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RESUMO 

 

LIDERANÇA DE OFICIAIS DO EXÉRCITO DA NAMÍBIA: (Análise da 

competência de liderança desenvolvida na formação do oficial do pelotão da cavalaria 

do exército Namibiano). 

 

 

 

 

AUTOR: Michael Ndapwoita Edmud 

ORIENTADOR: Cap Otávio Santana do Rêgo Barros Junior 

 

 

Estudo desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica para embasamento da parte teórica 

e posteriormente um estudo de campo com cadetes do 4º ano da AMAN, a fim de verificar as 

principais competências desenvolvidas na formação de oficiais do Exército da Namíbia. A 

liderança militar é fator chave para o oficial do Exército Namibiano, o qual deverá desenvolver 

as competências necessárias para que possa exercê-la com eficiência. A competência indica 

capacidade e abrange, além dos conhecimentos peculiares a cada profissão ou cargo, a 

capacidade física para estar à frente dos trabalhos que estão sendo realizados, a capacidade para 

se comunicar de modo eficaz com o grupo e, sobretudo, a capacidade para interagir com 

pessoas, respeitando-as e orientando-as em suas deficiências e dificuldades. Por ser um tema 

de grande relevância para o Exército Namibiano optou-se pelo mesmo tema. 

 

Palavras-chave: Liderança. Competências. Oficial. Exército Brasileiro. Exército namibiano. 
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ABSTRACT 

 

LEADERSHIP OF THE NAMIBIA ARMY OFFICER: (An analysis of the competency 

of leadership in the formation of Namibian Army cavalry officers). 

 

 

AUTHOR: Michael Ndapwoita Edmud 

ORIENTADOR: Cap Otávio Santana do Rêgo Barros Junior 

 

 

This study was carried out by means of a bibliographical research on the basis of the theoretical 

part and later a field study with AMAN's 4th year cadets in order to verify how the skill 

leadership is developed during the formation of Namibian Army officers. Military leadership 

is a key factor for the Namibian Army’s officers, who must develop the necessary competencies 

so that he can exercise it effectively. Competence indicates capacity and includes, in addition 

to the knowledge peculiar to each profession or position, the physical ability to be at the 

forefront of the work being done, the ability to communicate effectively with the group and, 

above all, the ability to interact with people, respecting them and guiding them in their 

deficiencies and difficulties. Because it is a topic of great relevance for the Namibian Army, it 

was decided to use this topic. 

 

Keywords: Leadership. Skills. Officer. Brazilian army. Namibian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo trata do assunto “Competências de oficiais do Exército da Namíbia”, linha 

de pesquisa inserida na área de estudo de Liderança Militar. 

 Defence Web (2018) conceitua liderança militar como: 

 

A arte de influenciar o comportamento dos outros soldados, tanto dentro quanto fora 

da cadeia de comando, de modo a cumprir a missão da maneira desejada pelo líder 

para o maior bem da organização. O oficial das forças armadas, pela liderança e em 

virtude do papel assumido ou da responsabilidade atribuída, inspira e influencia seus 

soldados a realizar metas organizacionais.  
 

No exército da Namíbia, os oficiais da cavalaria são bem treinados, e são responsáveis 

pelas tarefas do dia-a-dia que sua unidade deve realizar. Um oficial competente tem que reagir 

a situações diferentes, resolvendo problemas sem precisar instruções dos oficiais superiores. 

Um líder deve projetar um plano para executar instruções, delegar tarefas aos 

subordinados, e fazer o acompanhamento para garantir que essas tarefas sejam concluídas. As 

tarefas podem variar desde garantir o terreno elevado no campo de batalha até a preparação 

para um desfile, mas o oficial é sempre o diretor. 

O papel do oficial se torna cada vez mais abrangente, aumentando sua responsabilidade 

em relação aos subordinados. O líder atua como elemento modificador do comportamento de 

seus subordinados, controla suas reações diante de situações inesperadas, define como agir com 

equilíbrio e presteza, sendo o mesmo responsável pela vida de seus comandados (DANDEKER, 

2003, p. 407, tradução nossa). 

