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O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DA LIDERANÇA MILITAR 
 

Mário Henrique Madureira 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que o equilíbrio emocional 

da liderança, por meio do emprego inteligente, da persuasão e do bom exemplo, 

interfere no relacionamento do militar com seus subordinados. Nesse sentido, busca 

apresentar os quatro fatores da estrutura dinâmica da liderança: o líder, os liderados, 

a situação e a comunicação. Este estudo pretende, ainda, discorrer sobre as teorias, 

princípios, tipos e atributos que influenciam na liderança, ilustrando o papel da 

comunicação no processo da liderança militar e como esta pode ser útil para 

influenciar o comportamento dos subordinados e conduzí-los ao cumprimento do 

dever. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em publicações de autores 

de reconhecida importância no meio acadêmico e em trabalhos de conclusão de curso 

apresentados à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e à Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército (ECEME). Na conclusão, as idéias elencadas 

ao longo do trabalho foram ratificadas, demonstrando como se obter, de forma mais 

eficaz, a capacitação moral dos subordinados, como resultado do emprego da 

Liderança Militar no Exército Brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Expressão Oral. Subordinados. Capacitação Moral. Liderança 

Militar. 

 

 

 

 

 



 
 

 

THE ROLE OF THE COMMUNICATION IN THE PROCESS OF MILITARY 

LEADERSHIP  

Mário Henrique Madureira 

 

Resume: The objective of this study is to demonstrate that the emotional balance of 

leadership, through an intelligent employment, persuasion and a good example, 

interfere in the relationship between the military and his subordinate. Therefore, it aims 

to present the four factors of the dynamic structure of leadership: the leader, the 

leadered, the situation and the communication. It also intends to discourse about the 

theories, principles, types and attributes that influence in the leadership, illustrating in 

which way the oral expression can be useful to bear on the behavior of the 

subordinates and to conduct them to the accomplishment of their duty. There was 

developed a bibliographical research based on renowned authors among the 

academic center and in End of Course Papers presented to the Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) and Escola de Comando e Estado Maior do 

Exército (ECEME). In the conclusion, the expressed ideas of the paper were 

confirmed, demonstrating how to obtain, through the most efficient way, the moral 

empowerment of the subordinate, as the result of the employment of Military 

Leadership in the Brazilian Army.  

 

KEYWORDS: Oral Expression. Subordinates. Moral Empowerment. Military 

Leadership. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1 Fatores de liderança segundo a IP 20-10........................................ 28 

FIGURA 2 Pilares da liderança militar.......................................................... 29 

FIGURA 3 

FIGURA 4    

Resumo do que o líder deve ser, saber e fazer............................... 

Processo da Comunicação.............................................................. 

35 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 Definição conceitual das variáveis....................................................  04 

TABELA 2  Princípios da liderança Militar........................................................... 21 

TABELA 3 

          

Três tipos de barreiras à comunicação............................................. 
 
 

20 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 1 

1.1 PROBLEMA ................................................................................................... 2 

1.2 OBJETIVO ..................................................................................................... 3 

1.3 VARIÁVEIS .................................................................................................... 4 

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA ...................................................................... 4 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................ 5 

2.1 DEFINIÇÕES DE LIDERANÇA........................................................................ 5 

2.2 DEFINIÇÕES DE LIDERANÇA MILITAR.......................................................... 8 

2.3 A RELAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM A LIDERANÇA ................................. 10 

3 METODOLOGIA ............................................................................................. 15 

3.1 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA ..................................................................... 15 

3.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA .................................................................. 15 

3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO .......................................................................... 15 

4 CONCEITOS RELACIONADOS À LIDERANÇA MILITAR....................................18 

4.1 CONCEITOS RELATIVOS À CHEFIA MILITAR.............................................. 18 

4.2 CONCEITOS RELACIONADOS À LIDERANÇA ............................................. 18 

4.3 TEORIAS SOBRE O SURGIMENTO DO LÍDER ............................................ 19 

4.3.1 TEORIA INATISTA .................................................................................... 20 

4.3.2 TEORIA SOCIOLÓGICA ........................................................................... 21 

4.3.3 TEORIA DO CAMPO SOCIAL ................................................................... 21 

4.4 PRINCÍPIOS DA LIDERANÇA MILITAR ........................................................ 22 

4.5 TIPOS DE LIDERANÇA ................................................................................ 23 

4.6 FATORES INTERVENIENTES DO PROCESSO ............................................ 24 

4.6.1 O LÍDER ................................................................................................... 25 

4.6.2 OS LIDERADOS ....................................................................................... 26 

4.6.3 A COMUNICAÇÃO.................................................................................... 26 

file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231852
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231864
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231865
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231865
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231865
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231865
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231866
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231866
file:///D:/Monografia%20Maj%20Madureira-%20ATUALIZADA%20(1).docx%23_Toc349231866


 
 

 

4.6.4 A SITUAÇÃO ............................................................................................ 27 

5 ATRIBUTOS DO LÍDER .................................................................................. 29 

5.1 O QUE O LÍDER DEVE SER......................................................................... 29 

5.2 O QUE O LÍDER DEVE SABER  ................................................................... 33 

5.3 O QUE O LÍDER DEVE FAZER..................................................................... 34 

5.4 AS VIRTUDES MORAIS QUE DEVEM INTEGRAR O PERFIL DO LÍDER ....... 36 

5.5 VIRTUDES NECESSÁRIAS NO TRATO COM OS SUBORDINADOS ............. 37 

6 A EXPRESSÃO ORAL DO LÍDER.........................................................................38 

6.1 OS CONCEITOS PRINCIPAIS RELACIONADOS À COMUNICAÇÃO .............. 38 

6.2 A IMPORTÂNCIA DA EXPRESSÃO ORAL NA LIDERANÇA................................38 

6.3 O PROCESSO DA COMUNICAÇÃO .............................................................. 39 

6.4 SISTEMAS DA COMUNICAÇÃO ................................................................... 40 

6.4.1 SISTEMA DA COMUNICAÇÃO FORMAL ................................................... 40 

6.4.2 SISTEMA DA COMUNICAÇÃO INFORMAL................................................ 42 

6.5 BARREIRAS À COMUNICAÇÃO ................................................................... 43 

6.6 MELHORIA DAS HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO.......................................45 
 
6.7 FEEDBACK.................................................................................................. 47 

6.8 EXEMPLOS HISTÓRICOS DE INFLUÊNCIA DA EXPRESSÃO ORAL DO 

LÍDER .....................................................................................................................     48 

7 CONCLUSÃO.........................................................................................................53 
 
REFERÊNCIAS..........................................................................................................57 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com alguns estudiosos, dentre deles, podemos destacar Aristóteles 

e Ranelleti, a origem da sociedade está associada a um fato natural, determinado pela 

necessidade que o homem tem da cooperação de seus semelhantes para a 

consecução dos fins de sua existência (DALLARI, 2010). 

Essa necessidade não é apenas de ordem material, uma vez que, mesmo 

provido de todos os bens materiais suficientes à sua sobrevivência, o ser humano 

continua a necessitar do convívio com os semelhantes, o que favoreceu a criação de 

determinadas organizações, tais como, a família, a igreja, o Exército e o Estado 

(DALLARI, 2010). 

As primeiras organizações sociais primitivas, já possuíam a necessidade da 

existência de um líder, bem como, é importante ressaltar que esta premência, não é 

privilégio apenas dos seres humanos. Certos animais, quando organizados em 

grupos, necessitam da figura do líder, sendo este fator fundamental muitas vezes para 

sua sobrevivência (MOTA, 2009). 

Embora cada grupo possua diferentes particularidades, em todos eles existe a 

necessidade da existência da figura de um líder, ou seja, um membro capaz de 

influenciar os demais integrantes, levando-os a alcançarem um objetivo comum. 

Os líderes são homens que conquistam o respeito, a confiança e até mesmo, a 

amizade dos subordinados para que as missões recebidas sejam cumpridas da 

melhor maneira, realizando esforços com prejuízo da saúde e inclusive da vida 

(NETO, 1996). 

Esses líderes têm a capacidade de orientar, dirigir e modificar atitudes dos 

membros de um grupo seja na paz ou na guerra. Estas pessoas se destacam por 

possuírem características psicológicas, emocionais, educacionais, culturais, sociais, 

dentre outras, que unidas permitem a condução e êxito do objetivo de determinado 

grupo (NETO, 1996). 

Em face da crescente evolução dos equipamentos, das técnicas e dos 

conhecimentos, proporcionando a produção de armas sofisticadas e com poderes 

avassaladores, tornando-se cada vez mais complexas as doutrinas militares, surgiu a 

necessidade do estudo científico sobre o fenômeno da liderança, como fator de 

motivação e de influência no comportamento do subordinado (BRASIL, 1991). 
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Sendo assim, em meados do século XX, muitos sociólogos, psicólogos e 

filósofos passaram a analisar quais eram os atributos comuns presentes nos grandes 

líderes da História da Humanidade, possibilitando o surgimento de diversas teorias, 

tipos, princípios e fatores importantes para o sucesso da liderança (ABALLO, 2010). 

Diferentemente do que ocorre em outras profissões, o estudo deste fenômeno 

na formação dos militares é bastante peculiar, uma vez que, nós, “Soldados de 

Caxias”, somos treinados para lidar com o uso letal da violência e se necessário, com 

o sacrifício da própria vida, a fim de cumprirmos nossas atribuições previstas no art. 

142 da Constituição Federal de 1988. 

O Exército Brasileiro entende a liderança militar como a capacidade de 

influenciar o comportamento humano e conduzir pessoas ao cumprimento do dever 

(CASTRO, 2009).  

Para persuadir, em algum momento, terá que falar de modo convincente, 

empregando argumentos lógicos e claros. O militar, mais do que todos, deve possuir 

o domínio da expressão oral, tanto para convencer quanto para dar as ordens (NETO, 

1996). 

 Sendo assim, concluímos que o líder não irá obter a adesão às suas ideias e 

aos seus pontos de vista pela força bruta, mas sim, por meio do emprego inteligente, 

da persuasão e do bom exemplo (NETO,1998).  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Diante do cenário anteriormente elencado, constata- se que apesar do avanço 

científico e tecnológico, no que diz respeito à armas cada vez mais letais, com 

sistemas que dinamizam o combate, diminuindo o seu tempo de duração, de nada 

adianta todo esse aparato material se não estiver a serviço de homens capacitados 

física, técnica e moralmente, para decidir sobre seu emprego. Diante dessa situação, 

esta pesquisa se depara com o seguinte problema: 

 O domínio da expressão oral é realmente importante para motivar o 

comportamento de seus subordinados, levando-os ao cumprimento do dever?  
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1.2 OBJETIVO 

 

Segundo CRESWELL, a declaração do objetivo é a parte mais importante de 

todo o estudo, e precisa ser apresentada de forma clara e específica, Além disso, ele 

ressalta que devido a essa importância, a declaração desse propósito deve ser 

estabelecida de forma separada e destacada de outros aspectos do estudo, sendo 

estruturada num tópico exclusivo (CRESWELL, 2010). Assim esta pesquisa apresenta 

o objetivo geral e seus três objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

A maneira do líder se comunicar e a forma como o fizer, pode reforçar ou 

enfraquecer o seu relacionamento com os subordinados? Ao responder essa 

pergunta, este trabalho encontra o seguinte objetivo geral conforme escrito logo a 

seguir: 

 Verificar qual é o papel da comunicação no processo da liderança militar? 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Com o intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo. 

a. Levantar os principais conceitos relativos à liderança, as teorias sobre o seu 

surgimento, bem como, os seus princípios vitais. 

b. Analisar os atributos do líder, as virtudes que o líder deve ter e as virtudes 

necessárias para o trato com o subordinado.  

c. Analisar os conceitos relacionados com a comunicação, os sistemas e   

barreiras da comunicação, bem como, apresentar exemplos históricos de grandes 

líderes em combate que tiveram sua liderança favorecida pelo emprego inteligente da 

persuasão. 
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1.3 VARIÁVEIS 

 

No que diz respeito ao tema “O papel da comunicação no processo da liderança 

militar”, sinteticamente serão manipuladas duas variáveis no esforço de resolver o 

problema dessa pesquisa. Com relação às dimensões da variável independente figura 

do líder, será abordado o perfil do líder militar segundo os aspectos relacionados à 

competência profissional, ao caráter e ao comportamento, inferindo acerca da 

influência da expressão oral do líder sobre as ações dos seus subordinados. 

Dentre as várias dimensões da variável dependente comunicação, será 

abordada a importância desse fator para motivar e persuadir os subordinados.  

 

Variável independente Variável dependente 

 

Figura do líder 

 

Comunicação 

 

Tabela 1 – Definição conceitual das variáveis 
Fonte: Autor 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Segundo as Instruções Provisórias (IP) 20-10, na estrutura dinâmica da 

liderança existem quatro fatores: o líder; os liderados; a situação; e a comunicação 

(BRASIL, 1991).  

A liderança é mais do que dar o exemplo e comandar com bravura durante um 

conflito, mas sim, é possuir a habilidade para dizer o que deve ser dito, da forma mais 

adequada e no momento mais oportuno (BRASIL, 1991). 

Com base nisso, o Exército Brasileiro, tem tratado o assunto Liderança Militar 

como parte integrante do processo de capacitação moral de seus homens. Neste 

sentido, o presente estudo justifica-se por ser de suma importância analisar os 

princípios e fatores que influenciam na liderança, assim como, de que maneira a 

expressão oral, pode ser útil para motivar os subordinados e conduzí-los ao 

cumprimento do dever. 

O presente estudo pretende possibilitar acrescer ao cabedal de conhecimento 

informações acerca da influência da expressão oral do líder sobre o comportamento 
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dos subordinados, servindo como pressuposto teórico para outros estudos que sigam 

nesta mesma linha de pesquisa. 

Pretende-se ainda, conscientizar os militares sobre a importância do domínio 

do fator de liderança comunicação, como ferramenta imprescindível para que o líder 

tenha adesão às suas idéias, tanto administrativas, quanto operacionais. 

O presente trabalho abordará a informação científica, a legislação, a doutrina 

militar e os conceitos básicos relacionados com a capacidade de expressão oral do 

líder, buscando elucidar de que maneira esta, pode ser útil para motivar os 

subordinados e conduzí-los ao cumprimento do dever.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção promove um debate sobre os principais conceitos que servem como 

lente conceitual para a consecução da presente pesquisa. Assume-se a importância 

da liderança, bem como a comunicação como princípios norteadores desse esforço. 

Em vista disso, esses conceitos serão debatidos sob múltiplos enfoques com o intuito 

de evidenciar distintas percepções e possibilitar a execução da pesquisa propriamente 

dita. Para isso essa seção está estruturada da seguinte forma: 2.1 Definições de 

liderança; 2.2 Definições de Liderança Militar e 2.3 A relação da comunicação com a 

liderança. 

 

2.1 DEFINIÇÕES DE LIDERANÇA  

 

Para iniciar o presente estudo, é importante começarmos analisando a 

definição de liderança, por mais simples que pareça. A palavra “liderança” apresenta 

sua origem etimológica do dialeto anglo-saxão leader recebendo o devido 

aportuguesamento com sufixos para a criação do verbo “liderar”, dos substantivos 

“líder” e “liderança” e do adjetivo “liderado” (COSTA, 2009). 

