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RESUMO 
 

As Operações Militares no século XXI sofreram mudanças importantes haja vista às evoluções em 

todos os setores da sociedade. O ambiente operacional tornou-se volátil, imprevisível, complexo e 

ambíguo (VUCA). Nesse sentido, as Forças Armadas passam a enfrentar novos desafios com as 

Operações de Amplo Espectro, caracterizadas pela: dimensão humana, combate em áreas 

humanizadas, importância das informações, caráter difuso das ameaças, ambiente interagências, 

novas tecnologias e espaço cibernético. Não obstante, nessa conjuntura, as diferenças 

proporcionadas pelas gerações podem proporcionar maior dinamismo à dimensão humana ou até 

mesmo paralisá-la. Nesse interim, caberá à Liderança Militar adaptar-se de forma prudente à 

evolução do homem, mantendo “corações e mentes” dos nossos Soldados vocacionados para a sua 

razão de existir. 

 

Palavras-chave: Liderança. Século XXI. Amplo Espectro. Conflito de Gerações. Vocação. 

 

 

ABSTRACT 
 

Military Operations in the 21st century have undergone significant changes in light of developments in 

all sectors of society. The operating environment has become volatile, unpredictable, complex and 

ambiguous (VUCA). In this sense, as the Armed Forces are facing new challenges with operations of 

broad spectrum, characterized by human dimension, combat in humanized areas, importance of 

information, diffuse threat characters, interactive environment, new technologies and cyber space. 

However, at this juncture, as differences provided by actions that can cause greater dynamism in the 

human dimension or even paralyze it. In the meantime, it will be up to the Military Leadership to 

prudently adapt to the evolution of man, to keep the “hearts and minds” of our soldiers who are 

devoted to their raison for being. 

 
Keywords: Leadership. XXI Century. Broad Spectrum. Conflict of Generations. Vocation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Perante a amplitude da temática na qual se insere o tema deste trabalho – 

Liderança –, apresentar-se-á uma narrativa visando a concatenação de elementos 

considerados importantes para a distinção da Liderança Militar das demais correntes 

e, assim, realizar-se as considerações julgadas pertinentes quanto às possíveis 

implicações das novas gerações de militares sobre o exercício da liderança no atual 

cenário. 

Em 2001, o mundo assistiu ao ataque terrorista perpetrado pelo grupo Al 

Quaeda contra os Estados Unidos. A cena dos aviões se chocando contra as torres 

gêmeas certamente ficaram marcadas na memória de todos aqueles que tinham 

idade suficiente para entender o que estava acontecendo, bem como o número de 

mais de 3.000 vítimas fatais. Um dos motivos para relembrarmos tão bem esse 

lamentável episódio deveu-se à evolução tecnológica agregada aos meios de 

comunicação, principalmente à internet, bem como à difusão das redes sociais em 

todos os níveis da sociedade. 

Como desdobramento imediato, os Estados Unidos iniciaram uma extensa 

campanha militar contra o terrorismo, que venho a ser denominada como guerra ao 

terror. Nesta ocasião, a divulgação das informações em tempo real ocorridas no 

Teatro de Operações – movimento iniciado a partir da Guerra do Vietnam e 

consolidado na Guerra do Golfo –, aumentou exponencialmente. Atualmente, a 

origem das informações, verídicas ou fake news, não é mais exclusividade das 

grandes empresas de comunicação. Qualquer indivíduo que seja portador de um 

smartphone pode ser tornar um ator importante e interferir nos rumos da guerra. 

Com a evolução das Operações psicológicas e de Informações, as Forças 

Armadas têm se adequado à essa realidade. As ações cinéticas têm dado cada vez 

mais lugar às não-cinéticas, principalmente com o avanço da guerra cibernética. 

Neste contexto, onde tem se buscado o desenvolvimento de portfólios com a 

agregação de tecnologia cada vez maior, é mister atentar-se para o elemento de 

maior valor tecnológico: o Homem. 
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Das três dimensões do ambiente operacional
3
, a mais importante é a 

Dimensão Humana – pois o homem é evidentemente o elemento fundamental e 

decisivo para a vitória no combate. Contudo, é a dimensão mais frágil no combate e 

a que mais carece de tempo para desenvolver-se, e, nesse sentido, torna-se 

imprescindível o correto delineamento e estudo de todos os elementos que 

interferem nessa dimensão. Os períodos de guerra e pós-guerra provam por si esse 

raciocínio, haja vista o prejuízo incalculável representado pelas suas vítimas, entre 

soldados e civis. 

A dimensão humana caminha em paralelo com a evolução do homem e, 

consequentemente, altera o perfil do Soldado. Podemos observar essa questão, de 

forma clara, ao analisar-se as eras da civilização, as quais foram se distinguindo na 

medida da evolução do conhecimento. Atualmente, a sociedade migra para a Era do 
Conhecimento, conflitando-se com os resquícios da Era Industrial. 

Todos possuem uma visão dessa trajetória (ou deveriam possuir), em 

especial, os militares, uma vez que às Forças Armadas sempre coube o importante 

papel importantes de agente fomentador de desenvolvimento de tecnologia, 

contribuindo decisivamente em praticamente na totalidade das áreas do 

conhecimento. Cabe ressaltar que a internet foi resultado de um projeto militar 

estadunidense. 

Desta perspectiva, evidenciam-se, além da premente evolução tecnológica, o 

aumento da produtividade com a racionalização de meios e insumos em todos as 

fases da produção, proporcionadas pelo constante aperfeiçoamento dos processos 

de gestão (estratégica, de projetos, de processos, de riscos, e etc.). O aumento da 

capacidade do homem vem atingindo patamares cada vez maiores, potencializada 

pelos resultados advindos da evolução da Ciência da Tecnologia e Informação 

(CT&I), culminando no emprego da Inteligência Artificial (IA).  

