos do preparo, como “formar quadros 

capazes de comandar liderando”. 

A liderança é uma habilidade de extrema importância na condução de qualquer 

instituição ou grupo de homens. Pelo fato do Exército ser uma instituição altamente 

hierarquizada e baseada em valores como a disciplina, no dia a dia são raros os casos de 

insubordinação, porém, em situações de guerra ou risco de vida os homens só seguirão aos 

comandantes em quem confiam e acreditam. Os oficiais precisam saber como aliar uma boa 

liderança ao uso da disciplina e da hierarquia, caracterizando a liderança militar. 

O líder militar possui um amparo legal para exercer sua função de comando e por 

consequência, seus subordinados têm a obrigação de cumprir suas ordens  porém, um bom 

líder deve saber usar isso ao seu favor, pois tal fato pode se tornar algo negativo no decorrer 

do tempo. Poder é diferente de autoridade. Poder segundo HUNTER, “é a capacidade de 

obrigar, por causa de sua posição ou força, os outros a obedecerem à sua vontade, mesmo que 

eles preferissem não fazê-lo” enquanto autoridade se trata da habilidade de fazer os outros a 

realizarem de bom grado sua vontade. A liderança legítima é baseada no uso da autoridade e 

não do poder. O poder só funciona por um curto espaço de tempo e não estabelece laços de 

liderança duradouros. Um bom líder militar deve comandar com autoridade e usar seu poder 

somente quando necessário.  

 

2.1.2 O desenvolvimento da liderança nos cadetes da AMAN. 

 

A formação do oficial combatente do exército brasileiro inicia-se no ingresso na 

Escola Preparatória de cadetes do Exército (ESPCEX), que tem o objetivo de preparar os 

cadetes antes de ingressarem na AMAN. Nos dois primeiros anos de formação o exercício da 

liderança e o estudo do assunto não são tão amplos e profundos, pois se tratam de turmas mais 

modernas e ainda estão amadurecendo a visão de comandantes. Porém, independentemente 
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deste fato, desde o primeiro dia de formação os alunos já começam a desenvolver atributos 

inerentes a um bom líder como disciplina, respeito, honestidade, lealdade, entre outros, e 

também tem a oportunidade de ter contato com os exemplos de liderança de seus 

comandantes, bons ou ruins. A partir do segundo ano, depois de já ter ingressado na sua arma, 

quadro ou serviço, o cadete passa a exercer sua liderança de forma mais direta em relação às 

turmas mais modernas, como por exemplo, no apoio de instruções e assumindo funções de 

comandante de grupo nos pelotões do curso básico (primeiro ano de formação da AMAN). 

Esta parte do trabalho será dividida em 5 (cinco) tópicos diferentes que tratarão sobre 

as atividades que os cadetes desenvolvem durante sua formação na Academia Militar. O 

primeiro se trata das atividades diárias que os cadetes participam como formaturas e o 

treinamento físico militar e as funções rotineiras que desempenham como, xerife de pelotão, 

chefe de apartamento, auxiliar de comando, etc. O segundo tratará do serviço de escala. O 

terceiro sobre as atividades de campo, como a Siesp e o EDL. O quarto tratará sobre a 

adaptação e acompanhamento de turmas mais modernas, e apoio em instruções. E o quinto 

sobre as instruções teóricas sobre liderança ministradas no terceiro ano de formação na 

AMAN. 

Antes de tudo deve-se ter uma noção sobre quais são os atributos e características 

inerentes ao líder militar. O manual C 20-10 discorre sobre algumas competências muitos 

importantes para o líder militar como: aptidão física, coragem, dedicação, imparcialidade, 

responsabilidade, autoconfiança, decisão, equilíbrio emocional, iniciativa, organização, 

persistência, resistência física e moral, camaradagem, direção, empatia, persuasão e tato. 

 

2.1.2.1 Atividades e funções de rotina 

 

Em todos os dias da semana, exceto nas sextas feiras e fim de semana, pela manhã os 

cadetes participam das formaturas matinais desevolvendo valores como disciplina e esírito de 

corpo, e nas terças-feira têm a oportunidade de conduzir tal atividade, assumindo funções de 

comandantes de pelotão e de companhia, que nos demais dias são ocupadas por oficiais, 

desevolvendo atributos como coragem e atitude.  