O oficial comandante do exército exerce um papel fundamental para o soldado, tanto no 

que diz respeito ao profissional quanto no atitudinal, sendo observado constantemente por seus 

subordinados que muitas vezes o tem como exemplo a seguir. Sabe-se que os comandados 

espelham-se em seus comandantes, desta forma é necessário que o líder se baseie em três 

pilares: competência profissional, senso moral e outros atributos (MINISTRY OF DEFENCE, 

1993.). 

O escopo deste trabalho ficará restrito às competências que o oficial deverá desenvolver 

para que possa exercer sua função de líder e ser respeitado por seus subalternos. O tema tem 

grande relevância para o Exército Namibiano, uma vez que ao liderar sua tropa o oficial irá 

definir o sucesso da missão, pois uma equipe bem liderada é uma equipe que trabalha em 

conjunto, sabe obedecer às ordens ditadas pelo líder e com isso leva a missão ao sucesso. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Os objetivos da investigação a ser realizada podem ser assim descritos: 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desse projeto será conhecer o impacto que a liderança desenvolvida 

pelo oficial da cavalaria do Exército da Namíbia ao longo da formação de oficiais tem para as 

instituições militares namibianas. Além disso, observar como é desenvolvida na formação de 

oficiais Namibianos e como essa competência pode ser aplicada no exercício das diversas 

funções e cargos típicos de um oficial da carreira namibiano. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Serão observados os seguintes objetivos específicos: 

1. Conceituar liderança militar;  

2. Analisar a formação do oficial da cavalaria do Exército da Namíbia.  

3. Verificar como se dá o desenvolvimento da competência de liderança ao líder 

militar na formação dos oficiais cavaleiros namibianos;  

4. Realizar um estudo de campo com 25 cadetes da AMAN da arma de cavalaria 

para poder visualizar a diferencia do desenvolvimento de liderança nas 

formações de oficiais da cavalaria no Exército Namibiano e no Exército 

Brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LIDERANÇA 

 

A liderança é de suma importância para as organizações, pois através dela haverá um 

controle para poder se alcançar as metas almejadas com a finalidade de obter sucesso. 

Segundo Chiavenato (2004, p. 48), a liderança é definida como “uma forma de 

dominação ou controle, onde a função do líder é estabelecer e fazer cumprir critérios de 

desempenho para atingir objetivos organizacionais”. Assim, conclui-se que o líder tem como 

papel principal levar os liderados a cumprir suas metas. 

Para Kotler (2001), a atividade principal de um líder é produzir a mudança. É preciso 

que o líder estabeleça a estratégia a ser utilizada na organização, fazendo com que os recursos 

humanos estejam cientes das mesmas e motivá-los, com a finalidade de que sejam cumpridas.   

De acordo com Robbins (2007, p. 129), “liderança é a capacidade de influenciar pessoas 

para o alcance das metas, sendo essa liderança atribuída por meio de um alto cargo na 

organização ou emergência informal dentro da estrutura”. 

Os autores defendem um modelo de gestão de pessoas no qual a liderança seja pautada 

em um modelo flexível de administração, onde a participação dos colaboradores, configura uma 

importante estratégia de gerenciamento eficiente. Segundo Chiavenato (2004, p. 7), “todo 

processo produtivo somente se realiza com a participação conjunta de diversos parceiros, cada 

qual contribuindo com algum recurso”. 

Bergamini (2004) afirma que a liderança envolve duas ou mais pessoas, desta forma o 

líder precisa influenciar as pessoas, para que as mesmas se sintam motivadas e desenvolvam 

seu trabalho de forma satisfatória.  

Para que haja liderança é, antes de tudo, necessário que o líder exerça influência sobre 

os seus liderados e tenha consciência da necessidade de exercer tal influência. Para tanto é 

preciso motivá-los, observá-los e fazer com que os mesmos tenham confiança no líder. 

O Bergamini afirma que a função do líder não é motivar, mas sim manter os liderados 

motivados, o que é muito mais difícil, uma vez que a motivação é uma força intrínseca. É 

preciso criar um ambiente onde a equipe voluntariamente se motive, fazendo com que a mesma 

trabalhe em prol dos objetivos propostos, seguindo um planejamento adequado e que ao final 

se obtenha sucesso com o trabalho de todos. 
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O líder deve ter habilidades como inteligência, equilíbrio emocional, além de transmitir 

confiança para seus liderados. Um líder deve saber motivar, e segundo Robbins (2000, p. 342) 

“motivação é a disposição de exercer um nível elevado e permanente de esforço em favor das 

metas da organização, sob a condição de que o esforço seja capaz de satisfazer alguma 

necessidade individual”.  