Ocorre que a realidade acima, em suma, está pautada no verbo fazer. Na 

verdade, o grande desafio do homem sempre residiu em torno da questão do ser. 
Nesse diapasão, o estudo da liderança pela sociedade ganha solene 

importância no século XX, principalmente dada a necessidade de aumentar a 

produtividade do homem, notadamente com a Era Industrial. 

 
3 O ambiente operacional é o conjunto de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as forças 
militares e que interferem na forma como são empregadas, sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e 
informacional (EB70-MC-10.223 Operações, 2017, p. 2-2). 
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 No quadro atual, verifica-se que pela primeira vez na história da humanidade 

tem-se 5 gerações convivendo no mesmo ambiente: Tradicionalistas (nascidos entre 

1928 e 1945), Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964), geração X (nascidos 

entre 1965 e 1979), geração Y ou Millenials (nascidos entre 1980 e meados da 

década de 1995) e geração Z (a partir da década de 1996 até os dias atuais). Cada 

uma dessas gerações possui diferenças intrínsecas que, além das apontadas 

anteriormente, implicam diretamente no exercício da liderança. 

 Por conseguinte, cumpre destacar que o estudo da liderança se iniciou nas 

casernas militares, haja vista o papel da guerra na formação dos Estados. Desde os 

tempos mais remotos, o estudo do homem sempre foi encarado como condição sine 

qua non para a vitória. Sun Tzu, general chinês (544 – 496 a.C), cujo livro a Arte da 

Guerra é reconhecidamente o primeiro tratado militar, expressa a importância do 

conhecimento do homem como princípio para o exercício da liderança: 

 

Por consequência está dito: se conhecer o inimigo e a si mesmo, não tema 

o resultado de cem batalhas. Se conhecer a si mesmo, mas não o inimigo, 

para cada vitória, também sofrerá uma derrota. Se não conhecer a si 

mesmo nem o inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. (2014, p. 53) 

  

 Desta forma, é auto evidente que a liderança perpassa como elo fundamental 

e imprescindível para o sucesso de qualquer exército. Nesse sentido, Carl von 

Clausewitz (2010, p. 111) ressalta a importância das particularidades morais do 

chefe ao lado das particularidades da alma, apontando a diferença de um cérebro 

extravagante, exaltado e pouco amadurecido para uma inteligência fria e vigorosa. 

 A importância da Liderança Militar é inegável e indiscutível. Sempre foi e 

pode-se assumir que jamais deixará de ser. Acontece que o Soldado é também um 

elemento partícipe da sociedade. Destarte, seria um ato de ingenuidade a 

consideração de que o Soldado estaria isento das evoluções doravante 

mencionadas. 

 Destarte, voltemos à cena introdutória deste artigo que representa o ponto de 

partida para a análise do presente tema. Durante a condução daquela campanha 

militar, o General McChrystal (2015), U.S. Army, relatou o seguinte 

 

A estrutura não ortodoxa da Al Quaeda no Iraque permitiu que ela 

prosperasse em um ambiente operacional que divergiu radicalmente 

daqueles que tradicionalmente enfrentávamos: o século XXI é mais 

conectado, mais rápido e menos previsível que as épocas anteriores. 

Embora tenhamos encontrado essa mudança no campo de batalha, 
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mudanças semelhantes estão afetando quase todos os setores da 

sociedade (2015, p. 32, tradução nossa). 

  

 Analisando essa citação com base na Doutrina Militar Terrestre, percebe-se 

claramente que se trata de Operações no Amplo Espectro – conceito que passou a 

vigorar no âmbito das operações militares do século XXI, implicando mudanças 

consideráveis quando comparadas com as do século XX. 

Por exemplo, uma das mudanças constatadas com o desenrolar das 

operações militares refere-se ao modus operandis da Al Quaeda, apresentada no 

esquema abaixo (Figura 1), onde sua organização não seguia o modelo ortodoxo 

seguido por forças regulares: 

 

 

 

FIGURA 1 – Diagrama das relações entre os membros de uma organização. No primeiro, temos o 

modelo ortodoxo empregado pelo U.S. Army. O segundo expressa o modelo utilizado pela Al Qaeda  

Fonte: McChrystal, Stanley. Team of teams, 2015, p. 24. 

 

Por conseguinte, à medida que as Forças Armadas Estadunidenses buscavam 

adaptar-se a um ambiente operacional cada vez mais complexo, aspectos 

relacionados à dimensão humana vieram à tona, particularmente no que diz respeito 

à liderança: os conceitos de liderança à época não açambarcavam as novas 

características do seu principal meio – o Soldado –, face às condicionantes das 

Operações Militares de Amplo Espectro.  

Assim sendo, por um lado, tem-se as Operações de Amplo Espectro, cuja 

complexidade “requer que comandantes em todos os níveis possuam alto grau de 

iniciativa e liderança, potencializando a sinergia das forças sob sua 

responsabilidade” (Brasil, 2014, p. 4-4). E, por outro, um Soldado cujo perfil pode 

possuir inúmeras variações conforme a geração à qual pertence. 

Evidenciando o exposto acima, basta citar um dos paradigmas enfrentados 

por McChrystal: como obter o comprometimento de um Soldado da geração Y, que 

antes de ser empregado numa batalha, estava conectado com o mundo através de 
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seu smartphone e que agora recebe ordens através de comunicação via satélite sem 

a tônica de estar diante do seu superior? Como estabelecer vínculos de confiança? 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O exercício da liderança perpassa todos os níveis: tático, operacional, 

estratégico e político. 