Segundo Kouzes e Posner (2003), o significado etimológico da palavra liderar 

é “ir, viajar, orientar". Pode expressar também um sentimento sinestésico, um sentido 

de movimento. Já os líderes buscam uma nova ordem, explorando territórios 

desconhecidos, levando seus seguidores a destinos novos e pouco íntimos (KOUSES, 

POSNER, 2003).  
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Oliveira, definiu que líder é o indivíduo, já liderança é a função ou atividade que 

o indivíduo executa. Assim sendo, líderes são indivíduos que, por suas ações, 

facilitam o movimento de um grupo de pessoas rumo à meta comum ou compartilhada, 

e liderança é um processo de influência (OLIVEIRA, 2005).  

De acordo com o dicionário Aurélio, o termo liderança significa: “forma de 

dominação baseada no prestígio pessoal e aceita pelos dirigidos” (BRASIL, 1991). 

 Entretanto, na língua portuguesa, a palavra liderança já perdeu seu significado 

original, permitindo a contextualização dos termos líder e liderança, além da utilização 

das palavras “dirigente, gerente e administrador” como seus sinônimos. Todavia, 

muitos estudiosos não compactuam desse entendimento e diferenciam liderança de 

gerência (ABALLO, 2010).  

Segundo Kouzes e Posner, esta diferença está na própria raiz etimológica, uma 

vez que gerenciar, significa mão, ou seja, "manejar" coisas, manter a ordem, enquanto 

liderança expressa a idéia de ir a lugares (KOUSES, POSNER, 2003).  

Para Silva, os termos também têm diferentes significados, pois enquanto um 

gerente está apto e habilitado a administrar hoje, o líder é alguém que está 

trabalhando para o amanhã, ou seja, o líder é um visionário (SILVA, 2004). 

A partir do século XX, o estudo da liderança vem sendo fundamentado em 

bases sólidas, ou seja, de modo científico, permitindo seu reconhecimento como um 

fenômeno de fundamental importância nos processos de mudanças, sobretudo 

naqueles que envolvem gestão de pessoal. (ABALLO, 2010). Com isso, surgem 

variadas definições sobre liderança, conforme poderão ser observadas nos parágrafos 

seguintes. 

 “Atividade de influenciar pessoa a cooperar na consecução de um objetivo, que 

se considera desejável”. (TEAD, 1955 apud CHECHELISKI, 2008). 

 “O processo de influenciar pessoas para motivá-las e obter o seu envolvimento 

pessoal na realização de um empreendimento e consecução de seus objetivos” 

(COUTINHO, 2000) 

Segundo Vieira (2008), liderança é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns. Liderar significa 

conquistar as pessoas, envolvê-las de forma que coloquem seu coração, mente, 
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espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo. É fazer com que se 

empenhem ao máximo na missão, dando tudo pela equipe (VIEIRA, 2008).  

 De acordo com Bonfim, liderar significa atuar sobre uma pessoa ou grupo de 

pessoas através da comunicação, alterando-lhes o comportamento ao visar atingir 

objetivos definidos pelo líder -- o indivíduo a quem se atribui a tarefa em pauta 

(BONFIM, 1996). 

No seu sentido mais simples, a liderança pode ser definida como um processo 

de influência do comportamento humano, isto é, motivar indivíduos a adotar um 

comportamento que de outro modo eles não adotariam. É definida também, como o 

processo de influenciar, para além do que seria possível através do uso exclusivo da 

autoridade investida, o comportamento humano com vista ao cumprimento das 

finalidades, metas e objetivos concebidos e prescritos pelo líder organizacional 

designado (VIEIRA, 2002). 

Um ser humano comum, mas motivado e bem conduzido por um líder eficaz 

tende a render muito mais que outro possuidor de melhor preparação intelectual,  

extremamente inteligente e capaz, mas comandado por um profissional que não tem 

capacidade de liderança, que irá fatalmente tolher sua motivação (TEIXEIRA, 2003). 

De modo simplificado, pode-se dizer que liderança é o comportamento do 

indivíduo quando está dirigindo as atividades de uma equipe em direção a um objetivo 

comum (ABALLO, 2010). 

James M. Kouses e Barry Z. Posner em “Desafio da liderança”, definem como:  

[...] é “a capacidade de ver além do horizonte, ter visão do futuro 
e acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. É gerar 
confiança e fortalecer os relacionamentos interpessoais. É saber 
suportar com firmeza os ventos da resistência e dar coragem 
para continuar na busca” (KOUZES; POSNER, 2003, p. 93). 

 “Influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida por meio do 

processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos 

específicos” (CHIAVENATTO, 1994). 

“Não é um atributo da personalidade, mas uma qualidade do seu 

desenvolvimento num sistema social, particular ou específico; vista em relação ao 

grupo,a liderança é uma qualidade de estrutura”. (GIBB, 1947 apud CHECHELISKI, 

2008). 

Tannenbaum define a liderança “como a influência interpessoal exercida numa 

situação, por intermédio do processo de comunicação, para que seja atingida uma 
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meta ou metas especificadas”. Desta forma, a compreensão do contínuo de liderança 

torna-se de grande relevância para aqueles que pretendem comunicar-se de forma 

eficaz (TANNENBAUM, 1972). 

“Tomada de iniciativas que resultem num padrão homogêneo de interação em 

grupo, voltada para a solução de problemas mútuos” (HEMPHILL, apud CHEMERS; 

FIELDER, 1981).  

Gardner também define a liderança como um processo de persuasão, de 

exemplo, através do qual o líder induz sua tropa a dedicar-se a objetivos defendidos 

por ele ou por quem ele serve (GARDNER, 1990). 

 

2.2 DEFINIÇÕES DE LIDERANÇA MILITAR 

 

Dentre os vários ramos profissionais que se interessam pelo estudo detalhado 

da Liderança, encontra-se a profissão militar. Talvez, seja até mais essencial para os 

militares do que para as outras áreas de trabalho, se aprofundar no conhecimento 

acerca deste assunto, devido às características peculiares da carreira militar. Por isso, 

com o passar do tempo, surgiram vários estudos sobre o tema, que possibilitaram a 

formação de conceitos, teorias e princípios sobre a Liderança Militar (ABALLO, 2010). 

Os primeiros estudiosos desse assunto foram os próprios comandantes 

militares, que desenvolviam seus estilos de liderança baseados nas suas experiências 

de combate. No caso de Frederico “O Grande”, que comandou o exército prussiano 

no século XVIII, o comando deveria ser baseado na violência e na coação, para que 

o êxito fosse obtido. Para ele, os subordinados deveriam temer mais aos oficiais do 

que ao inimigo: “Se meus soldados começam a pensar, não restará um só deles nas 

fileiras” (PASSARINHO,1987). 

Já no século XIX, Napoleão Bonaparte, ainda influenciado pelas idéias da 

Revolução Francesa, utilizava elogios aos seus soldados em vez da coação, 

buscando o bem-estar da tropa, com condecorações e um tratamento mais próximo. 

Tinha em mente que o sucesso de qualquer exército residia no entusiasmo e no moral 

de seus integrantes, por isso mantinha-se sempre presente, demonstrando carisma e 

coragem pessoal, resultando em uma natural liderança (PASSARINHO, 1987; 

LANNING, 1999).     



9 
 

 

Os manuais militares a definem como “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 das reações” (BRASIL, 1991). 

A liderança militar é um construto classificável no domínio afetivo dos objetivos 

educacionais, portanto, passível de ser desenvolvida pela via do processo ensino-

aprendizagem, permitindo e tornando desejável que todo militar, independente do 

escalão ou da natureza dos cargos de chefia para os quais esteja habilitado, seja um 

líder em sua profissão (BRASIL, 1991).  

Segundo a definição de Liderança e Motivação, constante no item Preparo das 

Premissas Básicas da Introdução ao Sistema de Instrução Militar do Exército 

Brasileiro e o Programa- Padrão Básico Nr 1 (SIMEB/PPB 1), a Liderança Militar tem 

“características e peculiaridades especiais e é indispensável, tanto na paz como na 

guerra, devendo ser estabelecida em todos os escalões, pois é o elemento catalisador 

que desperta a motivação para o surgimento do espírito de corpo e que impulsiona as 

organizações militares para o cumprimento de suas missões” (SIMEB/PPB 1, 2013). 

Liderança militar é o processo pelo qual o combatente, no exercício da chefia 

militar, influencia os subordinados motivando a obter, deles, a adesão à missão 

(NETO, 1996). 

Segundo o Manual de Campanha C 20-10 liderança militar não é uma coisa 

que surge repentinamente, mas é construída com o passar do tempo, sendo oriunda 

do relacionamento interpessoal estabelecido no cumprimento das atividades militares 

(BRASIL, 2011). 

O C 20-10 definiu que a liderança militar é baseada em um processo de 

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

ocorre o estabelecimento de vínculos afetivos entre as pessoas, favorecendo a 

obtenção do êxito dos objetivos da Unidade militar em uma dada situação (BRASIL, 

2011). 

Castro defende que comandar nas Unidades do Exército, seja sinônimo de 

liderar. O autor acredita que caso isso não ocorra, irá produzir um vácuo de liderança 

em detrimento da coesão, do valor moral e eficácia da operacionalidade daquela 

fração considerada e do escalão superior que a enquadra (CASTRO, 2014). 

O manual FM 6-22, do exército norte-americano definiu a liderança como o 

processo de influenciar pessoas fornecendo propósito, direção e motivação para 
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cumprir a missão e melhorar o ambiente de trabalho (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2015).  

Segundo o Manual ADP 6-22, a liderança é caracterizada por uma mistura 

complexa organizacional, situacional e missões exigidas de um líder, que aplica 

qualidades pessoais, habilidades e experiências para exercer influência sobre uma 

organização (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012). 

Observa-se pela enorme quantidade de definições, que o tema é bem 

complexo, pois envolve o conhecimento, por parte do líder, do comportamento 

humano e, além disso, o domínio e o manejo de métodos de atuação sobre os 

liderados.  

Diante do exposto, observa- se que apesar das diferentes formas de definir a 

liderança, a ideia principal é basicamente a mesma: capacidade de influenciar e 

modificar o comportamento das pessoas de um grupo, por meio da motivação, para 

que unidas, alcancem o melhor resultado possível. 

 

2.3  A RELAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM A LIDERANÇA  

 

 Comunicação significa “a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, 

de conversar, com vista ao bom entendimento entre as pessoas” e também 

“convivência, trato, convívio”, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. 

Etimologicamente, o termo “comunicação” vem do latim communicatio, uma 

raiz munis, que significa “estar encarregado de”, que acrescido do prefixo co, o qual 

expressa simultaneidade, reunião e o termo tio, que reforça a ideia de atividade. é 

“atividade realizada conjuntamente” (ABALLO, 2010).  

A comunicação é a transferência de informação e compreensão de um 

indivíduo para outro. É uma forma de atingir os outros com ideias, fatos, pensamentos, 

sentimentos e valores. É frequentemente definida como a troca de informações entre 

um transmissor (líder) e um receptor (liderado), com a consequente percepção do 

significado entre os indivíduos envolvidos. Por isso, quando é eficaz, tende a gerar um 

melhor desempenho no trabalho, uma vez que as pessoas compreendem melhor suas 

tarefas e têm a correta assimilação dos sentimentos e valores que lhes foram 

transmitidos (ABALLO, 2010). 
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Stoner definiu a comunicação como um processo que consiste em “um emissor 

transmitindo uma mensagem, através de um meio, para um receptor que reage”. Este 

modelo simplificado apresenta a participação de um emissor e de um receptor, o qual 

poderá dar “feedback” da comunicação e estabelecer a comunicação em dois sentidos 

(STONER, 1999). 

Tannenbaum postula que a essência da liderança é a influência interpessoal, 

que envolve o influenciador numa tentativa para afetar o comportamento do 

influenciado, por meio da comunicação. O autor ainda afirma que a capacidade de 

liderar é a capacidade de comunicar-se (TANNENBAUM,1972). 

Passarinho discorre sobre o trato diário entre superiores e subordinados e 

afirma que sem uma orientação criteriosa os chefes militares irão tomar decisões 

segundo a inspiração do momento. Ressalta que é necessário que os alunos das 

escolas militares sejam treinados em técnicas de chefia. Ainda no mesmo livro, Jarbas 

Passarinho caracteriza a liderança como uma capacidade que pode ser treinada, 

relacionando a forma de liderar com três maneiras de dirigir a conduta humana: 

persuasão, coerção e sugestão. Contextualizando com o tema, estas maneiras de 

dirigir a conduta humana estão diretamente relacionadas com as técnicas de 

comunicação empregadas pelo líder (PASSARINHO, 1987).  

Roskill dedica um capítulo inteiro do seu livro à necessidade dos líderes 

militares terem o domínio da linguagem, deixando claro que seria benéfico para 

Marinha Inglesa se os cursos para o posto de tenente incluíssem horas para o ensino 

e prática da comunicação verbal (ROSKILL, 1989). 

Para Chiavenato, “comunicação é a transferência de informação e significado 

de uma pessoa para outra pessoa” (CHIAVENATO, 2004).  

Estudos recentes têm demonstrado que, na realidade, as comunicações estão 

sujeitas a distorções, deformações que fazem com que raramente uma mensagem 

seja recebida tal qual foi emitida. Além disso, a comunicação envolve outros tipos de 

comunicação não verbal, e não escrita, ou seja, também através de gestos e 

comportamentos que devem ser observados para uma perfeita comunicação 

(CHIAVENATO, 2004). 

A comunicação por meio do exemplo ocorre de forma natural, involuntária, na 

maioria das vezes, até por que ninguém consegue forjar uma atitude que não é a sua 

por muito tempo. Mas, sabendo da importância do exemplo, e conhecendo suas 

qualidades positivas, bem como suas deficiências, o líder consegue aproveitar o 
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máximo possível deste aspecto, tornando-se digno de admiração e orgulho e 

tornando-se um objetivo a ser atingido pelos subordinados (DA SILVA, 2008). 

A IP 20-10, no artigo IV discorre sobre o que o líder deve fazer, destacando 

algumas barreiras que podem se antepor a uma comunicação eficaz, tais como: 

ocorrência de bloqueio, percepções diferentes tanto por parte do emissor quanto do 

receptor e avaliação errada. O manual direciona o estudo para a identificação e a 

busca pela superação destas barreiras, como forma de estabelecer uma comunicação 

eficaz (BRASIL, 1991). 

Ainda sob o enfoque dado à comunicação no Manual de Liderança Militar do 

Exército, ele a considera como um processo que consiste na troca de ordens, 

informações e ideias, só ocorrendo quando a mensagem é recebida e entendida. É 

por meio desse processo que o líder coordena, supervisiona, avalia, treina e 

aconselha seus subordinados (BRASIL, 2011). 

Essa abordagem é importante, pois engloba praticamente a totalidade das 

atividades dos militares. Todo o tempo que o líder militar estiver sendo visto, seja na 

rua em uma atividade social, seja no interior do quartel preparando ou ministrando 

uma instrução, ou durante uma formatura, ele está emitindo sinais de comunicação 

que irão gerar atitudes em seus subordinados. Por isso é que a comunicação, 

juntamente com o líder, os liderados e a situação, compõe a estrutura dinâmica da 

liderança militar (DA SILVA, 2008). 

