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TEORIAS ACERCA DA LIDERANÇA E SUAS APLICAÇÕES EM 
ORGANIZAÇÕES MILITARES 

  THIAGO CESAR DA SILVA PINTO 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho constitui um breve estudo introdutório no âmbito da Psicologia 
sobre o fenômeno da liderança. Neste trabalho também são abordados alguns dos estudos 
clássicos sobre o tema e são apresentadas algumas teorias psicológicas acerca da liderança. 
As teorias aqui apresentadas estão divididas em cinco diferentes abordagens: de traços, 
comportamental, situacional, transacional e transformacional. O tema da liderança em 
organizações também é explorado, enfatizando-se a relevância do líder em organizações 
militares. O conceito de inteligência emocional, atualmente tão em voga, foi explicado e 
relacionado à liderança militar. Os problemas que o líder nocivo trás a seus subordinados 
foram aqui apresentados de forma breve. Em seguida temos finalmente a conclusão e algumas 
considerações finais.     

Palavras-chave: Liderança. Liderança militar. Teorias psicológicas. Organizações.  
 

ABSTRACT 

 This work presents some psychological theories about leadership. We also discuss 
about some of the classic studies about this issue and expose some psychological theories 
about leadership. The theories exposed here are divided into five different approaches: traces, 
behavior, situation, transaction and transformation.  The issue leadership is also studied with 
emphasis on the importance of the military leader. The concept of emotional intelligence, very 
popular nowadays, has been explained and related to military leadership. The problems that the 
bad leader can bring to his subordinates have been shown briefly. In sequence there is the 
conclusion and some final considerations. 
 
Keywords: Leadership. Military leadership. Psychological theories. Organizations. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



TEORIAS ACERCA DA LIDERANÇA E SUAS APLICAÇÕES EM 
ORGANIZAÇÕES MILITARES 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por finalidade atingir os objetivos para a conclusão 

do Curso de Aperfeiçoamento Militar da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

de 2016. 

Este artigo trata das teorias psicológicas acerca da liderança e de suas 

eventuais aplicações ao Exercito Brasileiro. 

A liderança, ao longo da história, constituiu objeto de estudo das mais 

variadas áreas do conhecimento. Na filosofia, foi objeto de análise de Platão e 

Aristóteles. Estes procuravam encontrar a forma de governo e o líder ideais 

para o desenvolvimento do que viria a ser o berço da civilização ocidental. Na 

sociologia, foi alvo de estudo a função do líder na dinâmica dos grandes grupos 

sociais, a exemplo daqueles realizados por Weber no livro Economia e 

Sociedade, numa história mais recente, mais precisamente em meados do 

século XX, a liderança passou a constituir um dos principais temas da 

Psicologia Social. 

Para Robert Farr (Farr, 2000), a Segunda Guerra mundial trouxe para a 

Psicologia Social o que a Grande Guerra de 1914 – 18 trouxe para a 

psicometria e para o estudo das diferenças individuais. Estudos e 

desenvolvimentos teóricos em Psicologia Social durante e após a Segunda 

Grande Guerra estavam diretamente ligados a temas como o ajustamento à 

vida militar, a persuasão massiva e mudança de atitude. Os pesquisadores 

utilizavam testes para alocar pessoas adequadas para cada função militar. 

Entre estas funções estavam os cargos de chefia e liderança, o que 

obviamente demandava muitos cuidados e planejamento. 

Para exemplificar esta influência lembramos que o primeiro escrito 

profissional de Lewin em Psicologia foi um estudo fenomenológico do campo 

de guerra nas trincheiras da perspectiva de um soldado de infantaria. Após o 

fim da segunda grande guerra, o maior financiador nos EUA para a pesquisa 

ligada a dinâmica de pequenos grupos era o Office of Naval Research.  



A necessidade de compreensão dos assassinatos em massa do século 

passado, como o Genocídio Armênio, o Holodomor, o Holocausto e a 

Revolução Cultural Chinesa também constituíram tema importante na 

psicologia social. Embora a Psicologia Social, tampouco a Psicopatologia deem 

conta de explicar tais fenômenos, sendo necessária a criação de um novo 

campo de estudos, a Ponerologia. "Poneros", em grego, quer dizer "o mal" - 

sendo a ponerologia um estudo sobre a gênese do mal. 

Retornando ao estudo das organizações – especialmente no caso de 

grandes estruturas organizacionais – e a necessidade de compreensão do 

fenômeno da liderança em todos os seus níveis, é evidente que o interesse 

nesse campo está associado ao fato à busca de contribuições para a 

sobrevivência e o desenvolvimento organizacional. Isto se deve à grande 

capacidade de adaptação que vêm sendo demandada destas organizações em 

razão das rápidas mudanças que sucedem no contexto imediato em que elas 

se encontram através, principalmente, das significativas transformações 

internacionais e, com igual ou maior importância, das rápidas e constantes 

mudanças no âmbito da tecnologia e dos meios de produção.     