Uma equipe motivada realiza as tarefas com disposição e deve haver sempre uma 

sintonia entre os membros da mesma, para que todos trabalhem em prol de um objetivo em 

comum.  

O desempenho é produto do esforço e da habilidade dentro de um contexto de 

probabilidade de desempenho. Os resultados de desempenho são as recompensas obtidas na 

busca da satisfação. 

 

Cada pessoa desenvolve forças motivacionais, dependendo da sua cultura, forças estas 

que influenciam no seu trabalho e em sua maneira de encarar a vida.  As forças 

motivacionais mais comuns são a motivação para a realização (impulso para superar 

desafios, avançar e crescer); a motivação para a afiliação (impulso para relacionar-se 

eficazmente com as pessoas); a motivação para a competência (impulso para realizar 

trabalho de alta qualidade); e a motivação para o poder (impulso para influenciar 

pessoas e situações).  Conhecendo as forças motivacionais de cada empregado, o 

administrador tem condições de entender melhor as suas atitudes diante das situações 

por eles enfrentadas, e até colocá-lo em uma função mais adequada aos seus impulsos 

naturais (DAVIS e NEWSTROM ,1992). 
 

As teorias motivacionais destacam que um indivíduo pode ter, como fonte de suas ações, 

razões internas (intrínsecos) ou externas (extrínsecos). Os motivos intrínsecos são resultantes 

da própria vontade do indivíduo, enquanto os extrínsecos dependem de fatores externos. Alguns 

motivos provêm de fontes externas ao indivíduo e à tarefa, incluindo-se aí diversas recompensas 

sociais e sinais de sucesso. Outras fontes podem ser resultado da estrutura psicológica do 

indivíduo e de suas necessidades pessoais de sucesso, sociabilidade, reconhecimento e etc.  

Segundo Samulski (2002), a motivação consiste em alinhar o conhecimento teórico com 

a prática no mundo corporativo, de forma que as ações sejam planejadas com maior coerência 

em seus propósitos, de maneira que aperfeiçoem os resultados que a organização, os gestores, 

os colaboradores, os líderes e os liderados estejam aspirando. Motivar é diferenciar potencial e 

desempenho; fazer treinamentos para desenvolver competências e valorizar constantemente os 

avanços através de feedbacks; tolerar e lidar de forma positiva com eventuais falhas; elogiar 

sempre que for pertinente; comemorar vitórias e respeitar e cumprir acordos estabelecidos. 

É preciso que o líder mantenha um canal aberto de comunicação entre ele próprio e os 

membros da equipe, afinal, estão todos em busca de um objetivo comum. Também é preciso 
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que haja comunicação entre os membros da equipe para que isso ocorra e para que haja 

comunicação é preciso troca de informações entre os membros. Assim, de acordo com 

Chiavenato (2002, p 32) “comunicação é o processo de transmissão de uma informação de uma 

pessoa para outra, sendo então compartilhada por ambos”. 

Brasil (2011, p. 9) cita algumas teorias da liderança, onde a corrente inatista defende a 

tese de que “fatores hereditários determinariam a existência do líder, quase desprezando as 

influências do meio”. Já a corrente sociológica “nega que o destaque do líder se deva às suas 

qualidades superiores e, com seus argumentos, procura caracterizar o líder emergente, isto é, 

aquele que desponta devido ao meio social.” A corrente do campo social “considera que os três 

fatores da liderança (o líder, o liderado, a situação e a comunicação) formam sistema com 

múltiplas possibilidades de interação entre seus elementos constitutivos, onde uma mesma 

estimulação poderá produzir resultados diferentes, devido às características dos grupos, às 

modificações da situação e às variações na interação entre o líder e os liderados”. No entanto, 

o líder militar deverá verificar o modo mais adequado para se lidar com o grupo. 