A contextualização da liderança com a obtenção de metas enaltece mais uma 

dimensão da liderança, ao passo que o alcance das metas não depende somente do 

líder e assim sendo os líderes desempenham significativa função simbólica tanto para 

os membros do grupo, como para os de fora do grupo, promovendo a confiança, por 

meio de uma comunicação clara que vai prover segurança, bem estar e orgulho de 

pertencer ao grupo (DA SILVA, 2008). 

Como todo processo é composto de várias etapas e condicionantes, a 

comunicação atua na arte de liderar como grande instrumento de ligação entre líderes 

e liderados (DA SILVA, 2008). 

Este é um fator essencial à liderança, pois é por meio dele que o líder coordena, 

supervisiona, avalia, ensina, treina e aconselha seus subordinados, formando laços,  

que serão a base da disciplina e da coesão de sua unidade. Entretanto, a maneira 

como isto é feito, aumenta ou diminui o vínculo das relações pessoais, criam o 
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respeito, a confiança mútua e a compreensão. Por isso, o líder precisa ser claro e 

escolher cuidadosamente as palavras, de tal forma que signifiquem a mesma coisa 

para ele e para os subordinados (BRASIL, 1991). 

É fundamental que os líderes reconheçam que comunicação é muito mais do 

que falar bem, ou escrever bem. Comunicação requer treinamento de sorte que o falar 

bem e o escrever bem recebam informações complementares e agreguem 

fundamentos referentes ao que falar, com quem falar, quando falar. Para isso o líder 

deve ter em mente o porquê da mensagem que ele pretende emitir e qual o resultado 

pretende alcançar. Com estas informações ele poderá escolher o canal de 

comunicação mais adequado para cada situação (DA SILVA, 2008). 

O caderno de instrução sobre liderança militar caracteriza de forma 

contundente a importância da comunicação verbal e não verbal, deixando de forma 

nítida seus efeitos na transmissão da mensagem. Tece considerações relevantes 

sobre a interpretação equivocada dos sinais comunicativos e o sobre a ocorrência de 

ruídos na comunicação (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2007). 

Ainda de acordo com o Caderno de instrução – LIDERANÇA MILITAR (2007) 

– pode-se identificar outro aspecto de fundamental valor para este trabalho a partir do 

momento que, no contexto da liderança direta, encontra-se inserida a importância de 

o líder estabelecer uma comunicação eficaz, preocupando-se com a coerência entre 

o que se fala e o que se faz (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2007). 

O líder militar necessitará para fortalecer a imagem positiva da Instituição, de 

um preparo que transcenda os conhecimentos adquiridos na AMAN, na EsAO e na 

ECEME. Nessa altura da carreira, o líder militar necessitará poder fazer uso de fala 

articulada, refino nos atos e precisão na escrita para bem traduzir o seu pensamento, 

que há de ser articulado, refinado e preciso numa combinação saudável da 

capacidade de comunicação e de expressão inerente aos homens que se propõem a 

dirigir outros homens (BONFIM, 1996). 

Portanto, o líder, em qualquer nível, deve ser acessível aos seus liderados, 

conversando com estes, e permitindo que o enxerguem como uma pessoa normal. 

Para isso, precisa frequentar os mesmos ambientes que os subordinados e manter 

uma “política de portas abertas”, cultivando o hábito de falar ao seu pessoal, 

mostrando-lhes como está a situação da instituição, comentando e interpretando o 
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significado e o reflexo das notícias que a mídia transmite, tomando o cuidado de não 

passar informações não confirmadas, que possam gerar falsas expectativas e um 

propício ambiente ao aparecimento de estresses (NETO, 1998). 

De acordo com o Manual do exército norte-americano ADP 6-22, líderes 

utilizam a comunicação para convencer o entendimento claro sobre o que precisa ser 

feito e o porquê. Líderes não conseguem liderar, supervisionar, construir grupos, 

aconselhar e treinar sem a habilidade de comunicar de uma forma clara.  A 

comunicação também flui do escalão mais baixo para o superior. Líderes descobrem 

o que as pessoas estão pensando, falando e fazendo, por escutar atentamente 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012). 

Ainda, de acordo com o Manual ADRP 6-22, uma liderança competente 

depende de uma boa comunicação. Ainda que observado como um processo de 

prover informação, comunicação como uma competência garante mais do que uma 

simples transmissão de informação. Permite alcançar um novo entendimento, além 

do que garante criar uma nova e melhor conscientização (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2012). 

A comunicação de mão dupla permite que ambas as partes alimentem o 

processo. Cabe aos chefes e líderes avaliarem qual a comunicação mais adequada a 

cada situação, pois em certos casos, será necessário que a informação flua apenas 

em um sentido. Cabe destacar que a verdadeira comunicação é a de mão dupla, pois 

permite trocas construtivas e valoriza a opinião dos subordinados. A comunicação de 

mão única, quando usada constantemente, pode gerar desinteresse e cisão do grupo 

de trabalho (DA SILVA, 2008). 

Diante do exposto, verifica-se que comunicar-se bem, portanto, é pré-requisito 

para aqueles que buscam a liderança. Essa comunicação se fará pela voz e pela 

atitude de quem se propõe a liderar um grupo. Sendo assim, a essência da liderança 

está na interação social, onde se sobressai como líder aquele que consegue 

expressar, com clareza e precisão, o sentimento e a vontade do grupo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar o caminho que se pretende 

percorrer para solucionar o problema de pesquisa, especificando procedimentos 

necessários para alcançar os objetivos (geral e específicos) apresentados.  

Desta forma, pautando-se numa sequência lógica, o mesmo está estruturado 

da seguinte maneira: 3.1 Delimitação de Pesquisa; 3.2 Concepção Metodológica; e 

3.3 Limitações do Método. 

Assim, seguindo a Taxionomia de Vergara (2009), por meio de uma pesquisa 

qualitativa buscou-se entender qual a importância da comunicação no processo da 

liderança militar. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 

Um aspecto importante reside na delimitação institucional para a realização do 

presente estudo. Nesse escopo, cabe ressaltar que o Exército Brasileiro buscando a 

adequação com relação a este tema tão necessário na atualidade, tem publicado e 

difundido a sua doutrina de liderança militar. Ela está desenvolvida em detalhes no 

Manual C 20-10, Liderança Militar (BRASIL, 1991). 

Tomando por base essas definições e sabendo que a liderança é utilizada em 

diversas profissões, essa pesquisa investigará somente o papel da comunicação no 

processo da liderança militar. Apesar de a liderança ser importante para todos os 

militares, visto que eles têm que pautar pelo exemplo, esse estudo foi limitado 

particularmente aos comandantes de frações, uma vez que, é de sua responsabilidade 

agregar valores, atitudes, interesses e influenciar o comportamento de seus 

subordinados, conduzindo-os ao cumprimento do dever. 

 

3.2. CONCEPÇÃO METODOLÓGICA  

 

Numa pesquisa científica, o método é a garantia de que o papel social da 

ciência prevalecerá sobre os interesses ou visões dos pesquisadores. Um método 

coerente e claro é condição fundamental para que se possa atribuir valor científico a 

qualquer estudo ou observação da realidade (CRESWELL, 2010). 
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Esse trabalho optou por uma metodologia do tipo ideal, pois a mesma é a que 

melhor permite realizar com exatidão a obtenção do papel da comunicação no 

processo da liderança militar. Dessa forma, ao se adotar esse tipo metodológico com 

a finalidade de atingir o objetivo proposto pela pesquisa, este trabalho entende que 

essa abordagem permitirá diminuir as influências de outras literaturas que tratam 

sobre o assunto e que podem conduzir essa pesquisa a uma visão não militar. 

A pesquisa será, também, correlacional, explicativa, bibliográfica e documental. 

Correlacional na medida em que pretende estudar o papel da comunicação e a 

liderança militar. Explicativa porque visa a esclarecer as relações que se pretende 

estabelecer entre os assuntos. Bibliográfica porque terá sua fundamentação teórico-

metodológica baseada na investigação dos assuntos disponíveis em relatórios, 

manuais de campanha, livros e artigos de acesso livre ao público em geral. Por fim, 

será documental ao utilizar documentos e relatórios do Exército Brasileiro. 

A coleta de dados será transversal e realizada por um estudo bibliográfico que, 

para sua consecução, será utilizado a leitura exploratória e seletiva do material de 

pesquisa, bem como, sua revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese 

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

literatura atualizado e compreensível. 

Serão executadas consultas a bibliotecas físicas e virtuais, prioritariamente às 

da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), da Escola Superior de 

Guerra (ESG) e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) por possuírem uma 

maior quantidade de trabalhos e monografias atinentes a temas militares. 

Outro meio utilizado para a seleção de material de pesquisa será a rede 

mundial de computadores, com o objetivo de buscar artigos, manuais de campanhas 

e documentação referente à comunicação e a liderança militar. 

Além disso, a seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de 

autores de reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em 

periódicos indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Para o tratamento dos dados será realizada, inicialmente, uma análise do 

conteúdo, por meio da qual todo o material bibliográfico selecionado a respeito de 

liderança militar e comunicação será estudado a fim de identificar os aspectos 

relevantes na estrutura e doutrina de emprego das Unidades relacionadas que 

contribuirão para a solução do problema. 
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3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Esta subseção tem por finalidade discorrer, de forma sintética, sobre as 

limitações do método e os reflexos para o resultado da pesquisa. 

Em vista disso, para subsidiar e fundamentar esta pesquisa serão coletados 

materiais bibliográficos de diversas Escolas Militares; de revistas; de manuais do 

Exército Brasileiro; e publicações recentes referentes à liderança. 

Ademais esse estudo reconhece as limitações do método, pois por tratar-se de 

uma pesquisa bibliográfica, os resultados obtidos ao ambiente de combate são 

referentes aos relatos históricos presentes nas publicações revisadas, carecendo, 

dessa forma, de uma experimentação de campo.  

Contudo, mesmo com possíveis limitações, acredita-se que a metodologia 

escolhida é suficientemente capaz para alcançar com sucesso o objetivo final deste 

trabalho, na medida em que o esforço principal é verificar a relação entre a 

comunicação e o processo de liderança militar. 
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4 CONCEITOS RELACIONADOS À LIDERANÇA MILITAR 

 

Vários conceitos são confundidos em relação à Chefia Militar, por isso é preciso 

fazer algumas considerações em relação a eles. Os conceitos aqui considerados 

estão contidos na IP 20-10 (BRASIL, 1991). 

 

4.1 CONCEITOS RELATIVOS À CHEFIA MILITAR 

 

a. Chefia Militar - Exercício profissional de um cargo militar, consubstanciando 

o comando (autoridade legal), a administração (gestão de coisas e pessoas) e a 

liderança (condução de seres humanos). 

b. Comando - Componente da chefia militar que traduz, em essência, a 

autoridade da qual o militar está investido legalmente no exercício de um cargo. 

c. Liderança - Componente da chefia militar que diz respeito ao domínio afetivo 

do comportamento dos subordinados compreendendo todos os aspectos relacionados 

com valores, atitudes, interesses e emoções que permite ao militar, no exercício de 

um cargo, conduzir seus liderados ao cumprimento das missões e à conquista dos 

objetivos determinados.  

d. Chefe Militar - Militar no exercício de um cargo de chefia, de qualquer nível 

ou natureza, consubstanciando a autoridade legal, o administrador e o líder.  

e. Comandante - Militar investido de autoridade legal para o exercício de um 

cargo de chefia.  

f. Líder - Militar habilitado a conduzir subordinados ao cumprimento do dever,  

em razão do cargo de chefia que exerce. 

 

4.2 CONCEITOS RELACIONADOS À LIDERANÇA 

 

Ainda, de acordo com a IP 20-10 (BRASIL, 1991): 

a. Área Afetiva - Um dos domínios do comportamento humano que 

compreende todos os aspectos relacionados com valores, atitudes, interesses e 

emoções. 
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b. Atitudes - São predisposições aprendidas de fundo emocional, para pensar, 

sentir, perceber e agir consistentemente de maneira favorável ou desfavorável, em 

relação a pessoas, conceitos ou fatos. 

c. Caráter - Soma total dos traços de personalidade que dão consistência ao 

comportamento e tem por base as crenças e valores, sendo o fator preponderante nas 

decisões e no modo de agir de qualquer pessoa. 

d. Crenças - São suposições ou convicções julgadas verdadeiras a respeito de 

pessoas, conceitos ou fatos. 

e. Ética militar - É o conjunto de regras ou padrões que leva o profissional 

militar a agir de acordo com o sentimento do dever, dignidade militar e decoro da 

classe. 

f. Interesses - São atitudes favoráveis em relação a objetos e a ideias. 

g. Motivação - É a força interna que emerge, regula e sustenta todas as ações 

humanas. E o impulso interior que leva as pessoas a realizarem coisas. 

h. Normas - São padrões, regras e diretrizes usadas para dirigir o 

comportamento dos membros de um determinado grupo. 

i. Valores - Representam o grau de importância atribuído, subjetivamente, às 

pessoas, aos conceitos ou aos fatos. 

 

4.3 TEORIAS SOBRE O SURGIMENTO DO LÍDER 

 

As teorias apresentadas a seguir, servem para ilustrar a variedade e distintas 

formas de se produzirem líderes, fundamentadas em conceitos e aspectos humanos 

inatos ou adquiridos, tais como, personalidade, traços individuais e habilidades de 

conquistar objetivos. 

Entre as diversas teorias explicativas da liderança, algumas controversas, 

conflitantes quanto aos seus processos estruturais, entretanto coincidentes naquilo 

que configura o fenômeno: uma relação social envolvendo seres humanos, na qual 

uma ou mais pessoas, sob certas circunstâncias e em determinados períodos, 

exercem um grau de influência capaz de conduzir as demais à conquista de um 

objetivo proposto (CARVALHO, 2008). 

Segundo a IP 20-10, a liderança é um fenômeno que abrange as relações 

sociais e há muito tempo vem desafiando historiadores, sociólogos e psicólogos, três 
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teorias conhecidas justificam o aparecimento de um líder, são elas: a teoria inatista, 

sociológica e do campo social (BRASIL, 1991). 

 

4.3.1 Teoria inatista 

 

A primeira sistematização dos estudos sobre liderança é conhecida como 

“Teoria dos Traços”. Vergara  considera   que,   segundo   essa   teoria,   exerceria 

influência  sobre  indivíduos  e  grupos  quem  nascesse  com  determinados  traços  

de personalidade:  físicos  (aparência,  estatura,  energia  e  força  física),  intelectuais 

(adaptabilidade,  entusiasmo,  autoconfiança  e  coeficiente  de  inteligência –QI), 

sociais  (cooperação,  habilidades  interpessoais  e  habilidades  administrativas)  e 

relacionados com a tarefa (impulso de realização, persistência e iniciativa) 

(VERGARA, 2005). 

A teoria inatista ou dos traços da personalidade defende a tese do líder inato, 

ou seja, o líder nasce feito.  As influências do meio são minimizadas e até desprezadas 

pelos inatistas (BRASIL, 2001).  

Segundo Brasil, A “Teoria Inatista (propriamente dita): defende que o líder é um 

indivíduo predestinado ou abençoado pela “Providência Divina” ou pelo destino para 

exercer a liderança de grupos e povos (BRASIL, 2001). 

