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RESUMO 

 

SANTOS, Philipe Delmiro dos. O impacto do desenvolvimento da liderança servidora 

por parte dos Cmt SU sobre o rendimento de seus subordinados no C Bas da AMAN em 

2018. Resende: AMAN, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Observar o impacto do desenvolvimento das habilidades de liderança pelo comandante 

de pequenas frações sobre o rendimento operacional e moral de sua tropa. Esse foi o objetivo 

deste trabalho, que se voltou especificamente ao exercício da liderança pelos comandantes de 

subunidade do Curso Básico da Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 2018. 

Além de manuais e apostilas militares, utilizou-se como referência bibliográfica 

principal a sequência de obras de James C. Hunter conhecidas pelo mais popular dos seus 

livros, “O monge e o executivo”. Da bibliografia coletou-se o questionário através do qual os 

cadetes podiam avaliar seus comandantes dentro dos critérios objetivos da liderança 

servidora. Tal experiência já havia sido realizada, com sucesso, pelo comandante do Batalhão 

Toneleiro, do Corpo de Fuzileiros Navais. Junto com os dados obtidos em questionário, foi 

analisado o rendimento das subunidades em diferentes atividades ao longo do ano de 

instrução.  

Da comparação de desempenho operacional das companhias de cadetes em função do 

desenvolvimento da liderança servidora por seus respectivos comandantes, concluiu-se com a 

experiência que há sim um impacto positivo do bom desenvolvimento da liderança servidora 

sobre o desempenho dos subordinados. Observou-se, ainda, que a mediocridade de 

desenvolvimento na liderança parece apresentar um resultado pior do que o bom 

desenvolvimento de um estilo diferente de liderança. 

 

Palavras-chave: Liderança servidora. AMAN. Desenvolvimento.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Philipe Delmiro dos. The impact of the development of servant leadership 

by the company commanders on the performance of their subordinates on the AMAN’s basic 

course in 2018. Resende: AMAN, 2019. Completion of course work. 

 

Observe the impact of the development of leadership skills by the commander of small 

fractions on the operational and moral performance of his troop. This was the objective of this 

work, which turned specifically to the exercise of leadership by subunit commanders of the 

Basic Course of the Military Academy of Agulhas Negras in the year 2018. 

In addition to manuals and military handbooks, the main bibliographical reference was 

the sequence of works by James C. Hunter known by the most popular of his books, "The 

monk and the executive". From the bibliography the questionnaire was collected through 

which the cadets could evaluate their commanders within the objective criteria of the servant 

leadership. Such an experiment had already been successfully carried out by the commander 

of the Toneleiro Battalion of the Marine Corps. Together with the data obtained in a 

questionnaire, the performance of subunits in different activities during the instructional year 

was analyzed. 

From the comparison of the operational performance of the cadet companies to the 

development of the servant leadership by their respective commanders, it was concluded from 

the experience that there is rather a positive impact of the good development of the servant 

leadership on the performance of the subordinates. It was also observed that the mediocrity of 

development in leadership seems to present a worse result than the good development of a 

different style of leadership. 

Key words: Servant leadership. AMAN. Development.  

 

 

 

 
 



 

 

RESUMEN 

 

SANTOS, Philipe Delmiro dos. El impacto del desarrollo del liderazgo por parte de 

los comandantes de compañía sobre el rendimiento de sus subordinados en el curso básico de 

la AMAN en 2018. Resende: AMAN, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Observar el impacto del desarrollo de las habilidades de liderazgo por el comandante 

de pequeñas fracciones sobre el rendimiento operacional y moral de su tropa. Este fue el 

objetivo de este trabajo, que se volvió específicamente al ejercicio del liderazgo por los 

comandantes de subunidad del Curso Básico de la Academia Militar de las Agujas Negras en 

el año 2018. 

Además de manuales y apostillas militares, se utilizó como referencia bibliográfica 

principal la secuencia de obras de James C. Hunter conocidas por el más popular de sus 

libros, "El monje y el ejecutivo". De la bibliografía se recolectó el cuestionario a través del 

cual los cadetes podían evaluar a sus comandantes dentro de los criterios objetivos del 

liderazgo de servidumbre. Tal experiencia ya había sido realizada, con éxito, por el 

comandante del Batallón Tone, del Cuerpo de Infantería de Marina. Junto con los datos 

obtenidos en cuestionario, se analizó el rendimiento de las subunidades en diferentes 

actividades a lo largo del año de instrucción. 