 

2.2 LIDERANÇA MILITAR 

 

Brasil (2011, p. 11) conceitua liderança militar como: 

 

A capacidade evidenciada por um indivíduo para influenciar outros militares, 

subordinados ou não, seja em tempo de paz, seja em situações de crise ou guerra, 

motivando-os a cumprir de forma adequada suas missões específicas e a participar de 

forma pró-ativas das atividades desenvolvidas pelo grupo a que pertencem. 

 

 

Para que isso ocorra, necessário se faz que se conheça alguns tipos de liderança: 

autoritária, participativa e delegativa. 

Segundo Brasil (2011) na liderança autoritária o líder define as regras e normas a serem 

seguidas e inspeciona regularmente os subordinados, utilizando o sistema de recompensa ou 

punições. Com a liderança participativa o líder ouve as ideias do grupo e procura aproveita-las 

para somente depois tomar suas decisões. Agindo assim, o líder consegue construir vínculos 

com seus subordinados, fazendo com que os mesmos colaborem espontaneamente com o grupo 

e desenvolvam seu senso de criatividade. A liderança delegativa deverá ser exercida em equipes 

de alto nível, onde o nível de conhecimento dos subordinados é igual ou chega perto do nível 

do líder. Assim o líder deverá delegar atribuições sem no entanto perder o controle sobre o 

grupo. 
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Por serem adversas as circunstâncias em que se encontrará o líder durante um combate 

necessário se faz que o mesmo utilize uma liderança situacional, onde deverá ser utilizado o 

modelo mais adequado a cada caso. 

No que diz respeito aos níveis de liderança, Brasil (2011) cita liderança direta e indireta. 

Na liderança direta o líder influencia diretamente os liderados, sendo muito importante o 

exemplo pessoal. Um exemplo de liderança direta é o tenente, comandante de pelotão que tem 

mais oportunidades de influenciar diretamente os seus subordinados, já que estão próximos o 

suficiente para verem como suas diretrizes estão sendo implementadas, constatando aquilo que 

está funcionando a contento e o que precisa ser corrigido.  

Já na indireta o líder atua através de outros líderes a ele subordinados, por exemplo, o 

comandante de uma OM opera em um ambiente de relativa complexidade, atuando sobre seus 

escalões subordinados por intermédio de diretrizes, planos e outros sistemas de relacionamento 

que não o pessoal. 

 

Figura 1 – Níveis de liderança 

 

Fonte: BRASIL (2011) 

 
 

Observa-se pela figura acima que a liderança direta é exercida pelo líder diretamente a 

seus liderados, enquanto a indireta possui outros líderes que estão sob seu comando. Na 

liderança indireta é de suma importância estabelecer uma cadeia de lideranças de forma a atingir 

todos do grupo. 

Segundo Brasil (2011) a chave da liderança é a credibilidade, onde a partir daí possa se 

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

ocorra são: competência profissional, senso moral e outros atributos. 
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A competência indica capacidade e abrange, além dos conhecimentos peculiares a 

cada profissão ou cargo, a capacidade física para estar à frente dos trabalhos que estão 

sendo realizados, a capacidade para se comunicar de modo eficaz com o grupo e, 

sobretudo, a capacidade para interagir com pessoas, respeitando-as e orientando-as 

em suas deficiências e dificuldades. O senso moral diferencia os que usam o poder 

que o cargo lhes confere para fazer o bem, dos que usam este poder para o mal. Implica 

na incorporação à personalidade de características como o respeito, a honestidade, a 

honra, o senso de justiça, a lealdade e a disciplina. Por último, o indivíduo deve 

possuir uma personalidade integrada por determinados atributos que favorecem o 

exercício da liderança, como: a autoconfiança, a coragem (física e moral), a 

criatividade, a decisão, a dedicação, o entusiasmo, o equilíbrio emocional, a iniciativa, 

a persistência, e a responsabilidade (BRASIL, 2011, p. 16). 

 

 

O mais importante é que o líder queira liderar deixando de lado seus próprios interesses 

em detrimento aos interesses do grupo. Através de suas próprias atitudes dará o exemplo ao 

aquele e poderá deles cobrar para que ao final todos saiam ganhando. 