A “corrente inatista” defende a tese de que fatores hereditários determinariam  

a existência do líder, quase desprezando as influências do meio.  Os seus adeptos 

imaginam que liderança seria um atributo da área afetiva, uma característica do 

indivíduo e se alguém é líder em determinada situação, o será em outras opiniões 

(HECKSHER NETO, 2001). 

Na prática é relativamente fácil constatar que isso não acontece, sendo 

possível apresentar exemplos que demonstram os equívocos desta tese, que não 

explica a deposição ou a queda de popularidade dos líderes, sendo esta última 

situação claramente medida no mundo de hoje, por intermédio de uma simples 

pesquisa de opinião (HECKSHER NETO, 2001). 
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4.3.2 Teoria sociológica 

 

A teoria sociológica é influenciada em função do meio social em que vive, só 

alcançando notoriedade em virtude de uma participação ativa e da demonstração de 

sua capacidade, encontrando o líder emergente (BRASIL, 2001). 

A teoria sociológica afirma que o líder é simplesmente função do meio social, 

só alcançando prestígio e aceitação por representar os ideais da coletividade em 

determinada situação, surgindo, dessa forma, o líder emergente. 

A “corrente sociológica” procura, com seus argumentos, caracterizar o líder 

emergente, isto é, aquele que desponta devido ao meio social. 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 comunidade. Mas essa teoria 

não se completa quando deixa de explicar, com clareza, por que motivo apenas 

algumas pessoas adquirem prestígio e ascendem à liderança do grupo, enquanto 

outras, embora o desejem e se empenhem, não o conseguem (HECKSHER NETO, 

2001, p. 7). 

 
4.3.3 Teoria do campo social 
 

A teoria do campo social é uma nova posição que veio superar as teses 

anteriores. Sem desprezar os traços pessoais, considera, de suma importância, o 

exame da liderança dentro de uma situação concreta, ou seja, nem prevalece o 

inatismo, nem prevalece o meio social, mas se conjugam os dois fatores. A corrente 

do campo social alia aspectos das duas anteriores, levando em consideração tanto os 

fatores ligados à situação (situacionais) como os componentes de caráter pessoal 

(personalógicos). 

Procura demonstrar que a liderança surge através do tipo e das qualidades das 

relações funcionais que se estabelecem dentro de um grupo. Argumenta que o 

prestígio do líder é consequência de sua participação ativa nos trabalhos ou nas 

postulações de uma determinada coletividade, bem como da demonstração de sua 

capacidade e de suas características (HECKSHER NETO 2001). 

A teoria do campo social estabelece que a liderança é uma relação funcional 

entre integrantes de um grupo, no qual o líder adquire prestígio em razão de sua 

participação ativa e pela demonstração de sua competência, surgindo o líder social 

(BRASIL, 1991). 
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Os modelos apresentados ilustram diferentes formas de surgimento de líderes, 

seja ele empresarial, religioso, político, militar, os quais encontrarão amparo em uma 

das teorias apresentadas.  

 

4.4 PRINCÍPIOS DA LIDERANÇA MILITAR 

 

Os princípios da liderança são as ferramentas que o líder utiliza para orientar o 

seu desenvolvimento, de seus subordinados e de sua unidade. São a base da doutrina 

militar e podem ser aplicados da mesma maneira em todos os escalões de chefia 

(BRASIL, 1991). 

Segundo as IP 20-10, os princípios da liderança militar são os 11 (onze) que 

seguem no quadro seguinte: 

Conhecer sua profissão 

Conhecer-se e procurar o auto-aperfeiçoamento 

Assumir a responsabilidades 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 as ordens são compreendidas, fiscalizadas e executadas 

Treinar seus subordinados como uma equipe 

Atribuir missões a seus homens de acordo com as possibilidades destes 

Tabela 2 – Princípios da liderança militar 

Fonte: adaptado de BRASIL, 1991. 
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4.5 TIPOS DE LIDERANÇA 

 

De acordo com os estudos pesquisados, existem vários termos para denominar 

os estilos com que o líder conduz seus subordinados, ou seja, os procedimentos e as 

técnicas que ele utiliza para liderar. A doutrina da Força Terrestre estabelece três 

estilos básicos de liderança, quais sejam: autoritária (autocrática), 

participativa(democrática) e delegativa (BRASIL, 1991). 

Entende-se como tipo de liderança, o estilo de comportamento do líder, a forma 

com que conduz seus trabalhos, estabelece suas diretrizes, incrementa suas 

estratégias e ordens, e motiva seus subordinados para alcançarem os objetivos da 

melhor maneira possível (BRASIL, 1991) 

Na liderança autocrática, a ênfase é centrada no líder, o qual foca as diretrizes 

sem qualquer participação do grupo, determina providências e as técnicas para 

execução das tarefas. O líder autoritário define regras e normas, bastante rígidas, a  

serem obedecidas, estabelece os objetivos a serem atingidos e avalia os trabalhos 

realizados. Além disso, inspeciona seus subordinados com frequência e emprega um 

sistema de recompensas e punições para impulsioná-los, determinando os padrões 

de eficiência a serem alcançados, de forma centralizadora. Assim, inibe os impulsos 

de criatividade e iniciativa de seus liderados (REIMANN, 2008).  

 A liderança participativa é o tipo centrado tanto no líder como nos liderados, 

exercida pelo diálogo e pela consulta mútua para obtenção das decisões consensuais, 

sendo o modelo predominantemente adotado pelo Exército Brasileiro, segundo as IP 

20-10 (BRASIL, 1991). 

O próprio grupo esboça as providencias e as técnicas para atingirem o alvo 

esperado ou a meta principal da instituição. Neste estilo, as equipes tornam-se mais 

coesas e eficientes, pois a valorização dos subordinados promove o desempenho 

responsável e a autodisciplina. 

Entretanto, este tipo de liderança é difícil de ser empregado em situações nas 

quais o tempo é exíguo para permitir a participação dos integrantes da equipe 

(SEARA, 2008). 

A liderança delegativa é utilizada quando se tem subordinados especializados 

em determinado assunto de natureza técnica, permitindo que o líder atribua a tomada 

de decisões específicas aos assessores que possuem um grau diferenciado de 
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conhecimento sobre aquele problema. Com isso, o líder permite que o grupo alcance 

os melhores resultados possíveis durante a execução desta tarefa, ao passo que ele 

próprio se preocupe com o andamento geral dos trabalhos de sua equipe. No entanto, 

o líder precisa ter o cuidado para não perder o controle da situação, devido ao certo 

grau de descentralização presente, necessitando acompanhar e fiscalizar as 

atividades a fim de garantir sua decisão final (MORAIS, 2008).  

Além dos modelos apresentados, a publicação norte-americana FM 22-100 

considera duas outras formas, a saber: transformacional e transacional (ESTADOS 

UNIDOS, 1999). 

Segundo o manual, liderança transformacional é aquela em que, fazendo jus a 

essa designação, o líder “transforma” seus subordinados, desafiando-os a atingirem 

níveis de participação acima de suas necessidades e de seus próprios interesses. O 

sucesso da liderança transformacional fundamenta-se na delegação de atribuições e 

na estimulação motivacional dos liderados (ESTADOS UNIDOS, 1999). 

Liderança transacional baseia-se em um sistema de compensação ou no 

comprometimento de curto prazo dos liderados para obtenção de resultados 

imediatos, tais como: estímulo dos subordinados a trabalhar por recompensas ou 

ameaças; prescrição das tarefas a serem executadas por escrito; ênfase nas 

condições das tarefas, regras e regulamentos de sua execução e as consequências 

em caso de seu não cumprimento; e obtenção de resultados explorando os 

insucessos obtidos, mostrando “como não agir” (ESTADOS UNIDOS, 1999). 

Torna-se evidente que esse estilo desencoraja a participação, particularmente 

em situações de considerável probabilidade de insucesso no cumprimento das tarefas 

(ESTADOS UNIDOS, 1999). 

 

4.6 FATORES INTERVENIENTES DO PROCESSO  

 

Uma série de fatores interfere no processo da liderança, dentre os quais pode-

se citar a figura do líder propriamente dito, o perfil dos liderados, a comunicação que 

deve existir entre o líder e seus liderados, e a situação. A propriedade básica deste 

processo é a mudança, e quando seus aspectos se renovam, o líder modifica sua 

conduta, ao passo que promove transformações. Isto explica porque um grupo de 

qualidade inferior alcança ótimos resultados com um líder competente, enquanto um 



25 
 

 

grupo de qualidade excepcional, fica abaixo das expectativas, com um líder 

incompetente (BRASIL, 1991). 

4.6.1    O líder 

A responsabilidade do líder em relação a cada membro da organização 

consiste na combinação das capacidades destes multiplicadas pelas suas motivações 

individuais, ou seja, não se reduz à simples transmissão das finalidades, metas e 

objetivos a cumprir, mas abrange também, a componente da influência, levando seus 

subordinados a realizarem suas tarefas além e acima do cumprimento mecânico das 

exigências rotineiras da organização. Além disso, é função do líder procurar 

convencer os líderes superiores da necessidade de alguma alteração em 

procedimentos estabelecidos (VIEIRA, 2008; CAVALCANTI, 2006). 

Por ser um dos fatores que interfere na dinâmica da liderança, o líder precisa 

ter um conhecimento honesto de si próprio: do que é, do que sabe e do que pode 

fazer; das suas capacidades e limitações. Só assim será capaz de controlar-se, 

disciplinar-se e liderar os seus subordinados eficientemente. O líder deve esforçar-se 

para assegurar que cada um dos subordinados seja tratado com dignidade e respeito 

(AZEVEDO, 2008). 

Um líder é muito mais que um superior hierárquico. É alguém que possui 

sabedoria, conhecimentos e técnicas para desenvolver pessoas, criando à sua volta 

um ambiente no qual a comunicação, a coesão, a criatividade e o trabalho em equipe 

estão sempre presentes. Liderar é persuadir e pedir o comprometimento dos seus 

seguidores através de seu próprio exemplo. É motivá-los a desempenhar suas 

atividades corretamente, comprometendo-se com os resultados. Não só por meio de 

disciplina e responsabilidade como também pelo entusiasmo (CARVALHO, 2008). 

O líder, mesmo que não queira, atua como elemento modificador do 

comportamento de seus subordinados. Além disso, é o responsável por vida de seres 

humanos. Em nenhuma outra profissão, o líder é obrigado a desempenhar um papel 

tão dramático como o de liderar subordinados, inúmeras vezes em situações que 

colocam suas próprias vidas em risco. Por isso, fora da ética militar, não se encontra 

respostas para entender porque estes homens estarão preparados para aceitar tal 

risco (BRASIL, 1991). 
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4.6.2    Os liderados 

Os liderados, com suas competências, motivações e empenho, têm que ser 

observados pelo líder. Só assim as ações mais adequadas de liderança poderão vir a 

serem aplicadas em tempo oportuno. Ao líder, compete criar e manter um ambiente, 

o qual encoraje os seus subordinados a participarem ativamente, e a quererem ajudá-

lo no cumprimento da missão recebida (AZEVEDO, 2008). 

Para que o líder possa lograr êxito na condução de sua fração à consecução 

de uma determinada tarefa, seus liderados devem possuir um elevado grau de 

adestramento, uma vez que este adestramento influenciará, significativamente, no 

êxito da ação a ser executada. Por isso, o líder é o responsável pela instrução e pela 

fiscalização do grau de conhecimento atingido por seus comandados, bem como a 

manutenção dos padrões por eles alcançados (MORAIS, 2008). 

Portanto, pode-se afirmar que os escalões subordinados são decisivos para o  

sucesso da organização militar a que pertencem. Sendo assim, todo líder necessita 

do empenho de subordinados bem treinados, para que o grupo obtenha resultados 

satisfatórios nas atividades, mesmo sem a sua presença. Para que isso ocorra, o 

conhecimento dos liderados é fator essencial, que deve ser buscado através do 

entendimento claro da natureza humana, das suas necessidades, emoções e 

motivações (BRASIL, 1991). 

4.6.3    A comunicação 

A comunicação é a transferência de informação e compreensão de um 

indivíduo para outro. É uma forma de atingir os outros com ideias, fatos, pensamentos, 

sentimentos e valores. É frequentemente definida como a troca de informações entre 

um transmissor (líder) e um receptor (liderado), com a consequente percepção do 

significado entre os indivíduos envolvidos. Por isso, quando é eficaz, tende a gerar um 

melhor desempenho no trabalho, uma vez que as pessoas compreendem melhor suas 

tarefas e têm a correta assimilação dos sentimentos e valores que lhes foram 

transmitidos (ABALLO, 2010). 

Este é um fator essencial à liderança, pois é por meio dele que o líder coordena, 

supervisiona, avalia, ensina, treina e aconselha seus subordinados, formando laços, 

que serão a base da disciplina e da coesão de sua unidade. Entretanto, a maneira 
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como isto é feito, aumenta ou diminui o vínculo das relações pessoais, criam o 

respeito, a confiança mútua e a compreensão (BRASIL, 1991). 

O líder deve ser possuidor de extremo conhecimento profissional e, por sua 

vez, deve saber como transmitir tais conhecimentos a seus subordinados. Para tanto, 

deve ser levado em consideração o público alvo: oficiais subalternos, sargentos, 

cabos, soldados, enfim, para cada público existe uma maneira mais adequada de se 

transmitir um determinado conhecimento. A partir do momento que a melhor forma de 

transmissão de conhecimento foi escolhida e compreendida por parte dos instruendos, 

significa que foi estabelecida a comunicação efetiva entre líder e liderados (MORAIS, 

2008). 

Portanto, o líder, em qualquer nível, deve ser acessível aos seus liderados, 

conversando com estes, e permitindo que o enxerguem como uma pessoa normal 

(HECKSHER NETO, 1998). 

4.6.4    A situação 

Nenhuma situação é igual à outra e as ações de liderança que tiveram sucesso 

numa determinada oportunidade podem fracassar numa outra. Para determinar qual 

a melhor ação de liderança a adotar, deve-se levar em consideração, em primeiro 

lugar, os meios ou recursos disponíveis e os fatores dos estudos de situação, para, 

em seguida, considerar o nível de aptidão, motivação e empenho dos subordinados 

para executar a tarefa ou missão. O líder deve ser capaz de identificar e pensar por 

meio da situação, de forma a poder desenvolver a ação adequada no tempo certo 

(AZEVEDO, 2008). 

Todas as organizações militares funcionam dentro de uma estrutura pré-

definida, mas nenhuma pode evitar as influências da situação externa, as quais 

escapam ao controle da própria Unidade, afetando a organização e influenciando a 

liderança do grupo. Para se determinar qual a melhor ação de liderança a ser tomada 

num dado momento, deve-se atentar para as diversas forças que se combinam, 

buscando identificar os fatores preponderantes que afetam a capacidade e a 

motivação da Unidade, criando, dessa forma, um clima mais favorável ao 

cumprimento da missão (BRASIL, 1991). 

Atualmente, o líder militar tem que estar preparado para enfrentar as diversas 

situações que acontecem diariamente nos seus aquartelamentos, sobretudo 
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adaptando-se às diferenças, principalmente culturais e econômicas, existente entre 

militares, criando um ambiente coeso e unido em que todos trabalhem em busca de 

um objetivo comum nas diversas situações que venham a surgir (ABALLO, 2010). 