De la comparación de desempeño operacional de las compañías de cadetes en función 

del desarrollo del liderazgo servidora por sus respectivos comandantes, se concluyó con la 

experiencia que hay sí un impacto positivo del buen desarrollo del liderazgo que sirve sobre el 

desempeño de los subordinados. Se observó, además, que la mediocridad de desarrollo en el 

liderazgo parece presentar un resultado peor que el buen desarrollo de un estilo diferente de 

liderazgo. 

 

Palabras clave: Liderazgo servidor. AMAN. Desarrollo.  
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

A liderança é mais uma no universo de competências fundamentais ao exercício do 

oficialato e se compõe de uma série de outras habilidades – como, por exemplo, o 

desenvolvimento de empatia, senso de justiça, comunicabilidade, influência interpessoal e 

distribuição de responsabilidades. 

Liderança diz respeito à capacidade de influência interpessoal. Os seres humanos, 

seres sociais, têm a capacidade de moldarem-se uns aos outros. De toda interação, resultará 

influência, a favor ou de encontro aos objetivos comuns. A essa capacidade de influenciar é 

que chamamos de liderança. 

Elementar demais para ser resumida à ocupação de um cargo, a liderança é uma 

habilidade, como tantas outras que possam compor certa competência profissional. No ofício 

das armas, seu estudo revela-se especialmente válido – uma vez que, em função do sucesso 

das relações e do trabalho resulta, por vezes, a vida ou a morte. 

Por tudo isso, o estudo sobre liderança desenvolveu-se e aprimorou-se. Autores 

renomados se multiplicaram nas mais diversas áreas. Executivos, acadêmicos de diferentes 

formações profissionais, militares, todos contribuíram de alguma forma com suas percepções 

empíricas e considerações para enriquecer o conceito atual sobre essa importante habilidade 

de influência humana, explodindo o número de publicações e trabalhos científicos sobre a 

área. 

Nesse ínterim, na segunda metade do século XX, surge na Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) uma seção específica para o estudo na área. Inicialmente conhecida 

como Cadeira de Chefia, pela forte influência histórica da doutrina militar francesa, em 

contraponto à raiz inglesa leader. Com o passar do tempo e esclarecimento sobre a diferença 

entre chefia e liderança, adotou-se a nomenclatura atual, como Cadeira de Liderança. 

A existência de uma seção vocacionada para o estudo de liderança, a despeito dos 

inegáveis avanços na difusão desta competência entre o oficialato – como as aulas teóricas e 

estudos de caso previstos no currículo atual – não incluiu uma forma de desenvolver, também, 

de forma prática, tal competência entre os oficiais já formados, instrutores da Academia. Esse 

trabalho, portanto, pretendeu suprir essa lacuna. 
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Até o ano de 2018, não se apresentava no Curso Básico (C Bas) do Corpo de Cadetes 

(CC) da AMAN uma forma de desenvolvimento e acompanhamento do desenvolvimento da 

habilidade de liderança entre os oficiais instrutores.  

Dessa forma, apresentava-se um problema. Se não havia nenhum método em 

utilização no C Bas da AMAN para o desenvolvimento metódico da liderança entre os 

oficiais, como estaria o nível de desenvolvimento da liderança servidora entre os Cmt SU e 

qual o reflexo disso sobre o rendimento e formação militar dos cadetes? 

Os oficiais instrutores da AMAN servem de referencial para os cadetes em formação. 

Assim, justificava-se a pesquisa na perspectiva de apresentar uma forma eficaz de verificação 

e desenvolvimento da liderança, o que traria resultados sobremaneira excelentes não só para 

os próprios oficiais, mas nos educandos que têm neles difusores de conhecimento. 

Assim, o valor desta pesquisa fundamentou-se na perspectiva de cooperar no 

desenvolvimento das habilidades componentes da habilidade de liderança e seu resultante 

reflexo sobre a formação e o rendimento operacional e moral da tropa. Ainda mais por tal 

pesquisa se voltar sobre os comandantes de uma tropa tão singular como é a dos futuros 

oficiais das diversas armas, quadro e serviço do Exército Brasileiro (EB).  

Em especial, no exemplo do Curso Básico da AMAN, trata-se de uma escola em que 

passam todos os oficiais de carreira da linha bélica do Exército Brasileiro – sendo sua 

importância crucial para a instituição. Ali, nos 1º anos de sua vida militar, o futuro oficial 

desenvolve reflexos, solidifica sua formação e recebe toda preparação curricular e não-

curricular necessária ao bom exercício de sua função no comando de homens. Por isso 

alarmava ainda mais inexistência de um método em aplicação para medir e aprimorar a 

liderança entre os instrutores. 