Segundo Brasil (2011, p. 3) líder é “o militar habilitado a conduzir subordinados ao 

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

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

ética militar, interesses, motivação, normas e valores. 

Brasil (2011, p. 5) ainda ressalta para a importância da doutrina de liderança: 

 

A Doutrina Militar Terrestre é o conjunto de conceitos básicos, princípios gerais, 

processos e normas de comportamento que sistematizam e coordenam as atividades 

de emprego do Exército. Dentro deste contexto, situa-se a doutrina de liderança, cuja 

compreensão depende do conhecimento e de nossa análise da instituição militar, 

abrangendo os seguintes aspectos: (1) A hierarquia militar proporciona a estrutura 

para a liderança e estabelece os diversos escalões da organização, dentro dos quais os 

elementos atuam e exercem diferentes graus de liderança; (2) As doutrinas de 

liderança e de combate formam um todo integrado, cuja essência é o poder de 

combate, onde a liderança está implícita em todos os elementos: valor do comandante, 

capacidade e eficiência operacionais e moral da tropa; (3)A doutrina de liderança é 

um aspecto primordial da instituição militar, tendo por objetivo assegurar aos chefes 

militares a aquisição de habilidades, conhecimentos, atribuições e comportamentos 

que os capacitem a tomar decisões rápidas, acertadas e coerentes com os objetivos da 

instituição.   

 

Segundo Brasil (2011), atributos são definidos como características relativamente 

consistentes do indivíduo, para responder, de uma determinada maneira, às situações que se 

apresentam. Dentre esses atributos encontra-se a competência. 

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

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

transmitir confiança, uma vez que são as bases para a liderança eficaz. 
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Lembrar sempre que a chave da liderança é a credibilidade, a qual somente se consegue 

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

percebendo sempre suas necessidades e procurando motivá-los através de seu exemplo pessoal. 

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

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

homens e entender a natureza de cada um. 

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

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

que podem realizá-la é possível obter a vitória. 

 

2.3 A FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO EXÉRCITO DA NAMIBIA 

 

Hoje, a formação de oficiais é dividida em duas fases distintas, mas interligadas. A 

primeira fase é o Regular Commissioning Course (RCC) 1, administrado pela Escola Militar de 

Excelência Osona em Okahanja, região de Khomas, que dura 18 (dezoito) meses e tem como 

objetivos treinar, transformar e preparar cadetes com as habilidades militares necessárias, 

conhecimento e comportamento condizentes com oficiais que no futuro sejam capazes de 

treinar e liderar um pelotão da Namibian Defence Force (NDF) 2 em tempo de guerra ou de 

paz. Nessa fase, os cadetes recebem treinamento em habilidades básicas de soldados, guerra 

convencional, operações de baixa intensidade, liderança e administração, assim como 

instruções de treinamento físico militar. Nesse curso, os cadetes têm férias de uma semana a 

cada 6 (seis) meses. A segunda fase é o bacharelado em ciências militares, que dura 4 (quatro) 

anos, e é administrado em conjunto pela Escola Militar de Excelência Osona e pela Faculdade 

de Ciências da University of Namibia (UNAM) 3, Departamento de Ciências Militares. Esse 

curso tem como objetivo preparar oficiais com vasto conhecimento e habilidades acadêmicas e 

militares após o comissionamento. Essa é a fase acadêmica; portanto, o oficial é mais um 

estudante acadêmico que um militar. 

Um cadete, ao ser selecionado para ser um oficial, terá que completar o RCC antes de 

iniciar o Bacharelado em Ciências Militares. Os cadetes tornam-se, então, comissionados como 

segundos-tenentes ao se formarem no RCC e são então obrigados a fazer o Bacharelado. 