Podemos afirmar que os fatores que influenciam a liderança são amplos, de 

modo que, em qualquer ação de liderança poderá o líder por meio do conhecimento, 

utilizar em suas estratégias para obter um resultado satisfatório no processo de 

liderança. 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Fatores de liderança segundo a IP 20-10 (BRASIL, 1991, p. 3-3). 
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5 ATRIBUTOS DO LÍDER 

 

Com relação à complexidade do estudo do ser humano, do caráter imprevisível 

de suas ações e reações, da diversidade e variáveis impossíveis de serem 

premeditadas, as quais o indivíduo enfrenta, embora enigmático, o que se conhece 

da mente humana permite afirmar que é possível moldar o perfil do líder segundo três 

aspectos fundamentais são eles: ser, o saber e o fazer (BRASIL, 1991). 

 

 

Fig. 2 – Pilares da liderança militar segundo o C 20-10 (BRASIL, 2011). 

 

5.1 O QUE O LÍDER DEVE SER 

 

O ser está ligado diretamente ao caráter que o líder deve possuir. Nesse 

raciocínio, são desejáveis determinados traços, como por exemplo: honra, 

integridade, coragem, lealdade, respeito, dedicação e dever (BRASIL, 1991).  

Um traço é uma qualidade ou característica que distingue uma pessoa. A soma 

total de traços de personalidade chama-se caráter, o qual pode ser definido como o 

elo que relaciona valores e comportamentos. O caráter é, portanto, a combinação de 

traços de personalidade que dão consistência ao comportamento e tem por base as 

crenças e valores, sendo o fator preponderante nas decisões e no modo de agir de 

qualquer pessoa (BRASIL, 1991). 

Estes traços devem acompanhar um líder, entretanto, é importante que os 

chefes procurem desenvolver estes traços em si e nos subordinados, pois nas 

situações complicadas, estes proporcionam eficácia no momento de agir (BRASIL, 

1991). 

A IP 20-10 cita vários outros ditos como fundamentais ao caráter do líder, sendo 

eles: competência, responsabilidade, decisão, iniciativa, equilíbrio emocional, 
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autoconfiança, direção, disciplina, coragem, objetividade, dedicação, coerência, 

camaradagem, organização, imparcialidade, persistência e persuasão (BRASIL, 

1991). 

a. Competência – é a capacidade de realizar, acertadamente e pontualmente, as 

atividades pertinentes à sua área de atuação profissional. 

Para evidenciá-la, faz-se necessário que o líder tenha toda uma experiência 

profissional, exercitada e aplicada habitualmente. Expressa uma aptidão: “quem não 

sabe como fazer, dificilmente será capaz de expedir diretrizes e ordens coerentes” 

para que seus liderados executem (HECKSHER NETO, 2001). 

b. Responsabilidade – é a capacidade de identificar e encarar as consequências de 

suas ações e decisões com mestria. É a qualidade que norteia o líder a empreender 

seus objetivos, procurando superar as barreiras e tomando decisões baseadas na 

sapiência e na ética, respeitando a retidão. O líder responsável baliza suas atitudes e 

convicções seguindo seus valores, atinge os resultados e reconhece as 

consequências de todos os seus atos. 

c. Decisão – é a capacidade de escolher diante de várias alternativas com eficiência. 

É a aptidão para tomar providências seguras, adequadas e tempestiva. A 

compreensão e empatia são princípios essenciais para a tomada de decisões. 

d. Iniciativa – é a capacidade de praticar de forma adequada, sem derivar de ordem 

superior. É a habilidade de agir de forma diligente no sentido de alcançar os propósitos 

estabelecidos, sem expectar autorização dos superiores. 

e. Equilíbrio emocional – é a capacidade de comedir os próprios sentimentos, tomar 

atitudes certas e deliberar de forma conveniente. É a habilidade para equacionar, com 

serenidade e imparcialidade, a maneira de proceder dos subordinados, não se 

deixando ser persuadido pelas emoções. 

f. Autoconfiança – é a capacidade de solidificar firmeza e seguridade nas próprias 

manifestações diante de contratempos. É a confiança de obter êxito pessoal e da 

equipe, em toda a empreitada que seja determinada. A objetividade é demonstrada 

pela fisionomia, pelo olhar, pela voz, pelo moral elevado e vigor em sua forma de falar. 

Se o líder não estiver com convicção em relação ao resultado de uma missão ou a 

resolução de adversidade, não estará preparado para tornar os seus homens seguros 

e crédulos. 

g. Direção – é a capacidade de comandar e articular pessoas, para atingir o ideal 

almejado. Equivale em assumir a direção, tornando suas metas claras, expondo as 
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dificuldades e alinhando o grupo para a tomada de atitude exata a fim de alcançar o 

resultado esperado da missão.  

h. Disciplina – é a capacidade de prosseguir conforme os preceitos, leis e padrões 

regulamentares. Em uma Unidade ordeira, todos agem de forma sistemática e 

tempestiva, repercutindo o trabalho de líderes disciplinados que propaga aos seus 

subordinados a consciência através do exemplo, dos seus próprios modelos e da 

instrução. 

“A disciplina que se procura é a consentida ou consciente, isto é, aquela que 

se pratica, não pelo medo de fatores coercitivos, mas devido ao entendimento que se 

adquire de sua absoluta necessidade” (HECKSHER NETO, 1996). 

i. Coragem – é a capacidade de dominar o medo e continuar praticando com eficácia 

a missão. A coragem se expõe sob duas formas: coragem física; e coragem moral. 

j. Objetividade - é a capacidade de eleger, dentre várias alternativas, o primordial 

necessário para alvejar uma determinada meta. Os problemas de uma Unidade 

geralmente transcorrem da falta de um bom líder ou de seus desacertos. O sucesso 

do líder eficiente está apoiado na sua aptidão para reconhecer, inspecionar e reparar 

os problemas latentes tão logo manifestem, optando pelo meio mais acelerado e 

direto. 

k. Dedicação – é a capacidade de efetivar as funções com suficiência. O empenho 

está literalmente relacionado com as doutrinas, os preceitos e o caráter do líder, o 

qual é estimulado para aprender e instruir com suas competências e destrezas com a 

intenção de obter Unidades disciplinadas e consistentes. 

l. Coerência – é a capacidade de executar de acordo com os próprios ideais e 

diplomacia. É a manifestação da honestidade. Significa solidez, autenticidade e 

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

profissional, acontecem muitas circunstâncias em que as pessoas são intimidadas a 

terem uma conduta diferente dos seus princípios morais. Estes momentos simbolizam 

um teste para a sua competência de resistir a imposição, a fim de vencer a sua 

coerência. 

m. Camaradagem – é a capacidade de demonstrar convivência amigável com 

superiores, pares e subordinados. É a empatia, princípios e dedicação para com o 

bem dos companheiros. Abrange a percepção e a comunicação, que amparam as 

pessoas a conseguir soluções para dificuldades. 

n. Organização - é a capacidade de exercer suas tarefas, metodizando funções. 
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Viabiliza que as missões sejam planejadas de maneira organizada, harmonizando e 

estabelecendo a ação, as condições e os meios. As tarefas são realizadas segundo 

uma ordem de primazia e concedidas a membros da Unidade de modo a proporcionar 

maior competência. 

o. Imparcialidade – é a capacidade de classificar embasando em informações 

objetivas, sem se envolver pelo apego afetivo. Consiste em conceder mesmo 

tratamento a todos os subordinados, delegando recompensas e punições (quando for 

o caso) de acordo com o mérito e o préstimo de cada um, sem se deixar induzir pelas 

características pessoais dos envolvidos. 

p. Persistência – é a capacidade para desempenhar uma tarefa vencendo os 

contratempos e inconvenientes até alcançar sua meta. É a obstinação para chegar ao 

objetivo, apesar dos impedimentos teoricamente invencíveis. Necessita de muita 

afoiteza e dedicação. 

q. Persuasão – é a capacidade de empregar alegação suficiente para nortear e induzir 

atitudes e concepções de outros. Um dos maiores obstáculos com que um líder se 

depara é descobrir a quantidade exata para a utilizar de suas aptidões de persuasão. 

As pessoas podem ser persuadidas a praticar o seu dever tanto por metas e padrões 

estabelecidos, o ensino, a instrução e a recomendação. Os principais instrumentos 

favoráveis são o exemplo, determinar metas e padrões, a instrução, o 

aconselhamento, o saber ouvir, convencer e recompensar, dar sentido às tarefas 

tornando-as expressivas ou um estímulo, e fazer coincidentes com as necessidades 

da Unidade com as das pessoas. Os meios que reprime vão desde a repreensão às 

penalidades mais rígidas. Quanto maior for a destreza do líder para empregar tais 

instrumentos, mais próspero será.  

Podemos afirmar que o caráter soma como fator preponderantemente 

influenciador no cumprimento da missão do líder, a justiça e honestidade são definidas 

como raízes básicas do caráter. Estes traços fundamentais podem se desdobrar em 

outros que ajudarão a execução da tarefa, podemos citar (HESSELBEIN, 1997): 

- bom humor e humildade, tratando a todos com igualdade e isenção.  

- consciência e autocrítica, conhecer sua potencialidade, fraquezas, com tudo, 

focando sua melhoria continua. 

- compreensão e capacidade para respeitar adversários e aprender com eles.  

- ser pró-ativo, executar e cumprir a missão de forma determinada, visando 

objetivos claros e resolutos. 
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O líder deve permanecer comprometido com valores essenciais, e que lhe 

propiciara facilidade na condução de pessoas a um determinado objetivo, deve estar 

atendo a fim de não cometer erros, sua tropa de liderados o estará observando. 

 

5.2 O QUE O LÍDER DEVE SABER  

 

O saber é o ponto de partida, quando um líder aplica seus conhecimentos ao 

estudo e a solução dos problemas, esta atuando no seu nível de saber (BRASIL, 

1991).  

De acordo com a IP 20-10, estes conhecimentos abrangem os seguintes 

aspectos: 

a. Conhecimento dos subordinados - O acompanhamento constante do 

subordinado é importante para ter ciência se os objetivos recebidos serão alcançados, 

mas somente a convivência direta com os homens permitirá ao líder o conhecimento 

mais profundo das capacidades e das limitações de cada um. A partir deste 

conhecimento, o líder estará preparado, não apenas para escolher o homem mais 

adequado para uma determinada missão, como poderá também atender de uma 

forma efetiva às suas necessidades e bem-estar (BRASIL, 1991).  

Segundo Hecksher Neto, o líder deve procurar conhecer cada um daqueles 

com quem irá trabalhar ou tratar, principalmente aquele que lhe for subordinado, se 

possível a sua vida particular, sua origem, suas virtudes, seus defeitos, sua 

competência e sobretudo os traços mais marcantes e característicos de sua 

personalidade. Só assim poderá empregar “a pessoa certa no lugar certo” e constituir 

grupos de trabalho integrados por pessoas que se complementem em suas 

personalidades e capacidades. Para ele o líder tem que conhecer os seres humanos 

e com eles saber trabalhar isoladamente ou em grupo. Isto faz parte da competência 

(HECKSHER NETO, 1998). 

b. Compreensão da natureza humana - a compreensão da natureza humana 

propicia o embasamento crucial para que o líder possa perceber as forças que atuam 

dentro de uma situação particular e procure utilizar a contribuição destas forças para 

o cumprimento da missão (BRASIL, 1991). 

Segundo Hecksher Neto, o líder está todo o tempo trabalhando com pessoas e 

por isto deve desenvolver, no mais alto grau, sua capacidade para lidar com o ser 

humano, convencendo, administrando conflitos e orientando indivíduos. Essa relação 
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com pessoas requer o que alguns chamam de “competência interpessoal”, que só se 

desenvolve coma prática no relacionamento com indivíduos (HECKSHER NETO, 

1998)..  

c. Competência profissional técnica e tática - Para o sucesso da missão o líder 

deve possuir competência profissional, ampliar seus conhecimentos, decidindo com 

oportunidade e acerto. Para executar com êxito uma missão, o líder tem que saber o 

que está acontecendo, decidir o que fazer a respeito, transmitir suas ordens e 

finalmente manter-se informado, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos 

(BRASIL, 1991). 

Entretanto, é necessária a inclusão de uma característica considerada de 

importância na atualidade que é o autoconhecimento, significa o trabalho na mente, 

do físico e do emocional, este direcionado ao controle das emoções. A energia física, 

mental e o equilíbrio emocional são essenciais ao poder de ascendência do líder 

(NETO, 1998). 

 

5.3 O QUE O LÍDER DEVE FAZER 

 

Como determina a IP 20-10, são aspectos do fazer: o líder deverá utilizar as 

técnicas de comunicação, a motivação a qual desperta a força interna que leva as 

pessoas a realizarem coisas, a disciplina que parte do exemplo pessoal, da análise 

dos fatos ocorridos e pelo aconselhamento, por fim a coesão que deve ser estimulada 

pela obtenção da união mental, emocional e espiritual do grupo (BRASIL, 1991).  

A definição de liderança militar é a capacidade de influenciar o 

comportamento do liderado e conduzi-lo ao cumprimento da missão, a influência no 

nível da liderança direta, pode ser exercida por meio da argumentação, as quais 

seriam o uso de alegações lógicas e provas concretas com o objetivo de persuadir 

sobre o que esta pedindo ou ordenando, é necessário o entendimento de que os 

liderados esperam uma argumentação a fim de sanarem suas dúvidas (BRASIL, 

1991). 

A capacidade operativa que um líder deve possuir está associada ao que ele 

pode realizar. Tem que ter esta capacidade, para executar o que está determinado 

que seja feito. Para isso, é importante o auxílio da História para verificar a força de um 

líder e de sua capacidade operativa (BRASIL, 1991). 

Durante a Guerra da Tríplice Aliança, Caxias percebeu que tinha a necessidade 
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de desbordar as linhas inimigas em Piquiciri, porém, para isso, teria que construir uma 

estrada com onze quilômetros de comprimento, através do Chaco paraguaio, em um 

terreno pantanoso, cheio de lagoas, matas virgens, grandes macegais e jângales. Por 

isso, essa obra era considerada audaciosa e sobre-humana, mas Caxias contou com 

a ajuda do General Argolo, um profissional que demonstrou extrema dedicação e 

persistência, declarando durante o recebimento desta missão: “Se é possível, está 

feita; se impossível, há de fazer-se”. E, assim, construiu o acesso em apenas 23 dias. 

(SCHIRMER, 2007). 

A improvisação, diz respeito à capacidade do líder executar ações criativas 

ante o aparecimento de problemas imprevistos. Sendo assim, o líder deve estar atento 

aos acontecimentos, para não ser surpreendido pelos fatos. 

O líder precisa unir e disciplinar, sendo de fundamental importância na 

motivação de um grupo militar em qualquer escalão. Constituí o atributo que permeia 

as relações da vida militar, devendo criar uma verdadeira consciência de respeito e 

obediência aos valores institucionais em seus subordinados. 

 

 
Fig. 3 – Resumo do que o líder deve ser, saber e fazer segundo a IP 20-10 

(BRASIL, 1991) 
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5.4 AS VIRTUDES MORAIS QUE DEVEM INTEGRAR O PERFIL DO LÍDER 

Conforme exposto na Mititary Review, 1996, são virtudes morais 

imprescindíveis para a personalidade do líder: integridade, honestidade, coerência e 

justiça; dignidade e honra; lealdade e disciplina (MILITARY REVIEW, 1996). 