Doravante a evolução da liderança se tratar de um processo dinâmico, a 

Liderança Militar por sua vez necessita apresentar uma metodologia que a permita 

evoluir adequadamente. Nesse sentido, é fundamental a compreensão das áreas de 

conhecimento envolvidas e suas contribuições e interferências, com vistas a 

proporcionar aos Líderes conteúdo doutrinário e ferramentas que lhe permitam se 

posicionar diante dos novos cenários. Na figura abaixo (Figura 2), buscou-se 

sintetizar, de forma reduzida, as principais áreas que fundamentam a base da 

Liderança, apresentadas até agora: 

 

 

FIGURA 2 – Interações multidisciplinares que perpassam a Liderança Militar. 

Fonte: O autor 

 

O modelo apresentado acima visa apenas demonstrar ao leitor uma pequena 

fotografia das diversas áreas do conhecimento envolvidas no exercício da Liderança 

Militar. Consequentemente, espera-se a percepção da premente necessidade de 

discutir-se acerca dessa complexidade que demandará uma preparação cada vez 

maior dos nossos líderes. 

Teologia

Filosofia

Antropologia

Psicologia

Psicanálise

Sociologia

Ciências 

Militares

Política

Economia

Administração
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A fim de obter-se uma perspectiva prática dos desafios enfrentados 

atualmente, vejamos alguns dos resultados de uma pesquisa apresentada por 

Covey, que envolveu profissionais de importantes ramos de atividade, incluindo 

militares: 

 

- Apenas 37% disseram entender claramente o que sua organização está 

tentando atingir e por quê. 

- Apenas um em cinco estava entusiasmado com as metas de sua equipe e 

de sua organização. 

- Apenas um em cinco trabalhadores disse ter uma visão clara entre suas 

tarefas e as metas de sua equipe de organização. 

- Ao final da semana, apenas metade estava satisfeita com o trabalho 

executado. 

- Apenas 15% sentiam que sua organização lhes dava os meios 

necessários para atingir metas importantes. 

- Apenas 17% sentiam que suas organizações promoviam comunicações 

francas, respeitando opiniões diferentes, e que isso resultava em ideias 

novas e melhores. 

- Apenas 10% sentiam que suas organizações consideravam as pessoas 

responsáveis pelos resultados. 

- Apenas 20% dos trabalhadores confiavam plenamente na organização em 

que trabalhavam. 

- Apenas 13% têm relações de trabalho em que há grande confiança e 

intensa colaboração com outros grupos ou departamentos (2017, p. 4). 

 

Diante dessas informações, Covey nos leva a refletir a respeito dos custos 

pessoais e organizacionais oriundos da incapacidade das organizações de 

empenhar plenamente a paixão, o talento e a inteligência da força de trabalho. Em 

que pesem os avanços tecnológicos, tais custos são maiores do que a soma de 

todos os impostos, juros e custos. 

Por conseguinte, face ao exposto, a estrutura na qual a doutrina atualmente 

se apoia permite o contínuo desenvolvimento da Liderança Militar, com adequado 

aproveitamento das características das diversas gerações que compõem as nossas 

fileiras, a fim de atender as necessidades de emprego face aos novos desafios 

apresentados às operações militares do século XXI? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de determinar as implicações das novas gerações de militares nas 

operações militares do século XXI, o presente estudo pretende apresentar uma 

análise sobre a atual percepção quanto aos aspectos de emprego da Liderança 
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Militar, observando as diferenças quanto às demais correntes de liderança, 

fornecendo subsídios úteis à Doutrina Militar Terrestre. 

Visando proporcionar a conquista do objetivo geral de estudo, foram definidos 

objetivos específicos que permitissem a construção de um raciocínio crítico e 

logicamente organizado. Quais sejam: 

a) Apresentar uma breve contextualização acerca da evolução observada pela 

dimensão humana relacionada à Liderança Militar 

b) Identificar as principais diferenças oriundas das novas gerações de militares; 

c) Identificar oportunidades de melhoria a partir das experiências obtidas pelo 

U.S. Army e U.S. Marine Corps; 

d) Identificar a atual percepção dos militares quanto à importância da Liderança 

Militar e que recursos utilizam para manter o seu aprimoramento; e 

e) Apresentar soluções que complementem a formação dos nossos líderes. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A Liderança constitui um dos Elementos do Poder de Combate Terrestre, os 

quais caracterizam a essência das capacidades que a Força Terrestre emprega em 

situações de Guerra ou de Não Guerra. Assim sendo, a importância da Liderança 

pode ser depreendida a partir do conceito que a define como: 

 

[...] uma competência individual que confere ao indivíduo a capacidade de 

dirigir e influenciar outros militares, por meio de motivação, objetividade e 

exemplo. Na atualidade, os ambientes nos quais se desenvolvem as 

operações terrestres requerem que comandantes e líderes dos elementos 

da F Ter sejam extremamente adaptáveis, capazes de empregar com 

eficácia as competências relacionadas ao pensamento crítico e à 

criatividade. Ao mesmo tempo, essa adaptabilidade e o domínio das 

competências citadas só lhes serão úteis se eles forem capazes de 

transmitir com clareza e em tempo hábil sua intenção e diretrizes aos 

subordinados. Comandantes competentes, informados e dotados de 

iniciativa e coragem física e moral são capazes de extrair o melhor resultado 

do pessoal e dos sistemas de combate colocados sob seu comando (Brasil, 

2014, p. 5-8). 

 

Face ao exposto, visualiza-se que a Liderança Militar deve apropriar-se de 

uma estrutura que permita sua contínua evolução, respeitando parâmetros que a 

distinguem das demais teorias haja vista às idiossincrasias da carreira militar.  
Com essa distinção, o militar não somente compreenderá para onde deverá 
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evoluir, como também saberá distingui-la das demais correntes, evitando 

interpretações errôneas. Para exemplificar a relevância desse aspecto, basta 

verificar que os militares que possuem a iniciativa de buscar informações para o seu 

aprimoramento ficam expostos à extensa miríade de teorias de liderança 

desenvolvidos a pleno vapor por um número crescente de instituições de diversos 

ramos. Por exemplo, uma pesquisa no site de buscas Google com a palavra-chave 

“liderança” retorna mais de 45.000.000 de resultados. Se a pesquisa for no idioma 

inglês, “leadership”, os resultados sobem para mais de 1.550.000.000. 