No final do dia executam o treinamento físico militar (TFM) que possui um papel 

fundamental para o desenvolvimento da liderança. Segundo o manual C 20-20 (2002, p. 1-3), 

“O treinamento físico militar desenvolve atributos da área afetiva que, estimulados e 

aperfeiçoados, irão atuar eficazmente sobre o comportamento, exercendo papel fundamental 

sobre a personalidade”. O manual ainda destaca os principais atributos desenvolvidos pelo 
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TFM, que são: resistência-tolerância, cooperação, autoconfiança, dinamismo, liderança, 

espírito de corpo, coragem, decisão, camaradagem e equilibrio emocional. Segundo o manual 

C 20-10 (2011, p 5-2) “Um comandante que não desfruta de boa aptidão física dificilmente 

conseguirá a confiança e a liderança de seus subordinados, porque não é um bom exemplo”. 

Além das atividades acima citadas os cadetes assumem diversas funções em forma de 

rodízio como xerifes e sub xerifes de pelotão, responsáveis por conduzir e representar os 

integrantes do pelotão, função extremamente complexa, por se tratar de subordinados com o 

mesmo nível hierárquico, exigindo muito mais do militar em função de comando; chefes e 

subchefes de apartamento, responsáveis por monitorar e zelar pelos integrantes e a área do 

apartamento, desenvolvendo principalmente o atributo responsabilidade; auxiliar de comando, 

nessa função o cadete tem a responsabilidade de acessorar o comandante de companhia, e por 

vezes na sua ausência assumir a companhia, dentro das suas possibilidades, e é responsável 

principalmente por fazer a ligação entre os cadetes da companhia e o Comandante da 

companhia. 

 

2.1.2.2 Serviço de escala 

 

A responsabilidade dada ao cadete no seu serviço aumenta gradativamente conforme 

sua antiguidade. Os cadetes mais antigos recebem essa confiança por estar com os atributos 

inerentes à liderança melhor desenvolvidos, devido a seu maior tempo de formação. Na 

ESPCEX existe apenas uma turma em formação, diferente da AMAN que possui quatro 

turmas. Este fato faz com que os alunos desempenhem função de sentinela, plantão, cabo de 

dia, sargento de die e auxiliar de oficial de dia, de forma homogênea, por não existir 

diferenças de antiguidade. Na AMAN por existir essa diferença, as funções são divididas de 

acordo com a antiguidade das turmas. Os cadetes do primeiro ano desempenham a função de 

plantão de companhia e pisos, sentinela nos parques e cabo de dia nas companhias. No 

segundo ano desempenham a função de plantão das companhias e cabo de dia nos parques e 

nas companhias. No terceiro ano desempenham a função de sargento de dia nas companhias e 

parques (comandante da guarda ao portão monumental, portão lateral e cancela do curso de 

material bélico) e cabo de dia dos pisos. No quarto ano desempenham as funções de sargento 

de dia da companhia, permanência na sala de visitantes e adjuntos aos oficiais.  

De forma geral, no serviço, os cadetes ficam responsáveis por zelar e fiscalizar os 

cadetes e as áreas subordinadas às suas funções, desenvolvendo assim a disciplina, 

responsabilidade, dedicação, tato e persuasão. 
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2.1.2.3 Campos 

 

Atividades de campo possuem o objetivo de desenvolver no cadete principalmente a 

iniciativa, rigidez física e moral, a paciência, o espírito de corpo, a camaradagem, coragem e 

outros atributos que poderão ser exigidos do militar em operações que desempenhará depois 

de formado. Têm um alto grau de dificuldade por exigir do cadete um bom desempenho tanto 

na parte física como também na cognitiva e psicológica. Essas atividades acontecem âmbito 

curso, no caso dos campos do primeiro ano, campos escola e exercício de longa duração 

(EDL); ou podem envolver mais de um curso como as operações defensivas e ofensivas, a 

manobra escolar e os estágios da sessão de instrução especial (SIESP).  

No terceiro ano de formação da AMAN os cadetes executam um exercício de 

desenvolvimento da liderança (EDL). São previstos para este, desgastes físicos e psicológicos, 

pelo sono, fadiga decorrente das atividades e pelo frio ou calor dependendo das condições 

climáticas. Tais dificuldades visam a finalidade de avaliar os atributos mais importantes no 

desenvolvimento da liderança : autoconfiança, cooperação, criatividade, decisão, entusiasmo 

profissional, iniciativa e persistência. 

Os atributos adquiridos nos campos não são apenas para o aspecto operacional militar, 

pois interferem nas atividades exercidas pelo cadete de uma forma geral. Tomando como 

exemplo a iniciativa, este atributo é necessário no dia a dia no convívio com os companheiros 

de formação e instrutores, na sala de aula, no serviço de escala, entre outros. Pode-se perceber 

então que de certa forma todas as atividades estão interligadas, e possuem uma grande 

importância na formação do líder militar, sejam elas administrativas ou operacionais. 