Tal pesquisa teve como objeto de estudo o impacto do desenvolvimento da liderança 

servidora exercida pelos Cmt SU do C Bas da AMAN no ano de 2018 no rendimento dos 

cadetes, envolvendo de forma interdisciplinar a influência da liderança do comandante e seus 

reflexos sobre a Educação Militar no Exército Brasileiro. A pesquisa inseriu-se no escopo da 

Liderança Militar, de forma interdisciplinar incluindo observações na área da Metodologia do 

Ensino Superior.  
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1.2 QUESTÃO DE ESTUDO 

Como o desenvolvimento das habilidades de liderança do comandante de pequenas 

frações impactou o rendimento operacional e moral de seus subordinados dentro do contexto 

do C Bas da AMAN no ano de 2018? 

1.3 OUTRAS QUESTÕES DE ESTUDO 

a. Quais são as habilidades componentes da competência liderança? 

b. Quais as particularidades do C Bas da AMAN? 

c. Como foi o rendimento operacional e moral dos cadetes das subunidades do C Bas da 

AMAN no ano de 2018 em função do desenvolvimento das habilidades de liderança dos 

seus respectivos comandantes? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

Observar o impacto do desenvolvimento das habilidades de liderança do comandante 

de pequenas frações no rendimento operacional e moral da tropa, dentro do contexto do 

exercício da liderança pelos comandantes de subunidade do Curso Básico da Academia 

Militar das Agulhas Negras no ano de 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos  

a. Apresentar a liderança; seus conceitos, definições, aplicabilidade e as habilidades de 

liderança que a compõe enquanto competência. 

b. Caracterizar o Curso Básico da AMAN.  

c. Verificar e avaliar o rendimento das subunidades (SU) do Curso Básico da AMAN, no 

ano de 2018, em função do desenvolvimento das habilidades de liderança por parte de 

seus comandantes. 
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

2.1 TIPO DE PESQUISA, OBJETO, MÉTODOS E DADOS A SEREM OBTIDOS 

Será feita uma pesquisa bibliográfica a fim de levantar conceitos importantes, 

métodos e experiências anteriores de sistematização do desenvolvimento de liderança, 

mediante análise, em outras organizações das Forças Armadas ou do meio civil. 

Será realizada uma pesquisa de campo com coleta de dados para mensurar o 

desempenho geral de cada companhia do Curso Básico. Esses dados abrangerão o resultado 

das subunidades na Operação FIT, exercício de longa duração realizado ao fim do ano letivo, 

com competição entre patrulhas. Bem como o rendimento das companhias no Estágio Básico 

do Combatente de Montanha, ministrado pela Seção de Instrução Especial (SIESP), o 

desempenho das companhias no Concurso de Ordem Unida, organizado pela 3ª Seção do 

Corpo de Cadetes, as competições entre as subunidades do C Bas realizada como forma de 

integração pelos demais cursos da AMAN, o quantitativo de recompensas, punições e 

transgressões disciplinares contabilizados no Sistema de Observação do Cadete (SOC), dados 

psicopedagógicos levantados pela Seção Psicopedagógica da AMAN e outros que 

oportunamente sejam julgados relevantes. 

Será ainda realizada uma coleta de dados para levantar o desenvolvimento das 

habilidades de liderança dos comandantes de companhia do Curso Básico da AMAN no ano 

de 2018. Realizar-se-á um questionário junto aos oficiais comandantes de pelotão e os 

cadetes de cada companhia. O questionário adotado será o mesmo apresentado nos apêndices 

da obra “Como se tornar um líder servidor” (HUNTER, 2006, p. 128-131). 

Por fim, será realizada entrevista com militares e personalidades identificadas como 

relevantes para a pesquisa, a fim de atestar a percepção empírica a respeito do valor do ensino 

e desenvolvimento da arte de liderar.  

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Será utilizada em todo caso a população dos cadetes e oficiais instrutores da AMAN. 

O questionário a respeito das habilidades de liderança do Cmt SU será aplicado à totalidade 

dos Cmt Pel e em uma amostra mínima de 30% dos cadetes de cada companhia. Outros 

dados a respeito do desempenho individual dos cadetes poderão ser obtidos obedecendo à 

mesma proporção. 