Nesse interim, não obstante a possibilidade de aproveitamento das inovações 

proporcionadas por outros setores pela Doutrina Militar Terrestre, ressalta-se que 
não se pode haver dúvida quanto às características que o líder deve 
apresentar em situações de combate. Em última análise, cabe aos nossos 

manuais apresentar de forma indubitável o que é a Liderança Militar. 

Atualmente, o Manual de Campanha C 20-10 - Liderança Militar aborda, 

inicialmente, as principais correntes de liderança, para depois apresentar o conceito 

de Liderança Militar e as características a serem desenvolvidas pelos líderes 

militares. 

Todavia, no âmago dessa abordagem, o militar não pode distinguir as 

possibilidades de emprego; ainda, o exercício da liderança é canalizado para a 

figura do comandante. Como consequência, essa abordagem culmina na 

centralização da tomada de decisões e não incentiva o exercício da liderança em 

todos os níveis.  

Em contrapartida, o novo Espaço de Batalha, redefinido pela hibridez ou 

assimetria de conflitos, onde não há frentes definidas e inimigos distintos, impõe a 

tomada de decisões num espaço de tempo cada vez menor. Por exemplo, a demora 

na ação de um Comandante de Grupo de Combate numa situação não prevista nas 

regras de engajamento, enquanto aguarda a decisão do Escalão Superior. Neste 

caso, um militar afeiçoado à responsabilidade de tomar decisões poderia mitigar 

uma situação de danos muito maiores por ter agido tempestivamente. 

 Portanto, tais mudanças implicariam em mudanças de paradigmas, como por 

exemplo: lideranças mais descentralizadas e lineares; Soldados com mais 

competências e domínio de tecnologia; cooperação com demais agências militares, 

civis e não-governamentais; estrutura mais flexíveis, adaptáveis, elásticas e 

modulares; e etc.  
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2 METODOLOGIA  
 

Para solucionar o problema apresentado, esta pesquisa teve como principal 

base a leitura analítica e fichamento de fontes (livros, artigos e manuais nacionais e 

internacionais, militares e civis). Em complemento, foi aplicado um questionário 

visando obter dados específicos para o embasamento deste artigo, em consonância 

com o tema. 

Para abordar o problema, utilizou-se a forma de abordagem qualitativa. Essa 

abordagem se deve, na visão do autor, ao observar a necessidade de se fomentar 

uma discussão inicial a respeito desta questão, correlacionando ideias advindas de 

sua experiência enquanto militar, conceitos acadêmicos já consolidados e fatos 

relevantes, uma vez que o assunto atinente ao estudo das gerações e de seus 

desdobramentos dentro das forças armadas ainda não fora açambarcado, 

conquanto também não o está no meio civil. 

Por conseguinte, o método exploratório será utilizado como base quanto ao 

atendimento do objetivo geral. Tal decisão fulgura apresentar uma análise conceitual 

pertinente e pautada numa estrutura lógica e objetiva, não obstante as 

considerações visando não excluir elementos importantes para a elucidação do que 

se propõe este trabalho. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O delineamento da pesquisa face ao problema em lide e a definição de 

termos e conceitos foram fundamentados a partir da revisão de literatura das áreas 

consideradas pertinentes, com enfoque maior no período a partir do século XX. Em 

função do tema conter elementos que perpassam a história do homem como um 

todo, eventualmente determinadas obras fora do período considerado foram 

recorridas, desde que apresentassem relevância para o tema. 

 As palavras-chave utilizadas, com respectivos correlatos em inglês, foram: 

- Liderança Militar; 

- Operações Militares no século XXI; 

- Soldado; 

- Ambiente complexo; e 
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- Gerações. 

As bases de dados empregadas consistiram-se em sítios eletrônicos, 

biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), da 

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

Naval (EGN), do U.S. Army e U.S. Marine Corps. 

No escopo das operações militares, foram observadas apenas as literaturas 

atinentes às Operações de Guerra, com enfoque nas conduzidas pelos Estados 

Unidos, notadamente no século XXI. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à liderança e a 

liderança militar; e 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados às operações 

militares no século XXI. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à liderança 

oriundos de escolas sem reconhecimento notório. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

leitura exploratória e questionário. 

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

 

O questionário contemplou o emprego da ferramenta de formulário 

disponibilizado pelo site Google. O universo considerado abrangeu Oficiais e Praças, 

sendo aqueles até o posto de Capitão-Tenente ou Capitão, de ambas as Forças 

Armadas. 

A distribuição do formulário ocorreu de forma indireta, utilizando-se e-mails e 

aplicativos de mensagens de texto (WhatsApp). Ainda, foi incentivado aos militares 

que receberam o formulário a compartilhar com outros militares visando aumentar o 

espaço amostral. 
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Foi realizado um pré-teste com (03) três Oficiais Intermediários, sendo 01 

(um) da Marinha do Brasil e 02 (dois) do Exército Brasileiro. Não foram encontradas 

falhas no instrumento de coleta de dados e, portanto, seguiu-se a distribuição 

apropriadamente. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Inicialmente, os militares foram identificados por Força Armada, ano de 

nascimento e posto/graduação. Foram obtidas 31 respostas, distribuídos conforme 

abaixo: 

- Quanto à Força: 67,7% da Marinha do Brasil e 32,3% do Exército Brasileiro; 

- Quanto ao posto/graduação: 71% de Oficiais e 29% de Praças; e  

- Quanto à classificação por geração: 83,9% da Geração Y (ou Millenials) e 

16,1% da Geração X. 