 A integridade significa caráter sem falhas, demonstrada por absoluta 

honestidade no cumprimento da missão, a integridade é uma qualidade a qual o 

subordinado espera encontrar em seu líder, para que o comandante faça jus a 

obediência (MILITARY REVIEW, 1996). 

A honestidade é a qualidade daquele que é incapaz de qualquer apropriação 

indébita, seja em seus negócios, seja no exercício das suas responsabilidades, é 

encarada como uma virtude moral e cívica (MILITARY REVIEW, 1996). 

A coerência é a honestidade de princípios, o incoerente reage em função de 

interesses próprios. Ser coerente exige sacrifícios para agir de acordo com o que é 

correto, mesmo que seja visto pelos demais como um tolo (MILITARY REVIEW, 

1996). 

Uma das maiores responsabilidades do líder é inculcar pela palavra e pelo 

exemplo, o senso de justiça em seus subordinados. O senso de justiça é uma 

consciência clara dos próprios direitos e deveres, bem como, no respeito aos direitos 

do próximo. A injustiça praticada contra um membro do grupo destrói a confiança no 

líder. O líder militar deverá ter preocupação com os seus julgamentos, com relação 

aos subordinados, chefes e demais (MILITARY REVIEW, 1996). 

A dignidade é o sentimento de respeito a si mesmo e aos outros. A consciência 

de nossa própria dignidade chama-se honra, a qual é a expressão de uma vida 

honesta. O homem honrado é, portanto, o indivíduo digno e honesto, seria impossível 

imaginar um líder militar sem dignidade e sem honra (MILITARY REVIEW, 1996). 

Entendida como uma virtude moral, a lealdade determina uma atitude de 

solidariedade com os membros de um grupo e que se manifesta normalmente, pela 

verdade no falar e fidelidade no cumprimento do dever (MILITARY REVIEW, 1996). 

A lealdade tem quatro vetores: o primeiro segue em direção aos subordinados; 

o segundo em direção aos nossos pares; o terceiro ao nosso superior, que nada pode 

fazer sem o apoio dos subordinados; o quarto e ultimo é a Unidade a que pertencemos 

que funcionará corretamente se os seus integrantes possuírem espírito de corpo 

(MILITARY REVIEW, 1996). 
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A eficiência da cadeia de comando está fundamentada na lealdade, porém, 

aquele líder que enfraquece esta eficiência está enfraquecendo sua própria autoridade 

(MILITARY REVIEW, 1996). 

A capacidade de proceder conforme normas, leis e regulamentos, de modo 

espontâneo e consciente, chamam-se disciplina. A disciplina não é contrária a 

liberdade, mas sim o aprendizado da solidariedade, pois, sem disciplina nada funciona 

(MILITARY REVIEW, 1996). 

O líder militar tem que ser um exemplo de homem disciplinado, a disciplina está 

vinculada à obediência.  O líder militar que não seja capaz de obedecer a ordens dos 

superiores hierárquicos e às leis estará dissipando a disciplina e solapando a 

hierarquia, os dois pilares que sustentam as Forças Armadas (MILITARY REVIEW, 

1996). 

Não se deve encarar a obediência como algo humilhante, ao contrário, ela é 

uma virtude moral, ligada à verdadeira disciplina, que permite ao líder servir com 

eficiência a comunidade (MILITARY REVIEW, 1996). 

O líder militar além de disciplinado é também um disciplinador, que age através 

de seu exemplo pessoal e de sua autoridade, exigindo a manutenção dos padrões 

disciplinares que permitem o funcionamento adequado da organização (MILITARY 

REVIEW, 1996). 

 

5.5 VIRTUDES NECESSÁRIAS NO TRATO COM OS SUBORDINADOS  

 

O líder deve ter firmeza, seguir as metas com persistência, necessita ser firme 

em suas ações, dizendo com clareza o que espera de seus subordinados e agindo 

com autoridade contra os indisciplinados (MILITARY REVIEW, 1996). 

Em contrapartida, o líder militar deverá ser compreensivo e paciente, pois, está 

lidando com pessoas com suas limitações e imperfeições (MILITARY REVIEW, 1996). 

A camaradagem pode ser encarada como um atributo, ela é unida com a 

lealdade, disciplina e a coesão, gerando espírito de corpo. A camaradagem é a 

capacidade que se tem de estabelecer relações promissoras com os superiores e 

subordinados, necessárias para conseguir conduzir os seus comandos (MILITARY 

REVIEW, 1996). 

O respeito mútuo é de fundamental importância, porque este respeito garante 

o progresso moral da humanidade (MILITARY REVIEW, 1996). 
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6 A EXPRESSÃO ORAL DO LÍDER 

 

A expressão oral, é um fator essencial à liderança, pois é por meio de seu uso, 

que o líder coordena, supervisiona, avalia, ensina, treina e aconselha seus 

subordinados, formando laços, que serão a base da disciplina e da coesão de sua 

unidade (BRASIL, 1991). 

Além disso, o seu correto uso em um momento necessário possibilita influenciar 

e motivar os subordinados a cumprirem a missão recebida, mesmo com o sacrifício 

da própria vida. 

 

6.1 OS CONCEITOS PRINCIPAIS RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO 

 

Chiavenato, cita três conceitos que são importantes para a perfeita 

compreensão da comunicação (CHIAVENATO, 2004): 

a) Dado: é um registro a respeito de determinado evento ou 
ocorrência. Um banco de dados, por exemplo, é um meio de 
acumular e armazenar conjuntos de dados para serem 
posteriormente combinados e processados. Quando um 
conjunto de dados possui um significado (um conjunto de 
números ao formar uma data ou um conjunto de letras ao formar 
uma frase), temos uma informação. 
b) Informação: é um conjunto de dados com um determinado 
significado, ou seja, que reduz a incerteza a respeito de algo ou 
que permite o conhecimento a respeito de algo. O conceito de 
informação, tanto do ponto de vista popular como do ponto de 
vista científico, envolve um processo de redução de incerteza. 
c) Comunicação: é quando uma informação é transmitida a 
alguém, sendo então compartilhada também por esse alguém. 
Para que haja comunicação, é necessário que o destinatário da 
informação a receba e a compreenda. A informação 
simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi 
comunicada. Comunicar significa tornar comum a uma ou mais 
pessoas determinada informação. 
 

6.2 A IMPORTÂNCIA DA EXPRESSÃO ORAL NA LIDERANÇA 

 

A expressão oral constitui uma questão ética, uma expressão oral transmitida 

assertivamente resulta no entendimento conclusivo da missão e no respeito pelos 

indivíduos.  
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O líder deve ser possuidor de extremo conhecimento profissional e, por sua 

vez, deve saber como transmitir tais conhecimentos a seus subordinados. Para tanto, 

deve ser levado em consideração o público alvo: oficiais subalternos, sargentos, 

cabos, soldados, enfim, para cada público existe uma maneira mais adequada de se 

transmitir um determinado conhecimento (MORAIS, 2008). 

A partir do momento que a melhor forma de transmissão de conhecimento foi 

escolhida e compreendida por parte dos instruendos, significa que foi estabelecida a 

comunicação efetiva entre líder e liderados (MORAIS, 2008). 

A comunicação mantém ligadas as várias partes interpessoais de uma 

organização, a função fundamental da liderança militar não poderá ser cumprida sem 

uma efetiva e persuasiva expressão oral do líder com os subalternos e superiores 

(VIEIRA, 2002).  

 

6.3 O PROCESSO DA COMUNICAÇÃO 

 

Para Chiavenato, o processo de comunicação começa com uma fonte de 

comunicação (emissor) que possui uma mensagem a transmitir. A mensagem é 

convertida em uma forma simbólica (codificação), com base em um repertório e é 

passado através de um canal para o receptor, que a decodifica. O autor cita que a 

comunicação constitui um processo composto de cinco elementos: 

a) Emissor ou fonte: é a pessoa, coisa ou processo que emite a 
mensagem para alguém, isto é, para o destino. É a fonte de 
comunicação. 
b) Transmissor ou codificador: é o equipamento que liga a fonte 
ao canal, isto é, que codifica a mensagem emitida pela fonte 
para torná-la adequada e disponível ao canal. 
c) Canal: é a parte do sistema que separa a fonte do destino, 
que podem estar fisicamente próximos ou distantes. 
d) Receptor ou decodificador: é o equipamento situado entre o 
canal, isto é, que decodifica a mensagem para torná-la 
compreensível ao destino. 
e) Destino: é a pessoa, coisa ou processo para o qual a 
mensagem é envidada. É o destinatário da comunicação. 

O processo da comunicação é um processo aberto e é comum ocorrer certa 

quantidade de ruído. Chiavenato apresenta o conceito de ruído como sendo “uma 

perturbação indesejável que tende a deturpar, distorcer ou alterar, de maneira 

imprevisível, a mensagem transmitida” (CHIAVENATO, 2004).  

A figura abaixo sintetiza o processo de comunicação:  
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Fig. 4 – Processo da Comunicação 
Fonte: Chiavenato (2004, p. 76) 

Para alcançar a excelência em sua liderança, o líder tem que ser um bom 

comunicador, terá então que compreender esclarecidamente a natureza interpessoal 

do processo de comunicação. A comunicação apenas é completa quando o 

significado pretendido for compreendido pelo receptor, ou seja, se a mensagem 

obtiver clareza (VIEIRA, 2002).  

O líder exerce o seu comando e difunde as suas decisões para a ação através 

da expressão oral, sem a possibilidade de transmitir claramente ordens e instruções 

aos subalternos, o líder perderá o comando e não conseguirá atingir seus objetivos 

(VIEIRA, 2002).  

A clareza da comunicação faz com que os subordinados executem melhor a 

missão quando sabem o porquê estão executando, a informação estimula a sua 

iniciativa, aperfeiçoa o trabalho em equipe e melhora a moral. O líder tem como meta 

manter informados os seus subordinados e esclarecer quando possível, as razões das 

ordens adotadas. 

 

6.4 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Os sistemas de comunicação estão direcionados ao canais de comunicação 

pelo qual a informação circula, sendo classificados em sistema de comunicação formal 

e sistema de comunicação informal. 

 

6.4.1 Sistema de Comunicação Formal 

 

A cadeia de comando é o sistema de comunicação formal que tem como 

objetivo transmitir a informação oficial. Para inserir normas, difundir tarefas específicas 

o líder utiliza a cadeia de comando como ferramenta para direcionar a comunicação. 
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É um sistema de dois sentidos: do líder para a sua unidade e desta para o líder 

(VIEIRA, 2002).  

Muitas vezes a informação transmitida é alterada ou distorcida, antes de chegar 

a quem a comunicação é destinada. Conforme passa na cadeia de comando, a 

informação sofre mudanças dadas por cada nível, são acrescidos detalhes e 

esclarecimentos. Através dos diversos níveis da cadeia de comando o processamento 

da informação pode atrasar seu fluxo e ocasionar distorção. (VIEIRA, 2002).  

São introduzidos aditamentos e omissões em função das interpretações de 

acordo com os filtros pessoais de cada nível pelo qual a informação passa. (VIEIRA, 

2002).  

Os filtros mais comuns são os que o líder crê ter ouvido; o que o líder crê que 

os seus homens sabem; o que o líder crê que os seus homens querem saber; o que 

o líder crê que o seu superior quer que ele transmita; o que o líder pensa que deveria 

ser reforçado; o grau de stress a que o líder se encontra submetido; a importância que 

o líder atribui à informação e os sentimentos do líder no momento em que transmite a 

informação (VIEIRA, 2002).  

O líder tem como obrigação analisar as mensagens com o objetivo de trazer 

melhor interpretação e complementar com dados que julgar necessário. Deve O evitar 

que seus próprios valores, atitudes, crenças ou sentimentos filtrem as comunicações 

de forma inapropriada (VIEIRA, 2002).  

Os líderes necessitam da comunicação ascendente, ou o chamado retorno, 

ferramenta de suma importância para avaliar corretamente as suas decisões e para 

prever problemas que poderão assim tentar evitar (VIEIRA, 2002). 

Em relação à comunicação ascendente os filtros pessoais são mais difíceis do 

que em relação à comunicação descendente. Destes filtros destacam-se (VIEIRA, 

2002): 

- A noção de que qualquer opinião susceptível de contrariar uma idéia do líder 

superior será "inconveniente"; 

- A noção de que os subordinados se queixam sempre, devendo o líder 

preocupar-se quando assim não acontecer; 

- A crença de que a informação não é importante e que o seu emissor não tem 

um conhecimento suficiente da situação; 

- A crença de que os superiores não estão interessados nesta informação; 
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- A crença de que esta informação acarreta, com frequência, "dissabores" para 

o líder que a transmite; 

- A crença de que os superiores só querem receber boas notícias. 

O líder deve se atentar a todos os filtros, sem descartá-los antes de avaliar se 

não existe uma finalidade útil. Buscando resolver os problemas, tomar a ação correta 

e transmitir apenas a informação importante. O líder deve ter empatia com relação ao 

líder superior para avaliar a importância desta informação (VIEIRA, 2002). 

 

6.4.2 Sistema de Comunicação Informal 

 

Para o exercício da liderança os sistemas informais de permuta de informação 

podem ser muito úteis ou muito prejudiciais. São considerados três sistemas de 

comunicação informal: o sistema lateral (ou horizontal), o sistema social e o sistema 

da "videira" (termo utilizado no quartel dos EUA) (VIEIRA, 2002). 

O sistema de comunicação lateral consiste na troca de informações entre 

líderes ou membros que se enquadram em níveis idênticos na estrutura 

organizacional (VIEIRA, 2002). 

Com um quadro comum de referência a comunicação se torna mais confiável 

e com uma probabilidade menor a distorções do que comparada a comunicação 

vertical, além de ser mais rápida (VIEIRA, 2002).  

À medida que a tecnologia se torna mais complexa e a coordenação entre os 

elementos organizacionais mais importantes, as organizações como, por exemplo, as 

Forças Armadas, buscam reajustar os seus sistemas de comunicações para tornar 

possível a comunicação lateral direta nos níveis mais baixos (VIEIRA, 2002). 

Nos sistemas de comunicação social os interlocutores são membros de 

grupos de natureza social surgidos no interior da unidade e que reúnem os homens 

em função de uma característica específica, do desempenho da mesma função, da 

sua proveniência geográfica ou de valores comuns. Estes grupos podem gerar uma 

influência significativa na unidade e os resultados podem favorecer e informar ao líder 

sobre como as suas decisões está repercutindo na unidade (VIEIRA, 2002). 

No sistema da "videira" as comunicações são feitas através de uma 

combinação dos outros sistemas informais. É um sistema mais rápido e flexível do 

que os sistemas formais, pelo fato de não seguir um modelo organizacional ou 
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sequência. Pode ser utilizada de acordo com a abrangência das redes de 

comunicação definidas formalmente (VIEIRA, 2002).  

Quando a informação é disponível instantaneamente através dos canais 

formais, os indivíduos se tornam menos dependentes das fontes informais, sempre 

que as linhas formais demonstram incredibilidade, recorrem à "videira" como fonte 

principal de informação da organização (VIEIRA, 2002). 

Os indivíduos buscam aceitar as informações coerentes, mas quando assim 

não acontece, há a tendência para inventar informação adicional ou para interpretar a 

informação fragmentada recebida (VIEIRA, 2002).  