2.3 TRATAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
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Com os dados levantados no questionário, confeccionar-se-ão tabelas e gráficos 

registrando a percepção dos oficiais e cadetes a respeito do desenvolvimento das habilidades 

por parte dos Cmt Cia. As respostas, que variam de “Concordo totalmente” a “Discordo 

totalmente” receberão um equivalente numérico, entre 4 e 0, e sobre elas observar-se-ão a 

média e desvio-padrão correspondente. 

A respeito dos dados de desempenho individual e coletivo dos cadetes de cada 

companhia, serão confeccionadas tabelas para comparação dos desempenhos gerais das 

subunidades. 

2.4 ALCANCE DA PESQUISA 

Os resultados da pesquisa atenderão de forma específica ao Curso Básico da AMAN e 

seus instrutores, bem como, adaptando-se às suas peculiaridades, aos demais cursos do Corpo 

de Cadetes e outras unidades e subunidades do Exército Brasileiro.  

Através dos resultados deste trabalho, poder-se-á encontrar uma correlação verificada 

cientificamente entre desempenho da tropa e liderança dos seus comandantes – bem como a 

aplicabilidade no Exército Brasileiro do método de avaliação e desenvolvimento da liderança 

utilizado. 

2.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como pontos fracos da pesquisa, pode-se observar o elemento transitório no comando 

das subunidades do Curso Básico. Ao fim do ano, os cadetes passam a uma nova série, sendo 

realocados em outros cursos, com outros e diversos comandantes de companhia. Dessa forma, 

perde-se o fator de acompanhamento do desenvolvimento das habilidades de liderança na 

percepção dos subordinados que deram o 1º feedback.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 SOBRE LIDERANÇA 

3.1.1 Definição de liderança 

Assim define o Manual de Liderança Militar do Exército: 

“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” (BRASIL, 2011, 3-2). 

As forças coirmãs têm também definições enriquecedoras sobre o tema. Para a Escola 

de Especialistas da Aeronáutica “liderança é o processo de influenciar as atividades de um 

indivíduo ou de um grupo para a realização de um objetivo numa dada situação” (EEAR, 

2017, p. 3). A Marinha do Brasil a define como “o processo que consiste em influenciar 

pessoas no sentido de que ajam, voluntariamente, em prol do cumprimento da missão” 

(BRASIL, 2004, 1-2). 

 “Liderança é o processo pelo qual se motiva e ajuda a trabalhar os outros, com 

entusiasmo para atingir seus objetivos.” (CBMERJ, s.d., p. 2). 

Comparando as várias definições de várias fontes, notam-se algumas semelhanças. 

Todas parecem permear a ideia de que através da liderança, um homem melhora, aprimora, 

evolui o valor moral ou a disposição de seus companheiros a fim de cumprir melhor a missão. 

Portanto, é uma inspiração à excelência, ao melhor do outro. 

Há também, como semelhança a ideia influenciar. Se liderança é a influência de uma 

pessoa sobre outra, então não é privilégio nem exclusividade do comandante, do patrão, do 

gerente, do chefe. Os pais exercem certa influência sobre os filhos e, se tal influência visa 

torná-los melhor, então é liderança. 

Na definição da Força Naval, observa-se que a liderança como influência para agir 

voluntariamente. Dessa forma, a coerção por meio da força, do medo ou da autoridade dos 

regulamentos ou tradições não pode ser classificada como liderança. Ela é classificada como 

poder. A liderança é pautada na autoridade. 

O fundador da Sociologia Max Weber diferencia ambos (PEDROSA, 2009): 

Poder: “É a capacidade de obrigar, por causa de sua posição ou força, os outros a 

obedecerem à sua vontade, mesmo que eles preferissem não fazê-lo.”    
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Autoridade: “É a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você 

quer por causa de sua influência pessoal”. 

“Outras maneiras de se observar estas diferenças, são: O poder é comprado e vendido, 

dado e tirado. Por outro lado, a autoridade é a essência da pessoa, está ligada ao seu caráter” 

(PEDROSA, 2009). 

Todavia, a despeito das múltiplas fontes, entendemos que nenhuma outra definição 

parece mais completa e adequada a esse trabalho do que a apresentada no best-seller de James 

C. Hunter, recomendado por inúmeras publicações no meio militar e civil. Desta extraem-se 

os tópicos: 

“Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem 

comum, inspirando confiança pela força do caráter” (HUNTER, 2006, p.18, grifo nosso). 

Liderança é, portanto, uma habilidade. Qualquer pessoa pode desenvolvê-la e ela 

merece ser estudada, caso estejamos buscando excelência em sua execução. 