 

2.1.2.4 Apoio de instruções e atividades de adaptação  

 

O cadete a partir do segundo ano tem a oportunidade de apoiar as instruções dos cadetes 

do primeiro ano, participar da adaptação dos alunos na EsPCEx e dos cadetes do primeiro 

ano, e também apoiam instruções de ordem unida e tiro de recrutas.  

Espera-se que o cadete já possua certas características para desempenhar esse tipo de 

atividade, como postura, tato, boa oratória, conhecimentos técnicos e disciplina, de modo que 

possa contribuir com a execução da instrução ou adaptação, atingindo os objetivos previstos 

para estas atividades. O militar quando exerce o papel de instrutor se torna exemplo para seus 

instruendos, tendo um enorme poder de influência sobre eles, e por essa razão cresce a 

responsabilidade sobre o cadete. 
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Essa atividade é uma das mais importantes no desenvolvimento da liderança, pois permite 

o feedback próprio e dos instruendos, criando assim oportunidades de melhoria. 

 

2.1.2.5 Aulas de liderança 

 

No terceiro ano da formação na AMAN os cadetes têm aulas presenciais sobre liderança. 

A carga horária das instruções é de 56 (cinquenta e seis) horas aula.   

O Plano de Disciplinas (PLADIS) prevê os seguintes conteúdos, assuntos e padrões de 

desempenho: 

 

2.1.2.5.1 Liderança militar 

 

Assuntos:  

a) Significado de liderança, 

b) Teorias de liderança; 

c) Conceito de liderança militar;  

d) Relação chefe, administrados e líder;  

e) Fatores da liderança;  

f) Tipos de liderança;  

g) Níveis de liderança e; 

h) A chave da liderança 

i) Padrões de desempenho: 

j) Compreender os conceitos de líder e de liderança militar conforme o C 20-10 Manual 

de liderança militar e caderno de instrução de liderança militar (CILM), de modo a 

utilizar a linguagem padronizada sobre o tema. 

k) Compreender e correlacionar os conceitos de chefe, administrador e líder, bem como 

os fatores da liderança – líder, liderados, interação e situação – preconizados no C 20-

10 e CILM, para ponderar as linhas de ação a adotar e decidir adequadamente levando 

em consideração os fatores humanos a fim de entender o fenômeno. 

l) Distinguir os diferentes tipos e níveis de liderança existentes no C 20-10 e CILM, a 

fim de atuar segundo as características de cada um em conformidade com a situação. 

m) Realizar os exercícios propostos e elaborar soluções que se coadunem com os 

conhecimentos contidos no C 20-10 e CILM, a fim de atuar como comandante de 

fração dentro dos requisitos exigidos pela Força. 
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2.1.2.5.2 Liderança e Cultura Militar.  

 

Assuntos: 

a) Personalidade, temperamento e caráter; 

b) Senso moral do líder; 

c) Princípio da reciprocidade; 

d) Obrigações e deveres; 

e) Valores militares. 

f) Padrões de desempenho: 

g) Compreender os conceitos de personalidade, temperamento e caráter, relacionando-os 

com o senso moral do líder, segundo o CILM, para fundamentar a ética de sua 

atuação. 

h) Identificar as obrigações e deveres militares conforme o E1 – Estatuto dos militares, 

de modo a se realizar julgamentos e ações dentro do que é preconizado pelas normas 

castrenses. 

i) Identificar os valores que fundamentam a ação militar, estabelecidos no E1 e CILM, 

de forma a agir observando parâmetros éticos. 

j) Estudar o caso proposto e elaborar soluções que se coadunem com os valores, 

obrigações e deveres estipulados pelo E1 e CILM, a fim de atuar como comandante de 

fração dentro dos requisitos exigidos pela cultura Força. 

 

2.1.2.5.3 Capacidade de Liderança 

 

Assuntos: 

a) Definição de capacidade de liderança; 

b) Competência profissional do líder militar; 

c) Falhas da liderança. 

d) Padrões de desempenho: 

e) Avaliar a importância da competência profissional para o líder militar, descrevendo e 

correlacionando aos diversos componentes que interagem em sua formação, conforme 

o CILM, a fim de possuir de possuir parâmetros para realizar sua autoavaliação e 

estabelecer metas para seu autodesenvolvimento. 

f) Identificar as falhas graves que trazem prejuízos para a credibilidade do líder, 

conforme o CILM, com o objetivo de evitar cometê-las quando no comando de fração. 
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g) Compreender o que é Capacidade de liderança segundo o CILM, identificando e 

correlacionando seus componentes, para aplicá-lo no exercício proposto e generalizá-

lo a outras situações. 

h) Estudar os casos apresentados, apresentando observações e soluções coerentes com o 

que preescrevem o CILM, a fim de generalizá-los para casos vivenciados no exercício 

do comando de suas frações. 