 

3.1 O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA 

  

 Ao solicitar-se que os militares expressassem a sua missão, 61% das 

respostas continham a expressão “defender a pátria”. Contudo, ao serem solicitados 

para classificar o seu grau de certeza sobre a resposta dada à referida pergunta, 

apenas 32,7% afirmaram que tinham absoluta certeza de que a resposta estava 

correta. 

 Quanto à missão da Força e da Organização Militar (OM) a qual pertencem, 

os percentuais relativos aos que conheciam com certeza absoluta foram de 32,3% e 

35,5%, respectivamente. No entanto, ao analisar-se as respostas, em ambos os 

casos, verificou-se que essa taxa era de aproximadamente 20%. 

 No âmago dessas perguntas, verifica-se a ausência de uma visão clara e 

objetiva por parte dos militares. Neste interim, Blanchard (2011) menciona que se o 

líder e o seu pessoal não sabem para onde vão, ou seja, não tem uma visão clara do 

seu destino, a liderança estará comprometida. Tal estado contribui para equipes de 

baixo desempenho: 

 

Essa falta de uma visão compartilhada faz com que as pessoas sejam 

atropeladas por múltiplas prioridades, duplicação de esforços, tentativas 

abortadas e energia desperdiçada [...]. Uma visão constrói confiança, 
cooperação, interdependência, motivação e responsabilidade mútua 
pelo sucesso. Uma visão permite que as pessoas façam as escolhas 

certas, porque suas decisões estão sendo tomadas com um resultado final 

em mente (2011, p. 18, grifo nosso). 
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 Ainda, dentro desse contexto, ao serem perguntados sobre quem 

consideravam como responsáveis pelo correto entendimento dos papéis dos 

militares em suas respectivas Forças, as respostas foram ao encontro da 

constatação acima ressaltando a falta de um entendimento comum. Dentre as 

respostas obtidas, destacam-se: Alto Comando, Organização Militar de Ensino, 

Comandante, Subcomandante, Chefe de seção, entre outros. 

 Quanto ao entendimento sobre a definição de Liderança Militar, as respostas 

foram bastante divergentes, variando entre conceitos simples sobre liderança 

(influenciar pessoas) e características atinentes aos líderes e gestores. Em suma, 

apresentam pouquíssima semelhança com as definições encontradas nas 

respectivas doutrinas apresentadas pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro. 

 De acordo com a Doutrina de Liderança da Marinha do Brasil: “Liderança é o 

processo de influenciar pessoas para motivá-las e obter o seu comprometimento na 

realização de empreendimentos e na consecução dos objetivos da organização” 

(2004, p. 1-1). 

 Quanto ao Exército Brasileiro: 

 

A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do 

líder militar sobre seus liderados, na medida em que implica o 

estabelecimento de vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a 

favorecer o logro dos objetivos da organização militar em uma dada 

situação (2011, p. 3-3). 

  

 Ainda, no escopo da pergunta acima, foi solicitado aos militares que 

mencionassem os exemplos utilizados como referência para o seu desenvolvimento 

enquanto líderes, bem como as características que buscavam melhorar.  A tabela 

abaixo (Tabela 1) consolida as respostas obtidas: 

 

TABELA 1 - Líderes utilizados como exemplo pelos participantes do questionário 

(continua) 

 

Líderes 
Número de 

menções 
Características 

Jesus Cristo 02 

Liderança pelo exemplo, 

compreensão, complacência e 

carisma 

Chico Xavier 01 Complacência e carisma 

Almirante Tamandaré  

(Patrono da Marinha do Brasil) 
01 Liderança pelo exemplo 
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TABELA 1 - Líderes utilizados como exemplo pelos participantes do questionário 

(conclusão) 

 

Duque de Caxias  

(Patrono do Exército Brasileiro) 
02 Pacificador e exemplo 

Oficiais Generais (Gen Villas Boas, Ex-

Comandante do Exército Brasileiro) 
01 Serenidade, confiança e coragem 

Oficiais Superiores 04 Empatia 

Sun Tzu 02 Disciplina 

Abrahão Lincoln, Mahat Magand, Steven 

Covey, Shackleton, etc. 
01 

Responsabilidade, exemplo e 

motivação 

Não possuem ou não definiram 19 - 

  

 Considerando-se que o exemplo é uma das características que todo líder 

deve possuir, é grave notar que o valor referente aos que não possuem ou não 

definiram um líder como referência a partir do qual poderiam se espelhar para 

aperfeiçoar-se perfaz 61,3% do total de participantes. Em segundo lugar, apenas 

25,8% apresentaram líderes militares como exemplo. A priori, de posse dessas duas 

informações, deve-se indagar como a Tropa realmente enxerga a questão da 

liderança como fator relevante. Pelos resultados, conclui-se que está aquém do que 

poderia ser, principalmente no seio das Forças Armadas. 

 Em que pese o espaço amostral alcançado, tais informações chamam a 

atenção para o modo como a Liderança Militar é percebida e como se busca 

aperfeiçoá-la. Neste sentido, ao analisar-se os manuais correspondentes das Forças 

Armadas estadunidenses, podemos observar duas diferenças importantes: a 

primeira diz respeito à definição de liderança militar e, a segunda, a apresentação ao 

longo dos manuais de uma rica contextualização dos conceitos abordados com a 

menção de Militares e de situações reais. 

 De acordo com o Manual FM 22-100 Army Leadership: “Leadership is 

influencing people — by providing purpose, direction, and motivation — while 

operating to accomplish the mission and improving the organization.” 4
 Além de 

apresentar um conceito simples e que evidencia o exercício da liderança no 

cumprimento de missões (militares), o manual explica o que significa cada uma das 

palavras-chave dessa definição, contextualizando-as. 