Liderança é influenciar pessoas. Baseia-se e envolve necessariamente 

relacionamentos humanos. É influenciar para o trabalho. Mas difere de outras formas, como 

a coerção, por impelir as pessoas a trabalharem entusiasticamente. Nesse termo, não cabe 

descaso, falta de qualidade ou comprometimento. Trata-se realmente de envolver pessoas 

integralmente, ajudá-los a imergir por completo no comprometimento com a tarefa do grupo. 

A liderança busca um trabalho objetivo, em prol de metas. É dinâmica, não estática. O 

objetivo é identificado como comum e, geralmente, apontado pelo líder. Cresce a importância 

de o líder militar conseguir transmitir aos subordinados a importância da missão para ele ou 

para o grupo e envolvê-lo no seu cumprimento. 

A liderança baseia-se em confiança, conceito que tangencia o de autoridade 

(conforme a definição de Weber, em contraste com o poder legal, físico e intimidatório). É, 

portanto, a capacidade de fazer o liderado de bom grado agir em prol da missão.  

É, por fim, sustentada sobre a força do caráter. O liderado não confia em quem não 

merece confiança. O caráter, muito mais abrangente do que a mera honestidade, envolve 

quem a pessoa é. Caráter pode ser entendido como o conjunto dos valores carregados pelo 

sujeito (HUNTER, 2014, p. 110-115). 

3.1.1.1 Chefia e liderança – a importância de fazer de comandantes, líderes 
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Há uma diferença importante entre os conceitos. Chefia se aproxima mais ao 

comando, à ocupação de um cargo superior. Liderança relaciona-se à influência interpessoal, 

independente de cargo ou posição. É a capacidade de dobrar outrem à sua vontade, exercendo 

com entusiasmo trabalho em prol de objetivos comuns. 

 “A palavra chefia origina-se do latim CAPUT que significa cabeça, ou seja, a parte 

principal. Nos dias de hoje, a chefia decorre de ato administrativo legal, sendo ocupada pelo 

chefe que exerce as funções do cargo para o qual foi nomeado” (EEAR, 2017, grifo nosso) “O 

exercício da chefia, comando ou direção, é entendido pelo conjunto de ações e decisões 

tomadas pelo mais antigo” (BRASIL, 2004, 1-1)  

“O exercício da chefia é uma prerrogativa de um cargo, muitas vezes 

independe da capacidade de seu detentor, visto que o direito de comandar é um 

mandato recebido legalmente. Porém, é claro que um chefe não cumprirá bem o seu 

papel, a não ser que desenvolva em si próprio, as qualidades que o tornará um 

indivíduo digno do seu título; que o tornará um líder.” (CBMERJ, s.d., p. 1) 

Já a liderança, como visto, trata-se de uma habilidade, que pode ser exercida por 

qualquer um, do soldado ao general, no sentido de influenciar outras pessoas a trabalhar com 

entusiasmo pelo objetivo comum. Uma esposa pode liderar seu marido e vice-versa. Um 

tenente, por cargo exercendo a chefia de um pelotão, pode valer-se da liderança de um 

soldado EP para convencer os demais de determinada decisão. Sendo soldado, ele 

provavelmente não exercerá grande chefia. Mas nada impede que, pelas suas qualidades 

sociais, exerça influência pela missão – portanto, liderança. 

 “A palavra líder veio do antigo germânico lad, ‘caminho’. Um ladan, ou 

‘líder’, era ‘aquele que mostrava o caminho’. Era o guia, que conduzia caminhantes 

de um povoado a outro. Sua principal responsabilidade, durante a caminhada, era 

‘cuidar de todos e de cada um” (CBMERJ, s.d., p. 2).  

Há, portanto, uma enorme responsabilidade sob os ombros do líder perante as pessoas. 

Há vidas sob os cuidados dele. Que podem ser transformadas para melhor, ou pior. “Em 

essência, a liderança envolve a realização de objetivos com e através de pessoas. 

Consequentemente, um líder precisa preocupar-se com tarefas e relações humanas.” 

(HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 105). 

Mas qual seria, de fato, a importância do tema liderança para as organizações 

militares, que mais do que qualquer outra, têm a seu dispor o poder de coerção dos 

regulamentos e hierarquia castrense? Recorramos novamente ao Manual de Liderança do EB: 

“d. O cenário de guerra configura uma situação na qual o poder militar e as 

pessoas que integram as forças militares estão sob constante pressão, sofrendo 
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penúrias de todos os tipos e cumprindo ordens que, muitas vezes, colocam suas 

próprias vidas em risco. A História Militar apresenta diversos exemplos em que tal 

cumprimento de ordens não ocorreu automaticamente, apesar da organização 

hierarquizada e da disciplina das forças militares. 