Um dos objetivos deste trabalho é levantar dados acerca de algumas 

teorias psicológicas da liderança.  Estas teorias são apresentadas divididas em 

cinco abordagens: de traços, comportamental, situacional, transacional e 

transformacional.   

O conceito de inteligência emocional e suas relações com a liderança e 

a questão do líder nocivo serão aqui apresentados de forma breve.   

2 METODOLOGIA 

 

Na realização desta pesquisa não foram utilizadas a pesquisa empírica 

nem a experimental. A pesquisa foi realizada através do levantamento 

bibliográfico de algumas teorias psicossociológicas da liderança. Buscando 

apresentar os trabalhos clássicos acerca da liderança e que embasaram os 

estudos posteriores sobre o assunto. 

Na parte de liderança militar foi utilizada a página da Military Review 

como fonte para a pesquisa e consulta de artigos mais recentes e atuais.  



Ao longo do trabalho foram realizadas diversas citações da obra de 

diversos autores. Essas citações ocorreram em grande número por dois 

motivos: em respeito à produção intelectual dos mesmos. 

3   DESENVOLVIMENTO 

 

A liderança é um fenômeno estudado em diferentes áreas do saber, 

assim sendo, cada área apresenta uma diferença conceitual para o termo 

liderança. A complexidade do fenômeno e as diferentes abordagens utilizadas 

pelos estudiosos dificultam sua definição. Segundo Krüger: 

“a liderança é um processo de influenciação social que ocorre em 

circunstâncias, momentos e níveis os mais diversos (...) Eles se 

manifestam em microgrupos, como no caso das famílias, equipes 

de trabalho e grupos de amigos, mas também no âmbito dos 

processos societários e no das complexas relações internacionais”  

(1986, p.74). 

Liderança difere de chefia, pois nem todos que dispõem de poder formal 

exercem grande influência sobre os membros do grupo. A chefia ou liderança 

nominal consiste no direito que uma pessoa tem de influenciar o 

comportamento de seus subordinados, sendo que este direito não está 

garantido para além do sistema hierarquizado que o sustenta. Outra distinção a 

ser feita é a existente entre liderança e dominância. Esta última é característica 

de espécies animais e consiste em subjugar outros membros de um mesmo 

grupo.   

Para Chemers (1993, p. 297-301), as três principais características da 

liderança são: 

1- Gerenciamento de imagem, o status é um conceito fundamental para a 

liderança. Indivíduos vistos como membros de valor para um grupo têm 

maior influência nas crenças e opiniões dos outros membros e têm 

maior capacidade de afetar os processos grupais. O gerenciamento de 

imagem é uma estratégia de liderança importante para líderes políticos 

que interagem com seus colaboradores á distância.  

2- Desenvolvimento de relacionamento. Esta parte pode ser dividida em: 



a- Treinamento e direção. Líderes provêm seus colaboradores com 

direção e suporte, o que os ajuda no cumprimento da tarefa. 

b-  Atribuição. É a comunicação entre líder e seguidor, o líder 

precisa reconhecer a percepção e a comunicação envolvidas nas 

trocas psicológicas do processo de treinamento e direção. O líder 

deve entender as causas dos comportamentos de seus 

subordinados para poder prever e alterar seus comportamentos 

futuros. 

c- Troca transacional. Para Hollander, a noção de equidade e/ou 

justiça são centrais para o processo de trocas sociais, enquanto 

Graen e Shiemann defendem que os líderes estabelecem 

relacionamentos transacionais individuais com cada subordinado.       

3- Utilização de recursos. A organização efetiva de recursos do líder e do 

grupo irá determinar quanta determinação e comprometimento do líder e do 

seguidor se traduzirá em desempenho do grupo. 

 

3.1 Abordagens  

Apresentaremos agora as contribuições teóricas de alguns autores sobre 

o estudo da liderança. Estas contribuições estão divididas em cinco 

abordagens: 

3.1.1 Abordagem de traços 

A abordagem de traços trata o fenômeno da liderança como atributo 

pessoal. Esta abordagem busca identificar as características pessoais que 

fazem com que alguém seja líder.  Estudam-se as biografias das pessoas 

influentes em seu tempo e em seu campo de atuação.    

Francis Galton (1822-1911) foi um dos primeiros a defender que 

pessoas com características personalógicas excepcionais seriam responsáveis 

por liderar e planejar mudanças cruciais nas organizações sociais das quais 

participam, chegando a propor que uma avaliação psicológica poderia calcular 

esta capacidade e predizer o aparecimento de lideranças em grupos e na 

sociedade.  