 

2.1.2.5.4 Princípios de Liderança 

 

Assuntos: 

a) Conhecimento/bem estar; 

b) Comunicação; 

c) Sereno rigor; 

d) Confiança; 

e) Ponderação; 

f) Incentivo; 

g) Iniciativa; 

h) Informação; 

i) Coragem; 

j) Exemplo; 

k) Projeto de melhoria; 

l) Formação de novos líderes. 

m) Padrões de desempenho: 

n) Interpretar os princípios de liderança militar, contidos no C 20-10 e CILM, avaliando a 

importância desses para a construção da credibilidade do líder, a fim de aplicá-los 

quando no exercício do comando das pequenas frações. 

o) Realizar os exercícios e situações-problema propostos, esquematizando soluções 

coerentes com o preconizado no C 20-10 e CILM, a fim de poder generalizá-las para 

outras situações profissionais. 

 

As instruções sobre liderança visam também o desenvolvimento de atitudes como 

adaptabilidade, decisão, autoconfiança e iniciativa, capacidades morais como coragem moral 

e valores como espírito de corpo. 
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A importância desta atividade está pautada na compreensão dos cadetes sobre o assunto 

liderança, em como ela pode ser desenvolvida, a sua importância e os atributos que ela exige, 

entre outros aspectos. Juntamente com as atividades práticas a compreensão trazida pelas 

instruções teóricas possibilita uma mudança mais eficaz nos indivíduos.  

 

2.1.3 Mudança na vida profissional e pessoal dos cadetes 

 

Antes de estudar a influência da mudança comportamental nos cadetes deve-se ter uma 

noção de como ela ocorre de uma maneira geral nos indivíduos. O livro “Como se tornar um 

líder servidor: Os principios da liderança de O monge e o executivo” do autor James C. 

Hunter, fala sobre quatro estágios que o individuo passa antes de incorporar novos hábitos ao 

seu comportamento. Estágio 1 (Inconsciente e sem habilidade) quando não se tem o 

conhecimento e está alheio à habilidade ou comportamento, estágio 2 ( Consciente e sem 

habilidade) quando se torna consciente de um novo comportamento mas ainda não 

desenvolveu as habilidades e hábitos necessários para um bom desempenho, estágio 3 

(consciente e com habilidade) depois de adquirir habilidade o indivíduo sente-se confortável 

com o novo comportamento, que passa a ser uma habilidade e um hábito, e estágio 4 

(inconciente e com habilidade) quando o individuo muda seus hábitos de forma que não se 

esforce para isso, acontece de forma natural. Estes estágios tratam do aprendizado de qualquer 

habilidade, inclusive a de se tornar um líder melhor. 

O elevado nível de cobrança das atividades citadas no capítulo anterior é um fator de 

grande valia na mudança dos cadetes, pois o processo para se alcançar uma mudança profunda 

começa com algum tipo de atrito ou desconforto, no caso a cobrança exigida nas atividades. 

Como Stephen Covey, autor de “Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes” disse, “A 

principal fonte de mudança pessoal é a dor”. Seguido da dor vem a percepção da mudança, 

seguida da intenção de mudar somada com as ações e enfim a mudança. Mudanças reais e 

permanentes só são possíveis quando os comportamentos são praticados de forma sistemática 

ao longo do tempo. 

Desenvolver as habilidades de liderança é também desenvolver o caráter, que é a soma 

total dos hábitos, virtudes e vícios. Segundo Aristóteles “A virtude é uma consequência do 

hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente”. Com o desenvolvimento e prática 

das qualidades de caráter, os efeitos positivos são vistos em todas as esferas da vida da 

pessoa. 
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Um cargo de liderança não está só relacionado a funções de chefia ou gerência no 

trabalho. Ser pai, mãe, marido, esposa, irmão, amigo também é ocupar um cargo de liderança, 

pois liderar na essência do conceito é influenciar pessoas. Por esta razão, a mudança ocorrida 

no cadete durante e após sua formação não tem influência só na sua vida acadêmica e 

profissional, mas também na sua vida pessoal. Esta mudança traz muitos beneficios para sua 

esfera de influência, pois ser um bom líder militar consiste em possuir certos atributos, 

características e valores extremamente benéficos para qualquer organização militar ou 

familiar, como disciplina, iniciativa, coragem, honestidade, lealdade, senso de justiça e 

respeito. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico baseado em 

procedimentos metodológicos. Neste capítulo será exposto como o problema elencado na 

presente pesquisa pôde ser solucionado, assim como os critérios, estratégias e instrumentos 

utilizados no processo desta solução. 