Este é o efeito que a "videira" ocasiona na informação parcial ou na informação 

incoerente e sem dados fundamentados. Com objetivo de evitar a distorção da 

informação pelo sistema da "videira", o líder deve assegurar-se de que a informação 

difundida é suficiente para fornecer uma explicação satisfatória da situação em curso 

(VIEIRA, 2002). 

O líder não deve considerar prejudicial a "videira". Pela avaliação da informação 

canalizada por este sistema, o líder pode adquirir informações importantes a respeito 

do que se passa na unidade. Poderá utilizar este sistema "videira" para identificar 

problemas na unidade ou para determinar como novas orientações são recebidas 

pelos seus subordinados (VIEIRA, 2002). 

 

6.5 BARREIRAS À COMUNICAÇÃO 

 

O simples conhecimento dos vários sistemas de comunicação não garante ao 

líder uma boa comunicação, dado existirem barreiras susceptíveis de reduzir a 

eficácia da sua unidade (VIEIRA, 2002).  

O termo “barreiras’’ nas comunicações traduz a concepção, de que estão 

ocorrendo ruídos que impedem a mensagem de chegar de forma clara ao receptor.  

Blikstein conclui que, para evitar ruídos na comunicação, é preciso: 

conhecer o funcionamento das seis peças da estrutura da 
comunicação (remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo); e preencher algumas condições para a 
descodificação eficaz: conhecer o código, conhecer o repertório 
do destinatário, bem como o repertório do contexto cultural e 
profissional, e usar o veículo adequado (BLIKSTEIN, 2003).  

Chiavenato aponta três tipos de barreiras à comunicação: as barreiras 

pessoais, as barreiras físicas e as barreiras semânticas. Para o autor, as barreiras 
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pessoais são interferências que decorrem das limitações, emoções e valores 

humanos de cada pessoa. As barreiras físicas são as interferências que acontecem 

no ambiente em que ocorre o processo de comunicação. Já as barreiras semânticas, 

para ele, são as limitações ou distorções decorrentes dos símbolos através dos quais 

a comunicação é feita (CHIAVENATO, 2004). 

Segundo Vieira a distorção é a primeira barreira encontrada, para extinguir a 

distorção das mensagens, o líder pode adaptar como medida fundamental, definir 

regras claras das metas e objetivos o qual a unidade esta buscando, estabelecer as 

prioridades e planos de ação claros e precisos.(VIEIRA, 2002).  

Os subordinados com possibilidade de interagir e fazer parte de um quadro de 

ação mais amplo ajudará a melhorar as condições de interpretação e entendimento 

adequado. É necessário entender que quanto mais os subordinados participarem no 

processo de tomada de decisão do líder, melhor estarão preparados para 

minimizarem, ou mesmo dissiparem, a distorção das mensagens relacionadas com 

aquela decisão (VIEIRA, 2002). 

De forma resumida, o quadro abaixo apresenta os três tipos de barreiras à 

comunicação. 

Humanas Físicas Semânticas 

- Limitações pessoais 

- Hábitos de ouvir 

- Emoções 

- Preocupações 

- Sentimentos pessoais 

- Motivações 

- Espaço físico 

- Interferências físicas 

- Falhas mecânicas 

- Ruídos ambientais 

- Distância 

- Ocorrências locais 

- Interpretação de palavras 

- Translação de linguagem 

- Significado de sinais 

- Significado de símbolos 

- Decodificação de gestos 

- Sentido das lembranças 

Tabela 2 – Três tipos de barreiras à comunicação 
Fonte: Chiavenato (2004, p. 80) 

A redundância é outra das medidas susceptível de reduzir a distorção, a mesma 

mensagem poderá ser enviada várias vezes por um mesmo canal ou transmitida 

através de vários canais paralelos com objetivo de ser entendida e registrada pelo 

ouvinte (VIEIRA, 2002). 

A exigência de confirmação da compreensão das mensagens pode também 

contribuir para a redução da distorção (VIEIRA, 2002). 

A ausência ou carência são obstáculos à comunicação, os motivos são os 

conflitos de personalidade, falta de confiança entre os subordinados e o líder, o 
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emprego de palavras ou expressões inadequadas ou disputas de funções no âmbito 

da unidade. (VIEIRA, 2002). 

Os líderes nos diversos níveis de comunicação, com a finalidade de reduzir os 

problemas, devem transmitir a informação como gostariam de receber, esclarecendo 

o conteúdo da comunicação de forma mais esclarecedora possível. (VIEIRA, 2002). 

A comunicação deve ser transmitida de forma a não permitir uma interpretação 

deficiente por parte do receptor. (VIEIRA, 2002). 

 

6.6 MELHORIA DAS HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO  
 

Os líderes podem melhorar suas habilidades de emissores, e assim reduzir as 

barreiras e conseguir persuadir mais rapidamente seu grupo. “[...] como muitas vezes 

acontece na vida, o modo como dizemos as coisas pode contar mais do o que é realmente 

dito” (BATEMAN e SNELL, 2006, P.477). 

A atitude persuasiva não é algo de momento que o líder aplica e não precisa mais 

se preocupar. A atitude do líder possui como pilares: a conduta exemplar, a base de 

conhecimento técnico sobre o assunto e a capacidade de relacionamento com as 

pessoas. Estes aspectos acabam por formar a atitude do líder e são traduzidos na forma 

de credibilidade e confiança. A persuasão eficaz é uma tentativa de encontrar uma 

conexão emocional com outra pessoa e um interesse comum em que os interesses 

mútuos se encontram (ROSI-D’AVILA, 2004). 

As mensagens persuasivas, de modo geral, são simples e informativas. Para 

ressaltar a importância de uma determinada mensagem, os lideres podem valer-se da 

repetição. Toda oportunidade que surgir o líder deixa sua mensagem e sempre que 

possível o faz por meio de diferentes canais de comunicação. A escolha dos canais de 

comunicação é fator relevante para o processo comunicativo e o emprego de cada canal 

varia de acordo com as situações. “[...] cada canal atinge objetivos diferenciados” 

(TEIXEIRA, 2007). 

Na utilização do canal escrito o líder deve pensar sobre o que realmente 

pretende dizer e sobre a lógica para a exposição de suas ideias. O uso de linguagem 

rebuscada, a falta de objetividade e precisão, a prolixidade e o formalismo 

exacerbado, são os principais problemas que ocorrem normalmente (TEIXEIRA, 

2007).  

Para melhorar a habilidade na comunicação escrita deve-se procurar: 

objetividade, economia de palavras e preocupação com o receptor. Estes três 
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aspectos são bem caracterizados por quando dizem “A brevidade é muito apreciada 

por leitores que estão sobre carregados com documentos” (BATEMAN e SNELL, 

2006). 

Fazer rascunhos daquilo que se escreve e reler várias vezes a mensagem que 

se deseja transmitir fazem parte da melhoria da habilidade de se comunicar por meio 

do canal escrito (TEIXEIRA, 2007). 

Teixeira apresenta uma metodologia para a transmissão de uma mensagem 

eficiente. Descreve que como primeiro passo, o líder deve saber o que efetivamente quer 

transmitir, qual o objetivo da mensagem e se possui todos os componentes a serem 

transmitidos de modo a fornecer informação completa, sem deixar dúvidas. Após isso, 

deve definir o conteúdo, os limites da mensagem e os símbolos que serão empregados 

(de acordo com o público alvo). Após estes passos o líder poderá avaliar qual o canal que 

será mais eficiente (TEIXEIRA, 2007). 

Uma mensagem que tenha o caráter estritamente informativo pode ser enviada 

por email, todavia, as mensagens que no seu âmago desejam modificar 

procedimentos, requerem que vários canais de comunicação sejam utilizados, desde 

o oral face a face (reuniões) para a definição de etapas, passando por instruções 

(podem ser orais e/ou escritas) para preparação de recursos humanos, até retornar 

ao diálogo face a face, novamente para a avaliação dos resultados, que permitirão a 

correção de rumos e estratégias que por sua vez farão todo o sistema seja 

realimentado (TEIXEIRA, 2007). 

Tão importante quanto transmitir a mensagem e checar se a informação foi 

recebida adequadamente pelo receptor (TEIXEIRA, 2007).  

Passando para a comunicação oral, o líder poderá desenvolver esta habilidade 

seguindo alguns princípios que já foram estudados anteriormente, mas que serão 

reforçados em função de suas importâncias. Nesse contexto, assim como na 

comunicação escrita, a simplicidade é um fator que normalmente conduz ao sucesso, pois 

facilita a capitação das ideias chaves (BARBEIRO, 2003).. 

A habilidade de comunicação oral exige constante treinamento. O desempenho é 

diretamente proporcional ao grau de preparação e treino da palestra (BARBEIRO, 2003). 

Uma técnica que produz bons resultados para melhoria da habilidade de 

comunicação oral é a gravação e a filmagem de suas apresentações e/ou reuniões. 

Assistindo e/ou ouvindo aquilo que foi dito por você, é possível fazer uma autocrítica e 

assim identificar os pontos que precisam ser aperfeiçoados (BARBEIRO, 2003)..  
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Falar com convicção é fundamental, pois é preciso demonstrar que você acredita 

firme e sinceramente no que está dizendo. “Ninguém acredita em quem não acredita em 

si mesmo”.). Se você tiver dúvida sobre o que está dizendo é melhor parar de falar 

(BARBEIRO, 2003). 

Não importa o quão importante você seja na escala hierárquica, a humildade deve 

estar sempre presente. Ser humilde não significa ser inferior. Muitas pessoas, por 

insegurança ou por autoafirmação, modificam suas formas de falar, alterando seus tons 

de voz, criando um tom de falsidade. Essas mudanças quando se prolongam durante uma 

reunião gerencial ou mesmo em uma apresentação, transmitem a ideia de arrogância, e 

rapidamente acarretam na desatenção da audiência. “A arrogância é um dos maiores 

obstáculos para a comunicação” (BARBEIRO, 2003).  

É importante destacar, que as mudanças na forma de falar, uma ora com maior 

rapidez, em outro momento mais devagar, às vezes aumentando o tom voz para enfatizar 

o conteúdo apresentado, constituem uma técnica que funciona muito bem para prender a 

atenção do público e não se enquadram no contexto do parágrafo acima (BARBEIRO, 

2003). 

Segundo Bateman e Snell, os receptores precisam de boas habilidades de 

audição, leitura e observação. Embora se presuma que ouvir seja algo natural e fácil, na 

verdade é difícil e menos comum do que se imagina. “A capacidade de ouvir é um árduo 

aprendizado, pois as pessoas são treinadas socialmente para se preocuparam 

exclusivamente com o que querem” (BATEMAN e SNELL, 2006).  

Para aprimorar a sua capacidade de ouvir, é possível empregar a técnica da 

reflexão que consiste em repetir e esclarecer, mentalmente, aquilo que foi dito pela outra 

pessoa.  Quando duas pessoas se comunicam empregando a reflexão a tendência é que 

haja uma comunicação de mão dupla mais precisa, com menos ação de filtros e ruídos 

(TEIXEIRA, 2007). 

 

6.7 FEEDBACK 

 

Para Oliveira, O feedback é um processo de ajuda para mudança de 

comportamento; é comunicação a uma pessoa, ou grupo, no sentido de fornecer-lhes 

informações sobre como sua atuação está afetando outras pessoas. O feedback 

eficaz ajuda o indivíduo (ou grupo) a melhorar seu desempenho e, assim, alcançar 

seus objetivos. O autor cita que para que haja êxito na comunicação do feedback as 

barreiras devem ser rompidas e deve ser estabelecida uma relação de confiança e 
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segurança (OLIVEIRA, 2005). 

Para Oliveira, o feedback deve possuir aplicabilidade, neutralidade, 

especificidade, oportunidade, comunicação direta e objetividade (OLIVEIRA, 2005): 

a) Aplicabilidade: Dirigida para comportamentos que de fato 
possam se modificar, mediante reconhecimento do ponto falho 
e esforço individual no sentido de corrigir o desvio. 
b) Neutralidade: Este critério se contrapõe a duas características 
que geralmente influenciam o feedback: o teor da censura, 
reprovação ou avaliação negativa personalizada. 
c) Especificidade – Opõe-se à noção de feedback generalizado, 
e reporta-se à realidade fatual. O feedback abstrato não fornece 
ao receptor as informações necessárias para compreensão e 
utilização. Portanto, este deve se revestir de dados concretos. 
Assim, o receptor terá condições de auto-avaliar sua atuação, 
com conseqüências provavelmente mais positivas. 
d) Oportunidade – Saber quando oferecer feedback é tão 
importante quanto saber quando fazê-lo. É preciso haver 
consciência quanto ao melhor momento, julgar quando ele será 
mais construtivo, se deve ser oferecido isoladamente ou em 
grupo. Sempre que não haja contra-indicação, o feedback deve 
ser imediato, ou seja, recente à ocorrência do problema em 
questão. Por outro lado, comunicador e receptor poderão 
carecer de condições psicológicas para manterem um diálogo 
sereno, em virtudes de problemas pessoais. O critério de 
oportunidade reside, exatamente, na capacidade do 
comunicador discernir se tanto ele quanto o receptor têm 
condições, naquele momento, que possibilitem um efeito 
positivo para o feedback. 
e) Comunicação direta – O feedback deve ser oferecido pessoal 
e diretamente. É fatal para o relacionamento entre duas pessoas 
e recepção de feedback dado por terceiros. Além de não 
observar as informações dadas, o receptor poderá sentir-se 
magoado por não ter sido merecedor de uma apreciação justa, 
frente a frente. 
f) Objetividade – Para ser benéfico, o feedback precisa 
assegurar: clareza da mensagem, foco no problema, utilização 
de exemplos e não ser evasivo. Os insucessos freqüentes na 
comunicação interpessoal têm indicado, entretanto, que estes 
requisitos, embora compreendidos e aceitos intelectualmente, 
não são fáceis de serem seguidos, tanto no processo de dar 
feedback, quanto no de receber feedback. 
 

6.8 EXEMPLOS HISTÓRICOS DE INFLUÊNCIA DA EXPRESSÃO ORAL DO LÍDER  

 

Após analisar todos os aspectos que envolvem o fenômeno da liderança, tais 

como: conceitos, princípios; teorias; tipos de liderança; valores inerentes ao líder e os 

fatores intevenientes do processo, destacando principalmente a comunicação, serão 
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apresentados abaixo, importantes relatos da História militar que comprovam a 

importância da expressão oral do líder como um fator de motivação e de influência no 

comportamento do subordinado durante o combate. 

 Os parágrafos a seguir, foram retirados do livro “Das virtudes militares”, de 

autoria do Coronel Pedro Schirmer. 

O primeiro relato, remete a 11 de julho de 1865, a esquadra navegava pelo Rio 

Paraná à altura do afluente Riachuelo, quando o audaz Capitão-de-mar e Guerra 

Barroso da Silva, a bordo do Amazonas, sem hesitar resolveu ir ao encontro do 

inimigo, hasteando no mastro de sua embarcação as palavras: “Bater o inimigo que 

estiver mais próximo. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever” (SCHIRMER, 

2007). 