Períodos críticos da existência do grupo e certas características de seus 

membros podem alterar a forma como a liderança ocorre. Quando a existência 

do grupo ou a realização dos objetivos são ameaçados, existe a possibilidade 

que algum indivíduo surja, possibilitando a solução dessas questões e 

tornando-se líder. O líder também pode surgir quando o chefe não realiza suas 

tarefas.  

Em Liberdade e Autoridade, Karl Jaspers (apud Penna 1995, p. 52) 

apresenta um enfoque sociológico sobre a autoridade ligado a Max Weber 

(1864-1920). Neste são discriminadas três formas de poder: 

1) contratual: baseado na fé de que a ordem estabelecida é legal. Há o 

superior na hierarquia de funções. 

2) tradicional: baseado numa crença de santidade das tradições válidas. 

Existe um mestre ligado à tradição. 

3) carismático: baseado na graça e no prestígio de determinada pessoa. 

Existe um chefe, ao qual se obedece porque se acredita em suas ordens. 

 

3.1.2 Abordagem comportamental 

Orientados por Kurt Lewin, White e Lippitt desenvolveram um estudo na 

abordagem comportamental onde eram consideradas as atitudes do líder e os 

efeitos de seu desempenho, e não suas características personalógicas. Esta 

pesquisa foi realizada sob a influência da II Guerra Mundial e o climas sociais 

representariam as ideologias em conflito.   

O líder autoritário, assim como os demais líderes, é o responsável pelo 

grupo e por cada um de seus membros. Porém, este tipo de líder cria suas 

funções e é resistente à mudança, reforçando e mantendo seu status. Os 

seguidores não estabelecem os objetivos do grupo, sendo que estes não são 

clarificados pelo líder. Ele busca dividir o grupo, evitando a comunicação entre 

os membros. Isto impede o desenvolvimento de relações entre os membros, 

além disso, o afastamento do líder pode destruir o grupo devido à falta de 

coesão interna. A hierarquia do grupo favorece o aparecimento de pessoas que 

buscam se aproximar do líder em busca de status. Isto leva a tensões e 

conflitos no grupo. 



O líder democrático busca envolver os membros nas atividades e no 

estabelecimento de objetivos, dividindo a responsabilidade. Ele busca estimular 

a comunicação interpessoal no grupo e diminuir as tensões e privilégios. 

Quando o líder democrático é bem sucedido, o grupo sobrevive à sua 

ausência.  

O grupo laissez-faire mostrou-se desorganizado, ineficiente e 

insatisfatório para os integrantes do grupo. Trabalha-se menos e pior que no 

grupo democrático. No entendimento de White e Lippitt (1967, p.672) “No 

laissez-faire, a falta de sugestões ativas e orientadoras provocava, 

frequentemente, desorganização, fracassos e atrasos no trabalho, o que era 

desestimulante e exasperante”. 

Peak (1945, apud Krech et al., 1969, p. 504) sugeriu que os membros de 

um grupo podem reagir bem a uma liderança autoritária quando o meio social é 

tenso. Isso ocorreria porque o líder tomaria as decisões, livrando os seguidores 

dessa responsabilidade. 

 

3.1.3 Abordagem situacional 

 

O enfoque da abordagem situacional da liderança é o comportamento 

como é observado, e não alguma capacidade inata ou adquirida pelo líder. 

Segundo Jennings (apud Hersey e Blanchard, 1986, p.105) “cinquenta anos de 

estudo não conseguiram apresentar nenhum traço de personalidade ou 

conjunto de qualidades que possa ser usado para distinguir os líderes dos não-

líderes”. Para Hersey e Blanchard (op. cit., p.105) “estudos empíricos mostram 

ser a liderança um processo dinâmico que varia de uma situação para outra, 

com a mudança dos líderes, dos liderados e das situações”. Estilos podem ser 

eficazes ou ineficazes, dependendo da situação. O que faz a diferença é a 

adequação do comportamento ao ambiente em que é feita a ação.  

Poder é um dos meios pelos quais o líder influencia o liderado. Rogers 

(apud Hersey e Blanchard) define poder como “potencial de influência”, que 

pode ser utilizado ou não. A autoridade é um tipo de poder que se origina na 



posição ocupada pelo líder. French e Raven (1967, p.765) afirmam que o poder 

possui cinco bases. 