A pesquisa iniciou-se na revisão teórica acerca do tema, através de consultas 

bibliográficas, manuais do exército e trabalhos científicos sobre liderança, prosseguindo até a 

análise de dados coletados nesse processo. Somando à revisão bibliográfica foi realizado um 

questionário com cadetes do último ano de formação da AMAN. 

 

3.1 Objeto formal de estudo 

 

Este trabalho destinou-se a coletar dados de artigos, manuais e trabalhos acerca do 

assunto liderança e comparar estes com a formação dos cadetes da AMAN e suas 

peculiaridades. 

 

3.2 Amostra 

 

Como amostra utilizada para a pesquisa foram consideradas pessoas e meios materiais. 

Os meios materiais referem-se aos manuais, livros e trabalhos empregados na revisão 

da literatura, descrita no item 2.1. Quanto a pessoal, consideraram-se os cadetes do quarto ano 

da Academia Militar das Agulhas Negras. A amostra pessoal a participar da pesquisa através 

de questionários foi definida e forma a fornecer opiniões e observações de um público com 

uma maior experiência dentro da AMAN comparado aos cadetes dos demais anos. 

 

3.3 Delineamento da pesquisa 

 

O delineamento da pesquisa englobará as fases de levantamento e seleção da 

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

argumentação e discussão dos resultados (RODRIGUES, et al.,2006). 
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3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

Para levantamento de informações de interesse foi realizada uma revisão de literatura. 

 

a) Fontes de busca 

 

As mesmas previstas nas referências bibliográficas do presente trabalho. 

 

b) Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos 

 

A fim de realizar a busca a respeito do tema e informações acerca da formatação do 

trabalho foi utilizada a localização de dados eletrônicos, por meio de sites de busca na 

internet. Os principais termos utilizados foram : “liderança”, “mudança”, “líder”, “tcc”, 

“ABNT”. 

 

c) Critérios de inclusão 

 

- Estudos sobre liderança e mudança comportamental de uma forma geral que 

pudessem ser incluídos e comparados ao meio militar. 

 

d) Critérios de exclusão 

- Estudos que não estavam relacionados aos assuntos liderança e mudança 

comportamental, e que não pudessem ser incluídos e comparados ao meio militar. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada, por ter seus 

objetivos voltados para aplicação prática visando manter ou melhorar a formação do oficial da 

linha militar bélica do Exército Brasileiro, no que se relaciona ao tema liderança. 

Trata-se de estudo bibliográfico, que para sua execução foram considerados dados 

obtidos através de uma leitura exploratória e seletiva de materiais relacionados ao tema do 

trabalho, principalmente livros sobre liderança e manuais militares. 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações acerca do tema liderança 

de autores de importância reconhecida. 
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Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa tanto 

qualitativa quanto quantitativa pois se preocupa em proporcionar a compreensão do contexto 

do problema e também quantificar dados e aplicar alguma forma da análise estatística. 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, foram aplicados questionários a cadetes 

do último ano da AMAN visando obter soluções aos problemas apresentados pelo trabalho. 

Quanto à revisão de literatura foram observados os procedimentos descritos no item 

3.3.1 deste trabalho. Os dados obtidos através da revisão de literatura, estão transcritos no  

item 2.1. 

 Para realização da Análise dos dados foram consideradas as repostas obtidas pelos 

questionários aplicados aos cadetes. Para realização dos questionários, as respostas obtidas 

antes de sua utilização foram selecionadas e analisadas afim de se ter melhores condições para 

se chegar aos resultados da presente pesquisa, que serviram de base para a conclusão do 

trabalho, materializando assim a consecução dos objetivos propostos. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados por este estudo foram os questionários. Os questionários 

foram realizados, de forma voluntária, por 30 cadetes do quarto ano de formação da AMAN. 

O questionário está presente no Anexo A, no final desta pesquisa. O questionário foi dividido 

em dois blocos com cinco perguntas cada, o primeiro sobre as formas de desenvolvimento da 

habilidade liderança nos cadetes em formação e o segundo sobre a importância da mudança 

causada pela aprendizagem da liderança na vida pessoal e profissional dos cadetes. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Na busca por uma resposta ao problema que serviu de base para o presente trabalho, 

chegou-se aos resultados que se seguem. 