Aqueles cadetes que não conseguem se formar como um bacharel são então classificados como 

 
1 Tradução livre: Curso Regular de Comissionamento 
2 Tradução livre: Força de Defesa da Namíbia 
3 Tradução livre: Universidade da Namíbia 
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oficiais “não especializados” e têm oportunidades de crescimento na carreira diferentes das de 

quem possui um Bacharelado em Ciências Militares. O curso é composto por homens e 

mulheres. Os candidatos são selecionados dentre os membros que já servem e se destacam na 

NDF, demonstrando potencial para se tornarem oficiais e possuindo boas qualidades de 

liderança e bom condicionamento físico, requisitos esses evidenciados durante entrevistas e 

exames médicos. No entanto, a NDF em um futuro próximo está pretendendo selecionar alguns 

potenciais candidatos do público geral. O curso, por sua natureza, é difícil, mental e fisicamente, 

porque é concebido para tornar os cadetes membros integrantes do corpo de oficiais após o 

comissionamento. Como os cadetes são escolhidos dentre pessoas que já servem ao exército, 

eles já pertencem a uma arma, quadro ou serviço; portanto, o curso de formação de oficiais não 

pretende especializar os futuros oficiais em uma arma, quadro ou serviço específico, mas sim 

fornecer uma formação geral para todos os oficiais de todas as armas, quadros ou serviços. 

Outra especialização dentro da arma, quadro ou serviço pode ser feita em fases posteriores, em 

cursos de especialização. 

Por fim, em vista do exposto acima, é possível afirmar que a Formação de Oficiais 

cavaleiros no exército da Namíbia hoje vem constantemente buscando atualizar o modo pelo 

qual a educação e o treinamento militar são conduzidos e aplicados, em um esforço para dotar 

seus futuros oficiais das habilidades necessárias e oferecer sólida preparação para a carreira 

profissional em liderança militar. Também visa prepará-los, em ambiente civil, nas áreas de 

comando, análise, pesquisa, consultoria e análise em defesa e segurança nacional, bem como 

prepará-los para uma variedade de carreiras militares de acordo com as necessidades nacionais, 

regionais e internacionais. Além disso, busca incentivar o crescimento na adoção e uso de 

técnicas e tecnologias militares e civis contemporâneas em benefício da NDF (NAMIBIAN 

DEFENCE FORCE, 1995.). 

 

2.4 DESENVOLVENDO DA LIDERANÇA NA FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO 

EXÉRCITO DA NAMIBIA 

 

Em primeiro lugar, é relevante reconhecer a importância dos cadetes do curso da 

Namíbia já terem passado pela formação básica e terem sido recomendados pelos comandantes 

das suas respectivas organizações militares, para fazer o curso porque demonstraram atributos 

de liderança e/ ou outras características consideradas importantes para um oficial da Força de 

Defesa da Namíbia durante o seu tempo de serviço como praça. Esse fato influencia muito o 
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desenvolvimento da liderança militar nos cadetes, pois já tinham demonstrado certos atributos 

de liderança. 

Além da área acadêmica e da área técnico-militar da formação dos oficiais, só é preciso 

incutir alguns princípios de liderança militar nos cadetes, descritos a seguir: conhecer os 

indivíduos que estão sob suas ordens e ter interesse pelo seu crescimento profissional e bem 

estar; comunicar-se com correção e eficiência; agir com decisão e firmeza, mas ter paciência, 

empatia e tato; ensinar o subordinado a confiar; treinar seu bom senso e manter o equilíbrio 

emocional; elogiar o trabalho bem feito, assim como o esforço sincero realizado para cumprir 

a missão, mesmo que não se tenha alcançado o objetivo pretendido; apoiar e estimular a 

iniciativa de seus comandados e incentivá-los para que apresentem soluções para os problemas 

do grupo; conversar com o pessoal, mantendo-os informados e tendo sempre uma palavra 

positiva para animar seus comandados; em todas as situações, procurar controlar o medo e 

demonstrar coragem; ser um permanente bom exemplo para os subordinados, agir com 

responsabilidade, com honestidade e falar sempre a verdade, mesmo que ela não lhe seja 

favorável; evitar cometer falhas que comprometam sua credibilidade; ter um projeto para a 

organização militar ou o setor que está o seu comando, mas saiba explicá-lo a seus subordinados 

de maneira correta, quando for implementá-lo; empenhar-se em identificar e formar outros 

líderes, com os quais constituirá um grupo coeso, capaz de cumprir missões complexas com 

eficiência (NDJOBA, KC., 2009, p. 47, tradução nossa). 