1- poder de coerção, baseado no medo e na possibilidade de punições; 

2- poder de legitimidade, baseado na posição do líder. O líder exerce 

influência, pois graças ao cargo, ele pode esperar que suas ordens 

sejam obedecidas; 

3- poder de especialização, baseado na experiência, conhecimento e 

habilidade, o líder facilita o trabalho; 

4- poder de recompensa, baseado na possibilidade de recompensa; o 

cumprimento de ordens traz incentivo; 

5- poder de referência, baseado nas características pessoais. O líder é 

estimado e admirado graças à sua personalidade. 

 

Hersey, Blanchard e Natemeyer (apud Hersey e Blanchard,1986) 

indicam a existência de uma relação entre o nível de maturidade dos membros 

do grupo e as bases do poder, com a possibilidade do líder ter suas ordens 

cumpridas. A abordagem situacional de liderança, segundo os autores: 

 “vê a maturidade como a capacidade e a disposição dos 

indivíduos e grupos de assumir a responsabilidade de dirigir 

seu próprio comportamento numa determinada situação. 

Portanto, cumpre enfatizar novamente que a maturidade é 

um conceito especifico de tarefa e depende do que o líder 

almeja” (p.224). 

Existem diferentes estilos de liderança, mas para Halpin e Winer (apud 

Krech et al.,1969, p. 500) as diferenças de estilo podem ser explicadas por 

duas dimensões: „consideração‟ e „iniciar e dirigir‟. A primeira refere-se à 

motivação e satisfação dos membros do grupo, assim como manutenção da 

harmonia interna. A segunda dimensão refere-se aos métodos utilizados para 

alcançar objetivos e coordenar as atividades dos membros. 



Nos grupos em que há um chefe, este deve ser especialista em tarefa e 

em manutenção para que possa liderar. O fracasso em uma dessas funções 

leva ao surgimento do líder informal. Nas organizações sem chefe oficial as 

funções podem ser exercidas por duas pessoas diferentes. O especialista em 

tarefa é aquele que tem boas ideias e orienta o grupo para a resolução dos 

problemas. Concomitantemente, surge um líder que se interessa pelas 

questões internas do grupo, mantendo a unidade e resolvendo os conflitos. 

Thibaut e Kelley (apud Krech et al., 1969, p.500)  chamaram este líder de 

„especialista em manutenção‟ “porque sua função é manter a interdependência 

entre os membros do grupo e, assim, assegurar a sobrevivência deste último”. 

3.1.4 Abordagem transacional 

 

Segundo Chemers (1993, p.305), a abordagem transacional da liderança 

busca integrar as interações dos indivíduos, das díades líder-seguidor, do 

grupo e da organização. Este modelo é dividido em três zonas e cada uma 

representa uma interface entre as pessoas e o ambiente. Cada zona é guiada 

por um princípio causal predominante. 

Zona de auto-organização. Esta zona é a interface entre o líder e o 

ambiente. O processo causal desta zona é a relação entre o estilo do líder e as 

demandas existentes no ambiente. De acordo com Chemers (op. cit., p.305), 

quando os padrões individuais dos líderes são compatíveis ou preenchem as 

demandas do ambiente, têm sido relatados maiores níveis de confiança e 

otimismo na organização.  

Zona de relacionamento transacional. Esta zona é a da dinâmica de 

interação entre líderes e colaboradores. As forças que agem nesta zona estão 

arraigadas na percepção das partes que interagem, porém são separadas dos 

aspectos objetivos do ambiente. Estas forças modulam o relacionamento e as 

trocas entre o líder e o seguidor. Isto ajuda a determinar o grau de motivação, 

comprometimento e satisfação de cada parte. 

A autopercepção e os sentimentos do líder juntam-se à influência social 

para erguer um conjunto de “behavioral intents”. Estas intenções 



comportamentais são inconscientes ou conscientes e se baseiam na busca de 

respostas para as três perguntas seguintes: 

1- Eu sou capaz de me envolver eficientemente neste comportamento? 

2- O desempenho efetivo deste comportamento poderá levar a um efeito 

particular? 

3- O resultado final é desejável? 

 

3.1.5 Abordagem transformacional 

Para a liderança transformacional, líderes são capazes de mudar as 

orientações do trabalho de seus colaboradores do auto-interesse para um 

comprometimento com a organização. Um dos teóricos deste estilo de 

liderança é Warren Bennis. Os líderes por ele estudados possuem quatro 

competências: gerenciamento da atenção, do significado, da confiança e de si 

próprio. No gerenciamento da atenção, o líder sabe o que quer, aonde quer 

chegar, ele tem metas e objetivos claros. O gerenciamento do significado se 

refere à comunicação, à transmissão de idéias, produzindo um significado no 

meio a todas as informações disponíveis. O gerenciamento da confiança se dá 

através da constância. Neste sentido, Bennis (1995, p.82) relata que “estudo 

recente revelou que as pessoas preferem seguir indivíduos nos quais possa 

confiar, mesmo que discordem de seus pontos de vista, a pessoas com quem 

concordam, mas que vivem mudando de opinião”. No gerenciamento de si 

próprio, o líder se conhece e busca desenvolver suas virtudes, ele também 

aceita riscos.  