“e. Dessa forma, é importante que a hierarquia e a disciplina componham 

um quadro em que os comandantes estabeleçam sólidos laços de liderança com seus 

subordinados, para que não ocorram casos de omissão, deserção e desobediência, 

dentre outros, mesmo nas situações de dificuldades extremas, como as de crise ou as 

de guerra.” (BRASIL, 2011, 6-13, grifo do autor) 

Não se trata de contratar mão-de-obra, mas de descobrir a melhor versão das pessoas 

sob sua influência. Despertar esse cerne, esse é o âmago da liderança. 

“As Organizações bem-sucedidas têm uma característica principal que as 

diferencia das organizações malsucedidas: uma liderança dinâmica e eficaz. 

Segundo Peter F. Drucker, os líderes constituem o recurso básico e mais escasso de 

qualquer empresa. As estatísticas dos últimos anos mostram esse aspecto com muita 

clareza: ‘De cada cem novas empresas iniciadas, aproximadamente cinquenta, ou 

seja a metade, desaparecem no período de dois anos. Por volta de cinco anos, apenas 

um terço das cem originais continuarão ativas’. A maioria dos insucessos pode ser 

creditado a uma liderança ineficaz” (EEAR, 2017, p. 1). 

Portanto, não basta formar com excelência técnica e gerencial os oficiais como 

comandantes; é preciso desenvolver neles, e nos líderes inferiores, a habilidade de 

influenciar, liderar e extrair o melhor de cada um. É preciso fazer dos comandantes, líderes. 

Nem sempre, será um trabalho popular, mas sempre será um trabalho necessário.  

“A missão do líder e sua contribuição de buscar o máximo de cada um 

muitas vezes contrariam interesses, mas ele deve seguir suas convicções sem buscar 

popularidade, e sim o melhor para a equipe.” (BERNARDINHO, 2006) 

A permanente busca pela excelência que caracteriza todas as grandes organizações e 

que acompanhou a Força Terrestre nos seus mais de três séculos de história é o que deve 

permear hoje o desenvolvimento constante da liderança dos seus quadros. Afinal, já dizia 

Auguste Comte que “progredir é conservar melhorando” (REZENDE, 2013). 

3.1.1.2 As particularidades da liderança servidora 

O Caderno de Instrução Liderança Militar da AMAN classifica a liderança servidora 

como um tipo de liderança 

“Vários tipos diferentes de liderança podem ser identificados quando se 

estuda a vida de bem sucedidos comandantes militares, notáveis capitães de 

indústria, políticos famosos e outros indivíduos que lideraram grupos humanos 

numerosos e importantes; daí pode-se tirar conclusões sobre a aplicabilidade, 

vantagens e desvantagens de cada um dos tipos identificados.  

“Citam-se, entre outras: a liderança autoritária (autocrática), a liderança 

participativa (democrática), a liderança delegativa, a liderança carismática, a 
liderança servidora, a liderança emergente e a liderança heróica.” (AMAN, s.d., p. 

15, grifo nosso) 
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Porém, ao descrever os tipos de liderança nas páginas seguintes, o caderno, como 

outras publicações que assim interpretam a liderança servidora, cita características ligadas à 

personalidade do líder. Um mais delegativo, outro mais centralizador. Entendemos, porém, 

segundo a afirmação de Jesus e o descrito por Hunter no best-seller “O monge e o executivo”, 

que a liderança servidora é um paradigma diferente de enxergar a liderança. Aplica-se a 

qualquer personalidade. Não se trata de uma forma, é uma essência. 

“Quem quiser ser líder, deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. 

– Jesus Cristo” (HUNTER, 2004, p. 60) 

Mais alinhada aos desafios do século XXI, a liderança servidora deixa de enxergar o 

chefe como aquele que deve ser o foco a ser atendido pela organização. Pelo contrário, 

inverte-se a pirâmide, ao entender que toda organização tem um cliente, alguém a ser atendido 

pelo serviço prestado pelo grupo. Assim, toda a organização deve se voltar àquele cliente.  

O empregado raso, como elemento-chave na execução dos serviços, deve estar tão 

envolvido no compromisso da organização com qualidade e excelência quanto os chefes dos 

níveis superiores. Geralmente, o menor nível é o mais capaz a observar as deficiências da 

organização na ponta da linha, as oportunidades de melhoria e é quem se envolve mais 

diretamente com o consumidor final. Numa empresa de vendas, não importa quão gentis 

sejam os altos executivos, se o vendedor, em contato direto com o cliente, for ríspido e mal-

educado, provavelmente é essa a impressão que ficará de toda a instituição. 