A formação de oficial namibiano foca também nos valores militares, a historia militar e 

a cultura militar namibiano, para que assim o futuro oficial seja capaz de liderar e levar o grupo 

a ter consciência da importância destes valores para a sobrevivência da organização militar em 

sociedade (NDJOBA, KC, op.cit., p. 52.). 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurar-se-á garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 
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3.1 MÉTODOS 

 

Primeiramente foi feita a pesquisa de referencial teórico sobre liderança militar. 

No decorrer da pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática; levantamento de dados referentes a liderança 

militar e as competências do líder militar. 

Foi feito um estudo de campo com 25 militares do 4º ano da AMAN, os quais 

responderam a um questionário virtual acerca da importância do desenvolvimento das 

competências do líder militar e como fazer para desenvolvê-las. 

Por fim, confrontamos os dados com as hipóteses propostas, pretendendo a refutação ou 

corroboração da teoria proposta. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O trabalho de campo realizado junto à AMAN consistiu em realizar entrevistas com 25 

cadetes do 4º ano, o último do período de formação na Academia. Assim, esperávamos 

encontrar neste público o estágio mais acabado de todo o processo de subjetivação a que vinha 

sendo submetido. 

 

4 ESTUDO DE CAMPO 

 

Foi realizado um estudo de campo com 25 cadetes de várias armas do 4° ano da AMAN, 

os quais responderam a um questionário virtual, a respeito da importância do desenvolvimento 

das competências da liderança para a carreira militar. 
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4.1 RESULTADOS 

 

A primeira pergunta diz respeito se o entrevistado considera todos os comandantes 

líderes, sendo que 60% dos entrevistados responderam que sim e 40% responderem que não, 

conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Todos os comandantes são líderes?

 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Com relação a quais os fatores que corroboram para o desenvolvimento das 

competências necessárias à liderança, tendo sido dadas as seguintes opções: competências 

individuais, interações afetivas, relações informais, cooperação, composição das equipes, 

interações formais, estilo de liderança e gestão. 

52% disseram ser estilo de liderança; 16% gestão; 12% competências individuais; 8% 

composição das equipes; 4% interações afetivas; 4% relações informais; 4% cooperação, 

conforme se vê pelo gráfico que segue: 

 

 

60%

40%

Todos os comandantes são líderes?

Sim

Não
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Gráfico 2 – Fatores que desenvolvem competências 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Sobre de que forma a AMAN possibilita o desenvolvimento das competências 

necessárias à liderança, tendo sido dadas as opções: TFM; palestras; na convivência diária. 80% 

dos entrevistados disseram ser pela prática do TFM; 15% pela convivência diária e 5% através 

de palestras. 

 

Gráfico 3 – Formas pelas quais a AMAN desenvolve competências de liderança 
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Fonte: DO AUTOR (2019) 

Questionados sobre se acha que a seleção de cadetes de praças que foram identificados 

como tendo demonstrado alguns traços de liderança ajuda no desenvolvimento das 

competências de liderança nos futuros oficiais? 70% dos entrevistados disseram que sim e 30% 

disseram que não. 

 

Gráfico 4 – Você acha que a seleção de cadetes de praças que foram identificados como tendo 

demonstrado alguns traços de liderança ajuda no desenvolvimento das competências de 

liderança nos futuros oficiais?

 

 

70%

30%

Acha que a seleção de cadetes de praças que 
foram identificados como tendo 

demonstrado alguns traços de liderança 
ajuda no desenvolvimento das competências 

de liderança nos futuros oficiais?

Sim

Não
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Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

 Após se formar na AMAN, os oficiais precisam de mais instruções de liderança militar? 

45% dos entrevistados disseram que sim e 55% disseram que não. 

 

Gráfico 5 – Após se formar na AMAN, os oficiais precisam de mais instruções de 

liderança militar?

 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Questionado a respeito do grau de importância que o entrevistado atribui ao 

desenvolvimento das competências de liderança para o militar tendo sido dadas as opções: 

Muito importante , Importante e Não tem importância. 

92% dos entrevistados disseram ser muito importante; 8% disseram ser importante. 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

Após se formar na AMAN, os oficiais 
precisam de mais instruções de liderança 

militar?