 Para alcançar o sucesso, o líder deve seguir o paradigma ACE. Ele deve 

alinhar recursos, criando objetivos divididos que recebem o apoio e a 

dedicação das pessoas. Alinhamento é ligado ao espírito de equipe e aumenta 

a inspiração. O trabalho torna-se parte da busca por um objetivo maior.  

Criar uma cultura em que pessoas se comuniquem sem embaraço. As 

pessoas são comprometidas com a descoberta e solução de problemas. Erros 

são aceitos, pois errar é uma forma de aprendizagem. Cria-se uma 



organização adaptável, criativa e capaz de aprender. Essas organizações 

identificam problemas antes que estes virem crises. As ideias e informações 

são reorganizadas para a resolução do problema. Existe oportunidade para 

refletir e avaliar decisões passadas. 

Investimento de empowerment “envolve a sensação que as pessoas têm 

que estão no centro, não na periferia” (Bennis, 1995, p 107). Todos sentem que 

contribuem para o sucesso. Todos têm vontade própria e obrigações, podendo 

tomar a iniciativa. A organização é caracterizada pela confiança e comunicação 

interna. 

 

3.2 Lideres e Organizações 

Uma organização estruturada e que já atingiu um elevado nível de 

maturidade precisa de líderes, mesmo porque o próprio exercício de influência 

na organização não se origina apenas de suas propriedades estruturais, mas 

também dos membros que estão incumbidos de determinados papeis.  

Katz e Kahn (1976, p. 345) destacam quatro fatores que tornam 

necessária a existência de líderes em organizações: a organização como 

esboço formal abstrato é incompleta e imperfeita; as organizações operam num 

meio que sofre alterações e mudanças; mudanças ocorrentes no interior da 

organização e que são causadas pela dinâmica destas; e, por fim, as 

características dos membros do grupo que desempenham determinados papéis 

organizacionais.   

A falta de completude da organização fica clara quando os estatutos e 

as diretrizes da organização são comparados aos comportamentos dos 

membros do grupo, sendo que estes definem a configuração real da 

organização. A conduta real é mais complexa e variável do que as diretrizes 

organizacionais. Por exemplo, um trabalhador recém admitido, após receber da 

divisão de recursos humanos a descrição oficial de seu cargo e conhecer as 

diretrizes organizacionais que afetam sua vida, é levado ao grupo com o qual 

trabalhará. Uma das primeiras preocupações deste trabalhador é saber dos 

outros membros do grupo, o modo pelo qual as coisas funcionam, o que não 

está escrito, mas que tem uma grande relevância na organização. 



Outro fato relatado por Katz e Kahn e que também põe à prova a 

insuficiência dos planos da organização formal é aquele derivado da 

insubordinação e da sabotagem que ocorrem graças ao simples cumprimento 

das normas da organização e que podem ser utilizados ocasionalmente. Para 

que esta sabotagem ocorra, basta um membro do grupo seguir, ao pé da letra, 

as normas organizacionais, fazendo o que é formalmente determinado. Um 

episódio que exemplifica este fato é citado por Katz e Kahn (1976) e trata de 

um homem responsável por uma cabine de controle de uma ferrovia. Os 

controles e relés elétricos estavam bastante desgastados e ele não conseguia 

diminuir a velocidade dos vagões de forma apropriada. A violência com que os 

vagões eram engatados poderia danificar a carga. O funcionário não informava 

ao escritório regional a necessidade de substituição do equipamento porque: 

 

“Há seis meses que venho tentando conseguir uma 

veneziana para aquelas janelas. (...) Responderam-me que 

meu serviço é fazer a mudança de vagões e que eles 

tomariam as decisões sobre o equipamento. Já que eles 

evadem à questão da veneziana, eu evado à questão de 

dizer-lhes o que há sobre os relés de frenagem” (p.346). 

 

A dinâmica interna da organização também é fonte de desequilíbrio e 

conseqüentemente gera necessidade de mudanças. Como são sistemas 

abertos, as organizações tendem a buscar sua expansão. No entanto, este 

esforço leva a demandas de mudanças organizacionais. No instante em que a 

organização busca estender seu controle em direção ao meio, novas funções 

se tornam necessárias dentro da própria organização e são criadas novas 

estruturas organizacionais para suprir as necessidades criadas pelas novas 

funções. O resultado dessa dinâmica ordem-desordem na organização não é 

simplesmente uma necessidade continuada para coordenação. Essa 

necessidade é interna e também está relacionada ao meio, ela persiste e são 

necessárias outras mudanças buscando o equilíbrio.   