 Em complemento, destacam-se do Manual MCWP 6-10 Leading Marines, do 

U.S. Marine Corps, as seguintes observações extraídas do prefácio, dada a 

 

4 Liderança é influenciar pessoas – fornecendo propósito, direção e motivação – enquanto operando para 
cumprir uma missão ou melhorando a organização (FM 22-100 Army Leadership, p. 1-4, tradução nossa). 
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perspectiva que apresentam sobre a Liderança Militar, indo ao encontro do que foi 

exposto até agora: 

 

Since our 30th Commandant, General Carl E. Mundy, first published Leading 

Marines in 1995, it’s had a positive impact throughout our Marine Corps. It’s 

generated spirited discussions about what it means to be a Marine, and 

how to lead Marines, and it is the base document for the leadership 

curriculum in all our resident schools. Our philosophy of leadership, as 

described in this publication, is in consonance with our rich and storied 
past.  
[...] As Marines, we lead by example, often instilling values using stories. 

During the last 13 years of continuous combat, Marines have added to our 

legacy, some of their stories superbly illustrating our leadership philosophy. 

You’ll recognize many of those stories herein. We speak in this publication 
about those timeless attributes that form the soul of our Corps… those 

attributes that carried Marines forward through the wheat fields of Belleau 

Wood to the strongholds of Fallujah and Marjah. 

[...] leading Marines is the most important responsibility in our Corps, 

and thus we must educate the heart and mind to prevail on the 
battlefield and in the barracks, in war and in peace (EUA, 2014, grifo 

nosso)5. 

  

 Do texto, ressaltam-se os seguintes pontos: 

- A visão da Liderança expressa como uma Filosofia; 

- O que significa ser um Marine e como ele deve ser liderado; 

- A valorização dos exemplos históricos; e 

- A importância da responsabilidade em liderar. 

 Cabe mencionar que o Manual FM 22-100 Army Leadership consolida 04 

(quatro) manuais que, em suma, aborda a liderança em todos os níveis, enfatizam o 

auto aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos subordinados e o aconselhamento. 

Quais sejam: 

- FM 22-100 Army Leadership  

- FM 22-101 Leadership Counseling;  

- FM 22-102 Soldier Team Development 

 
5 Desde que nosso 30º Comandante, General Carl E. Mundy, publicou o Manual Leading Marines, em 1995, ele 
teve um impacto positivo em todo a nossa Instituição. Ele gerou discussões animadas sobre o que significa ser 
um Marine e como liderar os Marines, e é o documento base para o currículo de liderança em todas as nossas 
escolas residentes. Nossa filosofia de liderança, conforme descrita nesta publicação, está em consonância com 
nosso passado rico e histórico. 
[...] Como Marines, lideramos pelo exemplo, muitas vezes instilando valores usando histórias. Durante os 
últimos 13 anos de combate contínuo, os Marines acrescentaram ao nosso legado algumas de suas histórias que 
ilustram soberbamente nossa filosofia de liderança. Você reconhecerá muitas dessas histórias aqui. Nesta 
publicação, falamos sobre os atributos atemporais que formam a alma do nosso Corpo... esses atributos que 
levaram os Marines adiante pelos campos de trigo de Belleau Wood até as fortalezas de Fallujah e Marjah. 
[...] Liderar os Marines é a responsabilidade mais importante em nosso Corpo e, portanto, devemos 
educar o coração e a mente para prevalecer no campo de batalha e no quartel, na guerra e na paz (EUA, 
2014, grifo nosso). 
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- FM 22-103 Leadership and Command at Senior Levels; e 

- DA Pam 600-80 Executive Leadership. 

 Quanto ao MCWP 6-10 Leading Marines, este manual apresenta uma 

estrutura simples e objetiva, com o objetivo que seja “lido por todos os Marines de 
ponta a ponta” (explicitando que não se propõe a servir como um manual 

normativo). Por conseguinte, expõe a essência da Liderança para o U.S. Marine 

Corps em apenas 3 capítulos: caráter, fundações da Liderança e superando 
desafios. Em complemento, apresenta mais dois manuais com as bases 

doutrinárias para a prática da Liderança e a manutenção do processo de 

transformação dos militares: 

- MCRP 6-11B Marine Corps Values - A User's Guide for Discussion Leaders; e 

- MCRP 6-11D Sustaining the Transformation. 

 Com base no exposto neste tópico, as informações apresentadas pelos 

gráficos 1 e 2 parecem corroborar o raciocínio do autor ao apresentar os dados 

relativos ao nível de leitura dos Manuais de Liderança (EMA 137 Doutrina de 

Liderança da Marinha e C 20-10 Liderança Militar) bem como a frequência de 

utilização. Infelizmente, constata-se que menos da metade leram o manual 

completamente e o empregam efetivamente. 

 

 
GRAFICO 1 – Percentual de leitura dos Manuais de Liderança. 

Fonte: O autor 

 

42%

23%

16%

19%

Leitura dos Manuais de Liderança

Já leram Não leram Leram mais da metade Leram menos da metade
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GRAFICO 2 – Frequência de leitura dos Manuais de Liderança. 

Fonte: O autor 

 

3.2 CONFLITOS GERACIONAIS 

  

 Quanto ao conhecimento sobre as Gerações, apenas 54% relataram ter 

estudado sobre o tema. Das situações-problema apresentadas, mais de 80% 

apontaram as diferenças de geração como origem dos conflitos. Dentre tais 

dificuldades, a maioria das incidências ocorreram com as Gerações Y e Z. Nesse 

sentido, o assunto foi apontado pelos participantes como sendo muito relevante para 

o exercício da Liderança Militar. 