Durante todo o combate, Barroso manteve-se de pé sobre a caixa das rodas 

em meio a milhares de projetis que choviam-lhe em torno e só abandonou aquela 

posição, quando não mais havia inimigos a derrotar. Após a vitória, o bravo Barroso, 

na alegria dela e na tristeza das perdas que a batalha ocasionara, afirmou, na fé e na 

consciência: “Graças a Deus, cumpri o meu dever” (SCHIRMER, 2007). 

O sucesso de Itororó, a 6 de dezembro de 1868, cuja ponte foi forçada com o 

próprio Caxias à frente da tropa e a comandá-la com a célebre frase: “Sigam-me os 

que forem brasileiros!”, abriu a vitória sobre Avaí, Lomas Valentinas e Angustura 

(SCHIRMER, 2007). 

Um exemplo da influência da expressão oral do líder, foi a situação ocorrida em 

Montese, em 15 de abril de 1945, com Aspirante-a-Oficial Francisco Mega, onde seu 

Pelotão, recebeu a missão de conquistar um privilegiado ponto, a Cota 788. Durante 

o ataque, o Aspirante Mega foi ferido por uma rajada de metralhadora, e caído no 

chão, chamou o seu Sargento Auxiliar, seu substituto eventual e deu a seguinte 

ordem: “Assuma o comando,  sargento” (SCHIRMER, 2007). 

Nesse momento de dúvida entre o prosseguir da missão ou tentar ajudar o seu 

comandante, alguns soldados se rastejam na direção de ambos e o inimigo 

percebendo isso, ali concentra fogo (SCHIRMER, 2007). 

Ao perceber isso, Mega diz com dificuldade, mas com convicção: “A minha vida 

não vale nada e a minha morte nada significa diante da missão a cumprir! Prossigam 

na luta!” (SCHIRMER, 2007).  

Além dos aspectos de abnegação, espírito de cumprimento de missão, 

coragem física e moral, a influência da expressão oral foi um fator primordial, pois foi 
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por meio do emprego inteligente das palavras, que o jovem Aspirante, conseguiu 

expressar os seus sentimentos, motivando seus homens a conquistarem a almejada 

Cota. 

No livro “Chefes, Líderes e Pensadores militares”, de autoria de Michael Lee 

Lanning, foram extraídos outros casos históricos, que ilustram a importância do uso 

correto da comunicação como forma de motivar seus homens a conquistarem o 

objetivo comum do grupo, conforme se observa nos parágrafos seguintes. 

Júlio César, imperador romano, comandou seu exército na conquista do que 

faltava na Gália, ou seja, o restante das atuais França e Bélgica e de partes da 

Alemanha, da Holanda e da Suíça. De modo geral, as legiões romanas sofriam de 

grande inferioridade numérica, mas César sabia que poderia atacar e derrotar seus 

inimigos por partes, porque as tribos célticas da França não se uniriam contra ele 

(LANNING, 1999).  

Sua tática era simples e carente de grande inovações. Em vez de idéias novas, 

ele confiava na capacidade combativa de suas legiões e em sua própria capacidade 

de motivá-las. Seu estilo de liderança em um relato escrito na terceira pessoa, os 

Comentários sobre a Guerra Gálica, no qual afirma: “A situação era crítica e como 

nenhuma reserva estava disponível, César tomou um escudo de um soldado da 

retaguarda e abriu caminho para a linha de frente (LANNING, 1999).  

Ele se dirigia a cada centurião pelo nome e gritava palavras de encorajamento 

para o restante da tropa, ordenando-a a avançar e abrir fileiras, de modo a faciliar o 

uso das espadas. Sua chegada revigorou o ânimo e a esperança. Cada homem, sob 

as vistas de seus comandante, procurou dar o melhor de si, apesar do perigo 

(LANNING, 1999).  

O General americano Douglas MacArthur comandou uma divisão na Primeira 

Guerra Mundial, a maioria das tropas aliadas no Teatro do Pacífico, na Segunda, e 

todas as forças das Nações Unidas na Coréia. Ele facilmente se insere entre os 

maiores, ainda que mais controvertidos, generais americanos (LANNING, 1999). 

Os que serviram sob seu comando ou o idolatram ou o desprezam, mas todos, 

inclusive seus inimigos, o exaltam pelo brilho de sua estratégia, seu domínio da guerra 

anfíbia e a capacidade em conquistar vitórias com um mínimo de baixas (LANNING, 

1999). 

Em setembro de 1919 comandava uma brigada da 42º Divisão e nos últimos 

dias do conflito assumiu seu comando, o mais jovem comandante de Divisão de 
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guerra. MacArthur, que se acreditava imune a qualquer mal causado pelo inimigo, 

colocava-se a frente de seus homens para liderá-los, ordenando os constantemente 

a “avaçar com audácia” (LANNING, 1999).  

Ele desdenhava da proteção do capacete de aço, não conduzia máscara contra 

gases de saía da trincheira tendo como única arma um pingalim. Foi consagrado como 

o maior líder de tropa recebendo quatro estrelas de prata por bravura (LANNING, 

1999). 

Horatio Nelson, Almirante britanico, em 1805, aproveitando-se do mau tempo, 

os franceses romperam o bloqueio, Nelson os perseguiu em travessia de ida e volta 

do Atlântico, antes de enfrentá-los ao largo de Cádiz, onde haviam se reunido a uma 

frota espanhola e feito a ligação com suas próprias forças terrestres, em preparação 

para a invasão da Inglaterra. A frota franco-espanhola possuía trinta e três navios de 

linha contra os vinte e sete de Nelson (LANNING, 1999). 

Não obstante, ele preparou um plano em sua nau-capitânea que dizia: “A 

Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever”. E então atacou, as duas frotas 

se encontraram ao largo do Cabo Trafalgar, na Espanha, e a batalha transcorreu 

exatamente de acordo com os planos de Nelson (LANNING, 1999). 

Os ingleses avançaram de modo a cortar a linha inimiga entre os décimo 

terceiro e décimo quarto navios; afundaram ou capturaram dezenove embarcaçães 

inimigas, com a perda de apenas uma belonave. A Inglaterra dominaria os mares 

pelos próximos cem anos e os planos de Napoleão de invadir a Ilha afundaram no Mar 

de Trafalgar (LANNING, 1999). 

Colin Campbell, Marechal inglês, de 1848 a 1852, participou das campanhas 

coloniais na Índia. Quando a Guerra da Criméia teve início já comandava a Brigada 

Highland, no posto de major-general. Bastante conhecido em todo o Império Britânico, 

logo se tornaria legendário, pelo preparo e tenacidade com que exercia o camando 

(LANNING, 1999). 

Em Balaclava, enfrentou a carga de compacta formação da cavalaria russa. A 

ordem de Campbell foi: “Nada de retirada! Morram onde se encontrarem!”. A tropa 

resistiu e derrotou o ataque dos russos, no episódio que ficaria conhecido como a 

heróica resistência da “tênue linha vermelha” (LANNING, 1999). 

No início da Primeira Guerra Mundial, aos 61 anos, Fernando Foch, Marechal 

francês, teve sua primeira experiência de combate, os alemães atacaram na tentativa 

de conquistar Nancy. Inicialmente forçado a recuar, Foch reagrupou-se e contra-
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atacou. E exercitou sua filosifia de guerra, ao proclamar: “Meu flanco esquerdo está 

cedendo; meu flanco direito foi pentrado; meu centro está desintegrando. A sitação é 

excelente! Ao ataque!” (LANNING, 1999). 

O contra-ataque, embora a custa de maciças baixas, conquistou a vitória e 

salvou Nancy. Foch deteve o avanço alemão para Paris no Rio Marne, os êxitos 

alcançados valeram-lhe a indicação para coodernar os exércitos aliados do Norte, 

formado por divisões francesas, inglesas e belgas. Embora sem execer comando 

direto sobre as forças não-francesas, ele controlava todas as reservas formadas por 

unidades de seus pés, obtendo o controle geral (LANNING, 1999). 

Sendo assim, com base nos breves relatos históricos citados acima, comprova-

se que as virtudes morais, os atributos somados aos fatores da liderança, destacando 

a comunicação, são essenciais para que o líder em todos os escalões, consiga 

influenciar o comportamento dos subordinados e conduzí-los ao cumprimento do 

dever. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Apesar da evolução científica e tecnológica, ter proporcionado o surgimento de 

armamentos cada vez mais letais, com o emprego de sistemas de armas e 

comunicação automatizados, a maior riqueza de qualquer Força Armada no mundo, 

continua sendo seus recursos humanos.  

A difícil missão de comandar soldados em combate torna-se, por sua 

relevância, algo tão sublime, que certamente exige daqueles que a experimentam, 

particularidades singulares que os diferenciam dos homens comuns. Levar homens 

livres a arriscar as suas vidas em uma batalha não é algo que se consegue apenas 

com a hierarquia. É preciso convencê-los, e mais do que isso, motivá-los para que 

compreendam que o seu esforço terá sentido e suas vidas não estão sendo arriscadas 

em vão. 

Dentro desse contexto, a liderança assume um papel fundamental para o 

sucesso das atividades militares, tendo em vista, que será por meio dela que os 

recursos humanos serão levados ao cumprimento do dever. Então, de nada adianta 

um Exército rico e desenvolvido, com grande poderio bélico, se não tiver pessoas que 

tenham a capacidade de influenciar o comportamento de seus subordinados, 

conduzindo-os ao objetivo comum. 

Nesse momento, surge a figura do líder, personificado pelos comandantes que 

agregam em si uma série de características, sem as quais não seria possível 

desempenhar a função de comandante a contento. Coragem, lealdade, bom preparo 

físico e intelectual, aliando-se à essas virtudes, a escolha oportuna e adequada de 

uma das formas de liderança, constituem o conjunto de características desejáveis ao 

líder militar. 

 Além destas, o líder militar deve proporcionar ótimos exemplos de disciplina, 

respeito à hierarquia e obediência às ordens recebidas; deve agir com justiça e buscar 

sempre utilizar de forma correta a sua expressão oral, de modo que, possa 

estabelecer uma comunicação eficaz e influente com os seus subordinados. 

A comunicação é o processo pela qual as informações, as ideias, os 

pensamentos, sentimentos e as emoções, são transmitidos e recebidos entre as 

pessoas, permitindo que ocorra a interação social (NETO, 1998).  
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Os diversos objetivos da comunicação, tais como: educar, convencer, informar, 

fazer, agir, instruir, expressar sentimentos e outros, irão favorecer ou modificar o 

conteúdo ou estilo da mesma (NETO, 1998).  

Com isso observa- se, que ela é responsável por proporcionar a relação entre 

os seres humanos, com o objetivo de alcançarem o bem comum de determinado 

grupo. 

Nesse sentido, na comunicação entre seres adultos, não são importantes 

apenas as palavras, referentes àquilo que se deseja comunicar, mas sim, a 

entonação, emoção, sinceridade e decisão que o líder deseja transmitir em seu 

discurso. Cabe salientar, que esta, também se faz, por meio das ações, que são 

exemplos visíveis daquilo que se deseja comunicar, portanto, o líder quando age, será 

sem dúvida, imitado por seus liderados (NETO, 1998). 

Portanto, observamos que o líder não irá obter adesão às suas ideias pela força 

bruta, mas sim, pelo emprego inteligente da persuasão e da autoridade, empregando 

ideias claras e oportunas e antes de tudo, pelo exemplo (NETO, 1998). 

Deve-se evitar o uso de palavras de baixo calão, para não vulgarizar a ideia a 

ser transmitida, assim como, não deve ser utilizado um vocabulário rebuscado que 

dificulte o entendimento da mensagem. 

Durante uma conversa com os subordinados é imperioso que busque ainda, 

aplicar o princípio de manter todos seus homens bem informados, tendo sempre uma 

palavra positiva para lhes dizer. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas para 

se dirigir à tropa, ressaltando ensinamentos, com as suas respectivas cargas 

motivacionais, como forma de incentivo e coesão do grupo. 

Ressalta- se também, que o líder além de ter condições de transmitir estes 

ensinamentos a seus homens, deve ser possuidor de extremo conhecimento 

profissional. Para isso, deve ser levado em consideração o público alvo: oficiais 

subalternos, sargentos, cabos, soldados, ou seja, para cada público existe uma 

maneira mais adequada de se transmitir um determinado conhecimento. A partir do 

momento que a melhor forma de transmissão de conhecimento for escolhida e 

compreendida por parte dos liderados, significa que foi estabelecida a comunicação 

efetiva entre eles. 

Sendo assim, o líder, em qualquer nível, deve ser acessível aos seus liderados, 

conversando com estes, e permitindo que o enxerguem como uma pessoa normal. 

Precisa estar em condições de participar dos mesmos ambientes que os subordinados 
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e manter uma “política de portas abertas”, cultivando o hábito de falar com o seu 

pessoal, buscando conhecer suas características e as situações que estão 

enfrentando, colocando em prática o princípio de conhecer e cuidar do bem-estar de 

seus subordinados. 

O conhecimento e a confiança mútua entre o líder e os liderados, irão 

proporcionar o desenvolvimento e a manutenção da lealdade e da coesão do grupo. 

A lealdade reforça a confiança, e constitui a condição fundamental para os líderes 

disporem de subordinados motivados. A primeira começa no "vértice" - e não na base 

- e desenvolve-se nos dois sentidos. A coesão que deriva da lealdade surge como 

fator decisivo nas situações de extrema tensão (VIEIRA, 2002).  

Com isso, podemos observar que o exemplo, aliado aos fatores intervenientes 

do processo da liderança, destacando principalmente a comunicação, irão possibilitar 

o desenvolvimento da mesma, permitindo que os militares em função de comando 

possam alcançá-la em tempos de paz, e se beneficiarem dela durante a guerra.    

Diante disso, pode- se observar então, que para o desenvolvimento do vínculo 

líder/ liderado e o seu consequente êxito no cumprimento de uma missão, além dos 

aspectos anteriormente citados, a comunicação se apresenta como um fator de 

extrema importância para o sucesso desse processo. 

O líder exerce o seu comando e difunde as suas decisões para a ação por meio 

da expressão oral, sem a possibilidade de transmitir claramente ordens e instruções 

aos subalternos, o líder perderá o comando e não conseguirá atingir seus objetivos 

(VIEIRA, 2002).  

A clareza da comunicação irá fazer com que os subordinados executem melhor 

a missão, pois sabem o porquê estão executando, a informação irá estimular a sua 

iniciativa, aperfeiçoar o trabalho em equipe e melhorar a moral.  

Os fatos históricos apresentados no último capítulo comprovaram que grandes 

líderes militares em combate, como o Capitão-de-mar e Guerra Barroso da Silva, 

Duque de Caxias, Aspirante Mega, Júlio César, General americano Douglas 

MacArthur, Almirante britanico Horatio Nelson, Marechal inglês Colin Campbell, e o 

Marechal francês Fernando Foch, além de possuírem exemplos de condutas ao longo 

de suas vidas, fizeram o uso adequado da expressão oral em um momento 

necessário, como forma de motivar e influenciar os seus subordinados na conquista 

do objetivo comum.  
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Portanto, com este trabalho conclui-se que além dos atributos que devem ser 

inerentes ao líder, a comunicação sendo um fator interveniente do processo da 

liderança, proporciona uma motivação e influência no comportamento dos 

subordinados, tanto em situações de paz como em combate, de ordem que essa 

relação, é a responsável por fazer os comandados a arriscarem a própria vida, a fim 

de cumprirem o objetivo traçado por seu líder. 
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