A burocracia, definida por Bennis (1995, p.62) como “uma cadeia de 

comandos estruturada nas linhas de uma pirâmide”, foi no século XIX e ainda é 

a instituição social que coordena as atividades de quase todas as organizações 



humanas. Ainda segundo Bennis, (op. cit., p.63) “o modelo de máquina da 

burocracia foi desenvolvido como uma reação contra a submissão pessoal, 

nepotismo e crueldade e contra os julgamentos caprichosos e subjetivos 

adotados pelas práticas gerenciais vigentes nos primeiros dias da revolução 

industrial”. A burocracia é fruto da necessidade de ordem e precisão por parte 

das organizações e das exigências de tratamento imparcial por parte dos 

trabalhadores, tendo sido aperfeiçoada ao longo da revolução industrial. Não 

obstante, se nos basearmos num princípio evolucionário ligado às 

organizações e considerando que cada época desenvolve uma forma 

organizacional adequada à própria capacidade, percebe-se que a burocracia 

está em desarmonia com o ambiente. 

A burocracia apresenta uma boa definição da cadeia de comando, 

prescrição de regras para lidar com os problemas organizacionais, divisão do 

trabalho e especialização, seleção de pessoal, promoções baseadas na 

capacidade técnica e relações humanas impessoais. 

Entretanto, uma organização não é nem totalmente impessoal e 

funcional e nem exclusivamente fruto de um conjunto de idiossincrasias, cabe à 

liderança encontrar uma posição intermediária entre estas duas posições. O 

conflito entre as necessidades individuais e as da organização não pode ser 

ignorado, visto que este conflito pode ser o diferencial entre uma organização 

que fracassa e uma que se mantém. A preocupação com as pessoas precisa 

ser autêntica e ultrapassar os aspectos veterinário e higiênico, e incluir o 

sentido ético e moral a fim de integrar todas estas instâncias. Ao adotar valores 

humanos e democráticos, as organizações podem perder parte de sua 

eficiência, no entanto, as organizações parecem estar adotando estes valores e 

as que não os adotam, atualmente sofrem pressões externas para adotá-los.  

A falta de qualidade e de dedicação podem ser os responsáveis pela 

alienação e pela falta de significado sentidos por diversas pessoas no trabalho. 

Na sociedade industrial moderna ocorre a primazia da quantidade sobre a 

qualidade. Esta orientação para a quantidade ocorreu devido à necessidade de 

suprir uma grande demanda de bens e serviços. Porém a qualidade é 

apreciada intuitivamente e está ligada às nossas experiências pessoais de 

significado. Isto se torna um problema, pois estamos inseridos numa sociedade 



orientada basicamente pela quantidade, que é medida em dinheiro. O segundo 

responsável pela alienação e falta de significado no trabalho seria a falta de 

dedicação. A dedicação ao trabalho motiva os indivíduos e os leva a ter um 

bom desempenho. Quando se ama o trabalho, não são necessários gerentes, 

recompensas nem medo de punição. 

Desta forma, a organização se adapta ao meio e torna-se mais flexível. 

Assim sendo, o modelo mecânico de organização é substituído por um modelo 

orgânico onde os grupos podem evoluir em resposta a um problema e não em 

função de expectativas e previsões. Assim sendo, a liderança torna-se um 

ponto articulatório entre diversas forças-tarefa e grupos temporários de 

trabalho, onde são necessárias a mediação e a transmissão de informações. 

Neste modelo “orgânico-adaptável”, a motivação aumenta de forma 

diretamente proporcional às satisfações intrínsecas à tarefa. 

Devido às mudanças no ambiente e nas próprias organizações, os 

líderes necessitam delegar tarefas visando a própria sobrevivência da 

organização. Eles se tornam líderes de líderes, pois são seguidos por líderes 

que compartilham sua visão de mundo. O líder é capaz de oferecer aos 

membros da organização um sentido para aquilo que estes fazem. Eles 

alinham a organização para que todos sejam capazes de tomar decisões e 

para que sejam capazes de realizar mudanças. Para Bennis (1995, p.220), “O 

novo líder não toma todas as decisões ele mesmo; remove os obstáculos que 

impedem seus seguidores de tomar eles próprios decisões efetivas”. 

Segundo Tannenbaum e Schmidt (1986), ao aceitar o risco de delegar 

tarefas, o líder precisa observar as forças envolvidas no processo de liderança. 