 Conforme alude Ferreira (2018), membros de uma mesma geração tendem a 

partilhar de vivências comuns, dificuldades e oportunidades, e consequentemente 

mesmos comportamentos. Contudo, é preciso evitar generalizações simplistas, pois 

nem todas as pessoas da mesma geração são idênticas. Inclusive, Cappi e Araújo 

(2015) apontam que as distintas reações face às questões diárias profissionais e 

sociais estão mais relacionadas à fase de vida na qual o indivíduo está do que com 

as características da sua geração. 

 Como síntese das diferenças entre as gerações, Paradela (2018) apresenta 

um quadro comparativo (Quadro 1) que evidencia o modo como cada uma delas 

tende a se posicionar no ambiente de trabalho: 

 

 

 

 

56%

43%

1% 0%
0%

Frequência de utilização dos Manuais de Liderança

Nunca Às vezes Com frequência Quase sempre Sempre
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Dedicação ao trabalho 

  Z Y   X BB  TD 

Lealdade à empresa 

Z Y    X   BB TD 

Abertura à inovação 

TD   BB   X   Y Z 

Convivência com novas tecnologias 

TD BB  X      Y Z 

Capacidade de concentração 

  Z Y   X  BB TD 

Visão de longo prazo 

Z Y    X    BB TD 

Capacidade de articulação e trabalho em equipes 

  X  BB TD    Y Z 

Legenda: TD - Tradicionalistas. BB - Baby Boomers. X - Geração X. Y – Geração Y. Z – 
Geração Z. 
 
QUADRO  1 – Diferenças entre as gerações no ambiente de trabalho. 

Fonte: Ferreira (2018, p. 103) 

  

 Observando a tabela acima, pode se verificar claramente o que cada geração 

agrega de valor e onde especificamente pode haver conflitos. É possível que seus 

efeitos sejam minimizados no âmbito das Forças Armadas dada a solidez de sua 

organização, bem como a definição clara de sua missão, conforme prevê o Art. 142 

da Constituição Federal: 

  

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem (CF/88, Art. 141º, grifo nosso). 

  

 Nesta linha de raciocínio, Manoel e Brochado (2001) contribuem com a 

seguinte visão sobre as Forças Armadas: 

 

 FORTE  FRACO 
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A organização militar guerreira é um fenômeno multimilenário. Vem sendo 

mantida, institucionalizada, protegida e equipada, em cada época, 

incorporando em seus meios de combate a tecnologia disponível ou quase 

sempre, ela própria, como estímulo e motivação para o desenvolvimento. 

[...] A organização militar, assim, na sua essência, foi sendo preservada 

nessa longa travessia dos séculos, seja como o terrível flagelo dos homens, 

seja como seu mais venerado instrumento de glória, graças a esses 

sentimentos coletivos entre os soldados que iriam gerar um vigoroso 

alicerce anímico para sustentá-la a despeito do tempo, da tecnologia 

absorvida, das transformações organizacionais e da evolução da sociedade 

humana (2001, p. 93:103). 

  

 Analisando-se o exposto, as possíveis implicações que podem ocorrer fruto 

das características observáveis ou não em cada geração devem ser observadas 

com cautela a partir da perspectiva da razão de ser das Forças Armadas, 

principalmente pelos elementos das Gerações Y e Z. Aos elementos das Gerações 

anteriores, cabe, como Líderes mais experientes, a compreensão dessa conjuntura e 

ações no sentido de trazer à consciência essa visão.  

 

3.3 LIDERANÇA X GESTÃO 

  

 Os militares foram apresentados a um conjunto de boas práticas esperadas 

do superior hierárquico, abrangendo questões atinentes aos papéis de um líder e de 

um gestor. Entre elas, sobressaíram-se as seguintes com mais de 75%: 

- Ser cobrado à altura dos meus deveres e responsabilidades; 

- Os trabalhos são bem planejados e distribuídos; 

- Orientações objetivas quanto à necessidade de melhoria; e 

- O ambiente de trabalho fica leve, mantendo o profissionalismo.  

 Considerando esses itens, temos que metade estão relacionadas às práticas 

de gestão. Neste caso, verifica-se uma confusão entre papéis – líder e gestor. Ora, 

um bom líder pode ser um bom gestor, mas um bom gestor não será 

necessariamente um bom líder. 

  Observa-se que o crescimento das práticas de gestão está relacionado com 

a busca por maior eficiência, eficácia e efetividade em todos os níveis de trabalho. 

Cabe dizer que a formação das escolas militares é vocacionada para formação de 

um combatente e não de um gestor. Contudo, a falta de conhecimento nas áreas de 

gestão, que estão cada vez mais especializadas (estratégica, de projetos, de 

processos, de risco), sendo aplicadas a praticamente todos os níveis (dos altos 

escalões ao pelotão) ou no mínimo exigindo certa compreensão do todo, enseja o 
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estudo sobre a viabilidade da inclusão dessas disciplinas ao longo da carreira. Como 

apontado anteriormente, a falta dessas habilidades é o que tem se mostrado a maior 

fonte de conflitos entre líderes e liderados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, mormente quanto à pesquisa 

acerca das gerações, notou-se dois aspectos de relevante importância: 

- A crescente demanda por treinamentos voltados para o desenvolvimento de 

líderes, impulsionada principalmente pela evolução da tecnologia e, 

consequentemente, maior velocidade e fluxo de informações; e 

- Tempo cada vez menor para a preparação do líder. 

 Em suma, essa conjuntura implica em dizer que a dimensão humana sofre 

pressões cada vez maiores a fim de assegurar a competitividade. No entanto, faz-se 

mister relembrar que a capacidade de desenvolvimento do homem não ocorre na 

mesma velocidade que a máquina, ou seja, leva-se tempo para forjá-lo. 