No Exército Brasileiro, as conclusões do autor também são aplicáveis. Aqui também 

há um cliente – a sociedade brasileira. Também há os chefes – oficiais e graduados nos 

diversos níveis. E de todos os círculos, o subordinado-raso (no caso da tropa, o cabo e o 

soldado; no caso do CC, o cadete) é o mais capaz de influenciar diretamente o serviço da 

instituição. São, portanto, com eles que o comandante deve mais se preocupar em envolver e 

atender. Os chefes devem aperfeiçoar-se como servidores dos níveis inferiores para que estes, 

comprometidos e com os recursos à mão, tenham condições de oferecer o serviço de 

qualidade em nome de toda a instituição. É formar bons profissionais e bons líderes. 

“O bom profissional é aquele que nunca acha que o que conquistou é o 

bastante, que sempre quer algo mais e que está disposto a sacrifícios individuais em 

nome de um objetivo coletivo. E o bom líder é aquele que consegue incutir esse 

questionamento em seus colaboradores.” (BERNARDINHO, 2006, p.196) 

Resumindo sua concepção de pirâmide invertida de liderança, não há mais uma grande 

massa de subordinados atendendo ao chefe, mas um ou alguns chefes, atendendo seus 
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subordinados imediatos, para que estes também liderem e sirvam seus subordinados 

imediatos. É uma reação em cadeia de liderança e serviço que esbarra no melhor atendimento 

ao cliente, que é, no caso do EB, a nação brasileira. Vide anexo. 

A liderança se baseia na autoridade – não no poder, conforme a definição já 

apresentada de Max Weber. A autoridade é conquistada com o tempo, através de serviço e 

sacrifício. Tal desprendimento se baseia no amor, ou seja, em ações de entrega pelo outro – e 

o amor tem por fundamento uma vontade consciente e intencional de servir. 

3.1.1.3 As habilidades de liderança 

Na obra “Como se tornar um líder servidor”, James C. Hunter inova ao apresentar de 

forma metódica um método para avaliação do desenvolvimento da habilidade de liderança dos 

participantes do processo. Esse método será apresentado detalhadamente depois. Por ora, é 

importante saber que para avaliá-la, ele subdividiu a liderança em 25 habilidades 

componentes, e relaciona a cada uma delas uma pergunta de um questionário, que ele 

denominou lista de habilidades de liderança (LHL). As habilidades representam de forma bem 

concisa aquilo que deve ser apresentado por um bom líder servidor, e estabelecem um 

parâmetro a ser buscado pelo participante. Por isso, foi escolhido como paradigma de bom 

exercício da liderança servidora para avaliação dos Cmt SU do C Bas. 

3.1.2 Desenvolvimento das habilidades de liderança 

“Nunca deixo de me surpreender com o fato de as empresas não exigirem 

que seus líderes tenham uma melhoria contínua e se esforcem para se tornarem os 

melhores que puderem ser. Com a tremenda responsabilidade de liderar outros, me 

parece óbvio que as empresas deveriam ajudar a desenvolver suas habilidades de 

liderança e, com isso, seu caráter. 

“Quando qualidades de caráter são incentivadas no local de trabalho e as 
pessoas têm a oportunidade de colocá-las em prática, os efeitos espalham-se por 

toda a sociedade. As verdadeiras transformações no caráter tornam-se evidentes em 

todos os aspectos da vida de uma pessoa.” (HUNTER, 2006, p. 103) 

Em “Como se tornar um líder servidor”, James C. Hunter apresenta um processo 

prático para o desenvolvimento da liderança, o qual chamou de “três F’s”. Nele, o autor 

destaca três passos, fundamentos, feedback e fricção, que comporiam o método apresentado 

por ele para desenvolvimento e acompanhamento do desenvolvimento da liderança.  

“Juntando o que aprendi com aquele gerente, com Daniel Goleman e 
também com minha compreensão sobre a formação do caráter e hábitos de mudança, 

desenvolvi um processo simples para ajudar as pessoas a melhorarem suas 

habilidades de liderança. 
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“Esse método baseia-se num sistema de controle de qualidade que criei no 

início da década de 1980. São três etapas: definição das especificações, 

identificações dos desvios destas especificações e eliminação dos desvios. 