 

4.1 Resultados 

 

Os resultados para as seguintes questões: Como os cadetes da AMAN, futuros oficiais 

do Exército Brasileiro, podem adquirir a habilidade liderança durante sua formação?  E qual a 

importância de tal aprendizagem para o cadete, estão baseados nas respostas de um 

questionário com 10 perguntas feito para 30 cadetes do último ano de formação da AMAN 

 

BLOCO I 

 

I. Durante seus 4 anos de formação, quantas vezes já exerceu alguma função de 

comando direto, como chefe de turma, comandante de patrulha, entre outros? 
 

Figura 1  

 

Fonte: Própria (2018) 

 

II. Em sua opinião, qual a forma mais eficiente de desenvolver a liderança nos cadetes 

dentro do contexto da formação na AMAN? 

 

A maioria das respostas está relacionada com assumir alguma função de comando, 

como xerife de pelotão, comandante de patrulha, e a frente de pelotões mais modernos. 

 

 



25 
 

III. Em sua opinião, como melhor se adquire os atributos inerentes à liderança, na sala 

de aula ou nos campos? 

 
Figura 2  

 
Fonte: Própria (2018) 

 

IV. Cite duas atividades do dia a dia da AMAN que possuem maior importância no 

desenvolvimento da liderança nos cadetes? 

 

TFM e serviço foram as respostas com maior porcentagem entre as 30 respostas dadas. 

 

 

V. Avalie dentro de uma escala de 0 a 10, sendo o 0 menos e_ciente e 10 mais e_ciente, a 

e_ciência das formas de desenvolvimento da liderança nos cadetes durante sua formação 

(Campos, SIEsp, Instruções etc). 

 

Figura 3 

 

Fonte: Própria (2018) 
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BLOCO II 

 

I. Em qual dos anos da formação você percebeu uma maior mudança comportamental? 

 

Figura 4 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

II. Em qual dos anos da formação sua família e amigos perceberam em você uma maior 

mudança comportamental? 

 

Figura 5 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

III. Quais foram as maiores mudanças comportamentais percebidas em você desde 

quando ingressou no Exército (Disciplina, seriedade, Equilíbrio Emocional, etc)? 

 

As repostas com maiores porcentagens foram disciplina, seriedade, postura e 

equilíbrio emocional. 

 

Aluno da EsPCEx 

Cadete do primeiro ano 

Cadete do segundo ano 

Cadete do terceiro ano 

Cadete do quarto ano 
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IV. As aulas de liderança ministradas no 3º ano da AMAN o ajudaram na compreensão 

da importância da liderança na vida dos indivíduos? Se sim, essa compreensão 

melhorou sua convivência com seus familiares e amigos e/ou seu desempenho na 

AMAN? 

 

Das 30 respostas, 40% responderam que não, 46,8% responderam que sim e 

consideram que a convivência com as outras pessoas e seu desempenho na AMAN 

melhoraram e 13,2% consideram que essa compreensão não desenvolveu sua convivência e 

seu desempenho. 

 

V. Em uma escala de 0 a 10, sendo o 0 nenhuma mudança e o 10 uma mudança total, 

avalie o nível de mudança comportamental ocorrida e percebida por você desde quando 

ingressou na EsPCEx até hoje. 

 
Figura 6 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

4.2 Análise dos dados. 

  

 Diante dos resultados encontrados, podemos fazer algumas inferências. A resposta ao 

problema formulado está apresentada no desenvolvimento do trabalho e nas respostas do 

questionário presente no anexo A. 

 Em relação ao primeiro bloco que visa responder sobre como os cadetes da AMAN, 

futuros oficiais do Exército Brasileiro, podem adquirir a habilidade liderança durante sua 

formação pôde se realizar as seguintes análises: 

1. A primeira questão visa saber sobre a quantidade de vezes que o cadete exerceu alguma 

função de comando, e chegou-se a conclusão que 80% dos cadetes que responderam a 

pesquisa já exerceram cinco vezes ou mais alguma função de comando direto. Porém 

apenas 16,7% exerceram nove vezes ou mais. Para quatro anos de formação um número 

menor que nove vezes é relativamente baixo, pois a prática é um fator crucial para o 

desenvolvimento da liderança. 
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2. A segunda questão trata sobre qual a forma mais eficiente para se desenvolver a liderança 

nos cadetes, e a resposta dada pela maioria dos cadetes foi “exercendo alguma função de 

comando”, comprovando ainda mais a importância da prática no desenvolvimento da 

liderança. 

3. A terceira questão trata sobre a diferença entre o desenvolvimento da liderança na teoria e 

na prática, e chegou-se a conclusão que 86,7% dos entrevistados consideram a prática 

melhor.  