Delegar não pode ser uma maneira de se eximir de responsabilidades. Sendo 

que a liberdade dada, não pode ser maior do que aquela que o líder recebe do 

seu superior. Após delegar, a presença do chefe pode inibir ou facilitar a 

solução de problemas; caso permaneça no grupo, é recomendável que o líder 

tenha postura de membro e não de chefe.     

 

3.3 Liderança Militar 



A antiga IP20-10 definia o líder como “militar habilitado a conduzir 

subordinados ao cumprimento do dever, em razão do cargo de chefia que 

exerce” (pág 2-2). Sendo que a liderança seria considerada um atributo da área 

afetiva, que poderia ser desenvolvida pelo processo de ensino-aprendizagem, 

o que permite que todo e qualquer militar possa atuar como líder. Já o atual 

Manual de Campanha C 20-10 - Liderança Militar simplesmente conceitua 

liderança de acordo com o Dicionário Aurélio. Por sua vez, a Port 143-DECEX 

de 25 de Novembro de 2014 cita a palavra „liderança‟ uma vez, ao tratar da 

hierarquia. 

Diante disso, para um melhor entendimento do processo de liderança 

militar, convém ressaltar algumas questões que afetam o desempenho do 

grupo e que estão relacionados aos líderes. 

3.3.1 Liderança nociva. 

Segundo Simmon (apud Reed, 2005) liderança nociva “é tudo uma 

questão de objetivo final, sem importar os meios para atingi-lo. È quando os 

chefes somente sabem exigir sem dar nada em troca e finalmente, é a dor 

retratada na face de todos que trabalham naquele lugar”. O líder nocivo baseia 

seu sucesso na derrota de seus subordinados, esforçando-se para derrotar e 

controlar seus subordinados, não se preocupando em auxiliá-los. Para 

Reed(2005) as três principais características deste tipo de militar são: 

a- uma evidente despreocupação pelo bem-estar dos subordinados 

b- uma personalidade ou técnica interpessoal que afeta 

negativamente o ambiente organizacional 

c- os subordinados estão convictos que a principal motivação do 

comandante é o auto-interesse. 

Segundo Reed(2005) a cultura militar permite que este tipo de líder 

permaneça em sua função, muitas vezes de maneira tranquila. Como os 

soldados sentem orgulho de suas unidades e são leais a ela, é difícil a 

exposição de problemas. Além disso, pessoas queixosas não são bem-vistas e 

também se espera que militares cumpram seu dever independente das 



características de seus chefes. O respeito à hierarquia e mesmo a capacidade 

técnica do líder nocivo, fazem com que seus superiores e subordinados façam 

vista grossa para suas atitudes. 

 

 3.3.2 Inteligência emocional 

Teorias da inteligência emocional explicam como indivíduos podem 

alcançar autoconhecimento e consciência interpessoal para melhor realizarem 

suas tarefas.  O psicólogo Howard Gardner propõe a existência de sete tipos 

de inteligência: lingüística, musical, lógica-matemática, espacial, cinestésica, 

intrapessoal e interpessoal. Segundo ele, cada inteligência se desenvolve 

independentemente e o desempenho de uma inteligência não implica no de 

outra.  

Para Abrahams a inteligência emocional está relacionada com a 

inteligência intrapessoal e a interpessoal e subdivide-se  em quatro habilidades 

básicas: o conhecimento da própria emoção, a administração ou o controle das 

emoções, o reconhecimento das emoções nos outros e a administração de 

relacionamentos.  

O autoconhecimento descreve a habilidade individual de entender os 

próprios sentimentos e até mesmo perceber suas mudanças no decorrer do 

tempo. Isso permite que indivíduos regulem suas ações e, se necessário, em 

meio a uma experiência emocional estressante.  

As respostas fisiológicas que ocorrem frente a um estímulo emocional 

acontecem de tal forma, que algumas emoções se formam sozinhas se as 

deixarmos sem serem avaliadas. Em experimentos realizados, testando as 

respostas fisiológicas da raiva, cientistas constataram que os 

neurotransmissores que atuam durante a emoção da raiva aumentam 

significativa e imediatamente após esse sentimento. A reação química espalha-

se no corpo muito mais lentamente do que foi produzida. A apresentação de 

um segundo estímulo de raiva, antes que o primeiro tenha desaparecido 

completamente, provocará uma resposta ainda maior. Isso leva a um estado de 



raiva prolongada e diminui a capacidade do organismo para voltar à calma. Em 

outras palavras, existe um motivo químico pelo qual uma pessoa se irrita 

facilmente quando tem um dia difícil. Quanto mais eventos que provoquem 

raiva acontecem, mais facilmente as pessoas perdem o controle.  Essa 

pesquisa demonstra porque os líderes precisam ter autoconhecimento. Um 

líder que não reconhece seus próprios sintomas fisiológicos é mais suscetível a 

uma reação de raiva e fúria. 