Sim

Não
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Gráfico 6 – Grau de importância do desenvolvimento das competências 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

4.2 DISCUSSÃO 

 

Ao final do estudo de campo, pôde-se constatar que para 100% dos entrevistados 

desenvolver a liderança é importante, tendo sido apontados como fatores que colaboram para 

este desenvolvimento: 52% estilo de liderança; 16% gestão; 12% competências individuais; 8% 

composição das equipes; 4% interações afetivas; 4% relações informais; 4% cooperação. 

Sobre de que forma a AMAN possibilita o desenvolvimento das competências 

necessárias à liderança, 80% dos entrevistados disseram ser pela prática do TFM; 15% pela 

convivência diária e 5% através de palestras. 

100% dos entrevistados consideram que ao desenvolver as competências necessárias à 

liderança, os cadetes da AMAN estarão aptos a seguir a carreira de oficiais do Exército 

Brasileiro com eficiência e com as habilidades necessárias para tal. 

100% dos entrevistados considera importante para o líder militar o desenvolvimento 

destas competências. 
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Com relação ao grau de importância que o entrevistado atribui ao desenvolvimento das 

competências de liderança para o militar tendo sido dadas as opções: 

Muito importante, Importante e Não tem importância. 

92% dos entrevistados disseram ser muito importante; 8% disseram ser importante. 

Assim sendo, conclui-se que os desenvolvimentos das competências necessárias à 

liderança são de suma importância para oficiais do exército, tanto do Exército Brasileiro como 

do Exército da Namíbia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa foi possível concluir que a 

formação de oficiais do Exército da Namíbia realmente desenvolve princípios de liderança 

militar críticos para a gestão da defesa da nação, tais princípios como: conhecer sua profissão, 

conhecer-se e procurar o auto-aperfeiçoamento, assumir a responsabilidade por seus atos, 

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

subordinados, servir de exemplo a seus homens, conhecer e cuidar do bem estar de seus 

subordinados, manter seus homens bem informados, assegurar-se de que as ordens são 

compreendidas, finalizadas e executadas, treinar seus subordinados como uma equipe, atribuir 

missões a seus homens de acordo com as possibilidades destes. 

Os líderes são importantes dentro de uma organização, pois são eles que irão 

desenvolver a equipe e proporcionar um ambiente agradável, sendo estes os principais desafios 

dos mesmos. 

Também foi possível concluir que a liderança é fundamental para que as tropas 

permaneçam motivadas, coesas e aguerridas, no entanto o ato de liderar não é assim tão fácil, 

visto que há uma hierarquização e disciplina rígidas. 

É preciso que seja estabelecido um laço de liderança entre o comandante e seus 

comandados, para que não haja desobediência, até mesmo em casos de extrema tensão. Com 

isso os exércitos passaram a desenvolver projetos que formem líderes, buscando desenvolver 

nos oficiais e sargentos competências que facilite o desenvolvimento da liderança. 

Foi realizado um estudo de campo dentro da AMAN, com 25 cadetes do 4º ano, onde, 

através de um questionário virtual, constatou-se que 100% dos entrevistados considera 

importante a liderança no meio militar, bem como disseram que a AMAN propicia o 

desenvolvimento das competências para a liderança através, principalmente do TFM, além de 

citarem ainda a rotina diária e as palestras que são proferidas na instituição. 

Na Namíbia, bem como nos outros exércitos do mundo, a liderança e as competências 

da liderança são essenciais, fundamentais, para o comandante, a fim de que o mesmo possa 

atuar comandando sua tropa com eficiência. 
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ANEXO 1 – ENTREVISTA COM OS CADETES 

 

1) Todos os comandantes são líderes? 

2) Quais os fatores que corroboram para o desenvolvimento das competências necessárias 

à liderança? 

3) De que forma a AMAN possibilita o desenvolvimento das competências necessárias à 

liderança? 

4) Após se formar na AMAN, os oficiais precisam de mais instruções de liderança militar? 

5) Você acha que a seleção de cadetes de praças que foram identificados como tendo 

demonstrado alguns traços de liderança ajuda no desenvolvimento das competências de 

liderança nos futuros oficiais? 

6) Qual o grau de importância você atribui ao desenvolvimento das competências de 

liderança para o militar? (   ) Muito importante  (   ) Importante  (   ) Não tem importância 
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