4. A quarta questão busca descobrir, na opinião dos entrevistados, quais as duas atividades, 

dentro do contexto da formação, que melhor desenvolvem a liderança nos cadetes. Serviço 

e treinamento físico militar foram as respostas com maior porcentagem. As duas 

atividades foram citadas e relacionadas com o exercício da liderança no desenvolvimento 

do presente trabalho. 

5. A última questão teve a finalidade de verificar a opinião dos cadetes em relação à 

eficiência das atividades realizadas na AMAN no desenvolvimento da liderança. Conclui-

se que a maioria dos cadetes consideram as atividades bastante eficientes. 

Em relação ao segundo bloco que visa responder sobre a importância da mudança 

causada pela aprendizagem da liderança na vida pessoal e profissional dos cadetes, 

puderam-se realizar as seguintes análises: 

1. Na primeira questão buscou-se identificar em qual período da formação o cadete percebe 

uma maior mudança comportamental. Pode-se analisar que os cadetes percebem uma 

maior mudança nos dois últimos anos da formação. Assim, infere-se que com uma maior 

maturidade pessoal e profissional, a mudança é percebida com mais facilidade. 

(autoconhecimento) 

2. A segunda questão parece muito com a primeira, porém ao invés da opinião do próprio 

cadete buscou-se a opinião das pessoas que o cercam e o conhecem. E percebeu-se que ao 

contrário da primeira análise a mudança foi percebida nos dois primeiros anos. (feedback) 

Analisando as duas respostas pode-se inferir que a mudança real ocorre nos primeiros 

anos da formação, quando há um choque, uma mudança brusca na rotina no indivíduo, 

porém o cadete só desenvolve uma maior maturidade para perceber a própria mudança nos 

últimos anos da formação.  

3. Na terceira questão buscou-se identificar quais foram as mudanças percebidas durante a 

formação. As mudanças identificadas têm ligação direta com as cobranças das atividades 

na academia. Seriedade, disciplina, postura e equilíbrio emocional são atributos de 

extrema importância para os oficiais do exército e para todos os militares em geral. 
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4. Na quarta questão buscou-se identificar a importância da aprendizagem na teoria da 

matéria liderança. Mais da metade dos entrevistados considerou válida essa forma de 

aprendizagem, porém parte destes não a considerou influente nas suas vidas pessoal e 

profissional. 

5. Na quinta questão buscou-se o nível de mudança comportamental percebido pelos 

entrevistados durante a formação. A maioria percebeu um alto nível de mudança. 

Todas as respostas do questionário tem ligação entre si, ou seja, causam ou sofrem 

influência uma de outra, pois todas as atividades da AMAN estão assim alinhadas e 

interligadas, e a causa deste fato é que todas elas visam um só objetivo, formar o oficial da 

linha militar bélica do Exército Brasileiro e, consequentemente, ligado a este, o objetivo 

de formar líderes para o Exército.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A liderança é um tema muito valioso para qualquer instituição civil ou militar, pois o 

líder e sua influência possuem o poder de trazer muitos benefícios para o meio onde estão 

inseridos seja no aumento do lucro de uma empresa até o alcance da vitória em uma guerra. 

A principal missão da Academia é formar líderes para representar e comandar o 

exército brasileiro. Tal missão tem uma enorme importância para a instituição, por preparar os 

recursos humanos responsáveis por comandar, administrar e chefiar as fileiras do exército, 

porém é necessário que o oficial da linha militar bélica passe por todas as etapas de formação 

da Academia Militar das Agulhas Negras, que são de extrema dificuldade, para se tornar um 

líder de fato e de direito. Todos os dias os cadetes entram em forma no pátio Tenente Moura 

onde está escrita a seguinte frase “Cadete, ides comandar, aprendei a obedecer”, frase 

norteadora do oficial do exército brasileiro. “Liderar é servir”, o conceito desta frase é fácil, 

porém a prática é complexa. A AMAN é uma das raras instituições do Brasil que conseguem 

desenvolver e incutir nos indivíduos atributos e valores para se tornar um líder servidor de 

fato. 

O oficial formado na AMAN precisa aplicar os atributos e valores adquiridos durante 

seu curso de formação, atuando assim como um líder militar, altamente qualificado para 

comandar e influenciar pessoas. Por esse motivo, o tema se mostra extremamente importante 

para o Exército, que pretende sempre estar em contínuo desenvolvimento através do 

aperfeiçoamento dos militares que conduzem a Força, os oficiais, e sem a liderança destes, 

esse objetivo se torna praticamente inalcançável.  