Uma pesquisa mais recente de Tice (apud Abrahams, 2007, p.37) 

refutou o mito que descarregar a raiva é um método efetivo de reduzi-la e 

confirmou a necessidade de um período de calma.  Tice demonstrou que um 

evento de raiva, tende a prolongar-se, aumentando os batimentos cardíacos e 

a temperatura corporal, associadas com o estado emocional em questão. Tice 

também descobriu que expressões positivas reduzem as respostas fisiológicas 

da raiva, tornando a pessoa menos suscetível a esta emoção. A aplicação do 

resultado dessas pesquisas para os líderes é óbvia, porque demonstram que 

emoções e humores afetam a capacidade cognitiva diretamente, bem como o 

desempenho das equipes e organizações.   

Reconhecer as emoções nos outros é o mesmo que ter empatia, que por 

sua vez pode ser considerada um traço da personalidade.  Este traço não pode 

existir sem um alto nível de competência em outros domínios da inteligência. 

Uma pessoa não pode reconhecer as emoções alheias, sem que saiba 

reconhecer as suas próprias emoções. Aproximadamente noventa por cento 

das mensagens que são transmitidas estão no tom de voz em que algo é 

comunicado e no conteúdo não verbal como a postura, o movimento das mãos 

e as expressões faciais.  O conhecimento do vocabulário, do tom e da postura 

pode ajudar o líder a entender os seus subordinados e seus sentimentos.  

O grau de afinidade ajuda a perceber e entender as pistas emocionais 

nos outros. Administrar relações significa ressaltar tais pistas para reforçar 

percepções. Administrar relacionamentos é a capacidade individual de usar a 

inteligência emocional para: estruturar um grupo, resolver um conflito, interagir 

com outros e analisar a dinâmica social. Um indivíduo com alto grau de 

inteligência emocional pode identificar o humor do grupo e comunicar-se de 



modo a captar a atenção de seus membros, aumentando a capacidade do 

grupo assimilar informações corretamente. Este indivíduo faz isso de forma 

autêntica, sem manipular e sem cultivar elementos que gerem a falta de 

confiança. 

Uma razão pela qual a inteligência emocional é importante para os 

líderes militares é que o líder com pouca inteligência emocional pode 

simplesmente não ficar sabendo de importantes informações de sua unidade. A 

eventual incapacidade de um comandante em manter o controle sobre suas 

emoções faz com que ele se exalte e grite com seus subordinados ao receber 

uma notícia ruim. Este tipo de fato é ainda pior quando esse tipo de incidente 

acontece publicamente e o fato torna-se de conhecimento público. Nestas 

situações o próprio comandante torna-se responsável pelo fato de tornar-se 

arriscado a transmissão de uma informação negativa. 

Não surpreende que a habilidade de receber uma informação 

desagradável, com serenidade torna-se uma característica fundamental de um 

comandante militar. Sendo que esta habilidade está diretamente relacionada 

com a inteligência emocional, pois é um sinal da competência do líder em todas 

as dimensões da inteligência emocional. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Após o estudo aqui apresentado, percebe-se que no contexto 

organizacional coexistem duas vias de influenciação social. Isto ocorre porque 

em uma organização formal, existem duas demandas conflitantes: a adaptação 

constante necessária ao controle do meio para a produção e a manutenção de 

uma estabilidade estrutural mínima necessária à sobrevivência da organização. 

Porém, não é possível prever ou controlar este equilíbrio dinâmico inerente ao 

funcionamento de organizações formais. 

Quando se pensa em liderança organizacional, em contraste com o 

desempenho de papéis rotineiros, há um interesse particular pelas espécies de 



comportamento individual que vão além do desempenho requerido e que 

realizam mais plenamente o potencial de uma determinada posição para 

influência organizacional. Em suma, considera-se a essência da liderança 

organizacional como um incremento influencial sobre e acima do cumprimento 

mecânico das diretivas rotineiras da organização. 

Líderes críticos que fazem perguntas e apontam problemas permitem às 

organizações se examinarem e renovarem. A disciplina não deve suprimir a 

iniciativa e as inovações.  

As Forças Armadas devem ser ligadas à sociedade e atentos aos 

anseios desta. Mas não devem funcionar apenas como espelho da sociedade e 

também não devem adotar as suas fraquezas e incertezas, mas sim, servir 

como um exemplo moral, como líderes e exemplo para a sociedade. O 

profissionalismo e a autoridade dos seus membros devem servir como um 

contrapeso para os caprichos e instabilidades do mundo civil.  
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