 Outro aspecto que se sobressai é o desenvolvimento do caráter – principal 

responsável pelas falhas na liderança. Considerando as diversas ideologias que 

enfraqueceram a sociedade em dois pilares importantes nas últimas décadas, a 

família e a educação, o trabalho exigido para forjar um Soldado tornou-se maior e 

acaba exigindo das Forças Armadas maior empenho, que ultrapassa o ato de 

apenas transformar o indivíduo em combatente, mas antes desenvolvê-lo como 

cidadão. Kinni menciona que o General MacArthur comparava a boa liderança com a 

consistência dos valores do líder: 

 

Coragem moral – a verdadeira liderança – tem como base uma filosofia 

simples, mas essencial: fazer o que acha certo e se opor ao que se acha 

errado, sem levar em consideração a popularidade ou a impopularidade que 

disso possa resultar, e sempre ter em mente que, sendo humano, você 

talvez erre em suas decisões. Os valores, naturalmente, servem para nós 
determinarmos o que é certo (2008, p. 188, grifo nosso). 

  

 Além disso, em comparação às diversas teorias de liderança, a Liderança 

Militar abrange uma dimensão que não é considerada por elas: a guerra. É da 
experiência que fora adquirida em combate que se retiram as características 
imprescindíveis que devem ser observadas pelos Líderes Militares. Qualquer 

leitura pelos anais históricos pode constatar que os campos de batalha sempre 

exigiram muito mais do líder militar. Vale ressaltar o juramento à Bandeira: “(...) 
defenderei com o sacrifício da própria vida”. 

 Tendo esta perspectiva como farol, as respostas fornecidas pelo formulário 

foram bastante oportunas em apontar que existe uma paralaxe entre a teoria e a 
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prática. E envidar esforços para diminuir essa situação certamente contribuirá para o 

aumento da prontidão operacional da nossa Tropa.  

 Antes de apresentar as oportunidades encontradas, cabe mencionar um 

aspecto amplamente apresentado ao longo do ano letivo corrente por ocasião das 

palestras proporcionadas ao corpo discente: a necessidade da quebra de 

paradigmas. A mudança de mentalidade visando maior flexibidade e 

descentralização, com maior atribuição de responsabilidades aos subordinados em 

todos os níveis apresenta-se como fator preponderante nas Operações de Amplo 

Espectro. 

 Assim sendo, como apresentam-se as seguintes oportunidades de melhoria 

resultantes deste artigo: 

a) Contextualização nos Manuais de casos históricos, possibilitando que os 

nossos militares possam reconhecer-se nas situações mencionadas, gerando maior 

compreensão dos conceitos e sua internalização. 

b) Desenvolvimento de treinamentos que permitam o desenvolvimento dos 

militares conforme às funções exercidas ao longo da carreira, observando as 

necessidades intrínsecas a cada nível: tático, operacional e estratégico. Nesse 

escopo, observa-se a implementação nos EUA de programas de aconselhamento e 

mentoring. 

c) Disponibilidade de um instrumento que permita às equipes de trabalho uma 

avaliação do Líder quanto à eficiência, eficácia e efetividade do seu desempenho, 

apontando as áreas onde seria recomendável o seu aprimoramento. Havendo um 

acompanhamento adequado, conforme apontado no item anterior, o militar em lide 

poderia desenvolver capacidades tanto profissionais quanto afetivas. Por 

conseguinte, esse procedimento viabilizaria ganhos para o próprio militar, para a sua 

equipe de trabalho e para a Organização como um todo. 

d) Inclusão de módulos de ensino voltados para às áreas de gestão atinentes à 

posição hierárquica do militar e função desempenhada, permitindo que os militares 

se capacitem oportunamente. Por exemplo, aos Oficiais Subalternos cabe o 

entendimento da gestão de processos, enquanto aos Oficiais Intermediários a 

gestão de projetos. Outrossim, dada a ampliação dos recursos tecnológicos e maior 

necessidade de racionalização quanto ao emprego de pessoal e de meios, 

conhecimentos voltados para a gestão de pessoal e logística contribuirão para o 

desempenho das funções exercidas pelo Oficial de Pessoal e de Logística. 
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e) Implantação de um Programa de Leituras que perpasse toda as fases da 

carreira. A ausência de um direcionamento adequado quando às leituras 

profissionais a serem realizadas pelos militares conforme às necessidades do seu 

posto/graduação, impossibilitam o seu contínuo desenvolvimento profissional. 

Conforme verificado a partir da pesquisa, a falta de leitura limita impede o exercício 

pleno da liderança.  

 Quanto à questão das gerações no ambiente de trabalho, Paradela (2018, p. 

104) destaca, diante dessa conjuntura marcada por diferenças e conflitos, a 

importância da adoção de práticas criativas e inovadoras na gestão de pessoas 

visando atender às necessidades decorrentes da convivência entre as distintas 

gerações. 

 Por fim, o correto entendimento da Missão das Forças Armadas continuará 

orientando os militares quanto à compreensão dessas questões que se apresentam.  

Neste caso, as palavras de Charles De Gaulle permanecem atuais: 

 

O Exército é, efetivamente, por sua própria natureza, refratário às 
mudanças. Não, certamente, porque o senso de progresso falte a seus 

servidores. Provarse-ia-a mesmo, sem dificuldade, que dentre todas as 

instituições, é o Exército que fornece o mais rico contingente de homens e 

pensamentos, de ciência e de ação. Mas essa largueza não impede a 

cautela coletiva. Vivendo de estabilidade, de conformismo e de tradição, 
o Exército receia, instintivamente, tudo o que tende a modificar sua 
estrutura. 

[...] Convém acrescentar que essa prudência é frequentemente justificada 

pelas censuras recebidas de fora. [...] Como as inovações propostas ao 

abrigo de uma retórica ruidosa têm, geralmente, como resultado, uma 

diminuição da força militar, explica-se facilmente a desconfiança dos 

homens que a deverão manejar (1996, p.138-139, grifo nosso). 
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