A relevância da pesquisa se mostra pela importância do assunto para o oficial da linha 

militar bélica do Exército Brasileiro que poderá estar à frente de situações de risco como 

operações de paz, em que precisará fazer com que seus comandados enfrentem o medo da 

morte e ouçam suas ordens sem questioná-lo; ou ainda, poderá ser responsável pela formação 

de seus subordinados, forjando o caráter deles e transformando-os. Em ambos os casos ele 

deverá ser um líder com as capacidades necessárias para alcançar tais objetivos.  

Os resultados encontrados foram que as atividades desenvolvidas na AMAN são de 

grande valia para a mudança comportamental dos cadetes, possibilitando a aprendizagem e 

prática de diversos atributos inerentes ao líder militar. Também se chegou à conclusão, 

através do questionário realizado com  os cadetes, que estes compreendem a importância da 

execução das tarefas e cobranças da formação no desenvolvimento de um bom líder militar. 
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Também se se concluiu que as mudanças comportamentais, que os cadetes sofreram, exercem 

uma grande influência positiva na vida pessoal, acadêmica e profissional destes. 

O desenvolvimento do presente estudo visou atingir os seguintes objetivos já citados: 

como objetivo geral verificar os aspectos educacionais presentes no conceito de liderança, 

como ela se desenvolve durante a formação do cadete e como o reflexo da liderança exercida 

no seu campo educacional ainda na formação, poderá influenciar na carreira e na vida pessoal 

do futuro oficial formado na AMAN e como objetivos específicos buscou-se identificar as 

formas de desenvolvimento da habilidade liderança nos cadetes em formação e identificar a 

importância que a mudança causada pela aprendizagem da liderança tem na vida pessoal e 

profissional dos cadetes. A solução do problema apresentado na introdução foi exposta no 

decorrer da pesquisa e também através da análise das respostas do questionário. 

. Portanto, a hipótese de pesquisa foi considerada confirmada, pois através da 

comparação dos resultados encontrados pelas pesquisas bibliográficas e respostas obtidas 

através do questionário desenvolvido, constatou-se que as atividades realizadas ao longo da 

formação além de serem válidas para o desenvolvimento de um bom líder militar, causando 

profundas mudanças comportamentais nos cadetes, também possuem grande reflexo na vida 

pessoal destes. 

Conclui-se então que as atividades que os cadetes realizam na AMAN, paralelamente 

com o alcance dos objetivos da formação e o esforço para alcançá-los, proporcionam  a eles 

grande probabilidade de adquirir e exercitar os atributos inerentes a uma boa liderança. O 

cadete que internalizar e conseguir botar em prática as características de um bom líder 

perceberá grandes mudanças na sua vida pessoal e profissional, e se tornará 

consequentemente um excelente oficial. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO 

 

1. FORMAS DE DESENVOLVIMENTO DA HABILIDADE LIDERANÇA NOS 

CADETES EM FORMAÇÃO: 

I. Durante seus 4 anos de formação, quantas vezes já exerceu alguma função de comando direto, 

como chefe de turma, comandante de patrulha, entre outros? 

II. Em sua opinião, qual a forma mais eficiente de desenvolver a liderança nos cadetes dentro do 

contexto da formação na AMAN?  

III. Em sua opinião, como melhor se adquire os atributos inerentes à liderança, na sala de aula ou 

nos campos? 

IV. Em sua opinião, como melhor se compreende os atributos inerentes à liderança, na sala de 

aula ou nos campos? 

V. Avalie dentro de uma escala de 0 a 10, a eficiência das formas de desenvolvimento da 

liderança nos cadetes durante sua formação (Campos, SIEsp, Instruções etc). 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA MUDANÇA CAUSADA PELA APRENDIZAGEM DA 

LIDERANÇA NA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DOS CADETES: 

I. Em qual dos anos da formação você percebeu uma maior mudança comportamental? 

II. Em qual dos anos da formação sua família e amigos perceberam em você uma maior mudança 

comportamental? 

III. Quais foram as maiores mudanças comportamentais percebidas em você desde quando 

ingressou no Exército (Disciplina, seriedade, Equilíbrio Emocional, etc)? 

IV. As aulas de liderança ministradas no 3º ano da AMAN o ajudaram na compreensão da 

importância da liderança na vida dos indivíduos? Se sim, essa compreensão melhorou sua 

convivência com seus familiares e amigos e/ou seu desempenho na AMAN? 

V. Em uma escala de 0 a 10 avalie o nível de mudança comportamental ocorrida e percebida por 

você desde quando ingressou na EsPCEx até hoje. 