“Trata-se de um modelo que se mostrou tão eficiente em fabricar produtos 

de qualidade quanto em ajudar a formar líderes de qualidade. 

“Para implementar esse processo não é necessário que a empresa mantenha 

um programa formal. Qualquer indivíduo ou grupo pode aplicar esses conceitos por 

conta própria. São esses os três conceitos: Fundamentos, Feedback e Fricção.” 

(HUNTER, 2006, p. 98, grifo nosso) 

Os fundamentos referem-se ao passo inicial. Quando um grupo novo se forma, 

alguém entra no grupo ou há uma mudança significativa, surgem duas perguntas básicas. 

“Como devo me comportar” e “o que acontece se eu não me comportar dessa maneira”. Cabe 

ao líder oferecer essas respostas, com base em uma clara exposição do padrão de excelência 

esperado, bem como as formas de medi-lo. 

O feedback é o segundo passo, é onde se exige que os participantes do processo 

comparem suas habilidades como líderes e as exigidas pela liderança servidora bem sucedida. 

Tudo com a intenção de identificar a defasagem entre o desempenho atual e o esperado. 

No passo do feedback, o líder recebe um retorno das outras pessoas, em especial as 

que estão sob sua liderança, a despeito do desenvolvimento do seu caráter, dentro da ótica das 

habilidades componentes da liderança. Para realizá-lo, o autor propõe um questionário, 

chamado Lista de Habilidades de Liderança (LHL), a ser realizado pelos liderados, para medir 

as habilidades individuais do líder verificado, em relação aos princípios da liderança 

servidora. 

“Usada anonimamente e de forma abrangente no início do processo, a LHL 

determina o desempenho básico inicial e depois permite a realização de seis 

verificações mensais para monitorar as mudanças [...], além das auto-avaliações [...]. 

“A LHL é um instrumento simples e pode ser preenchida em menos de 15 

minutos. Consiste em 25 informações sobre o participante, junto com duas questões 
descritivas. De um modo geral, dez ou mais LHLs são preenchidas sobre cada 

participante por subordinados, colegas, superiores [...]. 

“Com os resultados tabulados, prepara-se um sumário [...] mostrando 

qualidades e deficiências, de forma a ajudar o participante a identificar de maneira 

objetiva onde estão suas oportunidades. 

“Quando o participante compara suas auto-avaliações com as apreciações 

feitas por terceiros, consegue perfeitamente enxergar como o mundo o vê. Trata-se 

de uma técnica conhecida como ‘feedback 360 graus’. A LHL proporciona ainda 

uma avaliação específica relacionada com os princípios da liderança servidora.” 

(HUNTER, 2006, p. 99-100) 

Apesar do excelente diagnóstico obtido através da aplicação desse método, a maioria 

das empresas e organizações ancora aqui. Sem um plano sério de desenvolvimento da 

liderança, não se observa uma mudança significativa nos padrões observados após algum 

tempo. Daí a imprescindibilidade do terceiro passo. 
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Através da fricção ou atrito, uma tensão saudável, almeja-se eliminar as deficiências 

ao passo que regularmente refaz-se a medição dos resultados. O autor detalha todo o processo, 

que envolve o estabelecimento de planos de ação quinzenais, acompanhados pelo superior 

imediato, bem como reuniões trimestrais com outros superiores e envolvidos no processo, em 

que é feito um treinamento e feedback sobre o processo, com o estabelecimento de metas para 

o próximo período, além dos questionários mensais realizados na esfera da organização sob 

liderança do participante. 

3.1.2.1 Experiência bem sucedida – Aplicação da LHL no Btl Toneleiro, do CFN 

Na revista Âncoras e fuzis, revista institucional do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), 

da Marinha do Brasil, o Capitão-de-Mar-e-Guerra (CMG) José Firmeza Simões dos Reis 

relata uma experiência bem sucedida de aplicação da Lista de Habilidades de Liderança, de 

James C. Hunter.  

“A proposta feita por James Hunter e apresentada em seu livro: Como se 

tornar um líder servidor é interessante e foi colocada em prática em 2006/2007 no 

Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais – Batalhão Tonelero – e 

posso afirmar para o leitor que o resultado foi extraordinário.” (REIS, 2010, p. 10) 

O CMG José Reis, durante o período em que esteve no comando das Forças Especiais 

do CFN, decidiu aplicar o método proposto por Hunter. Num primeiro momento, organizou 

uma semana de palestras e instruções sobre liderança com personalidades civis e militares  

“Para tal, foram convidadas personalidades com notório saber e experiência 

no assunto, que ministraram palestras sobre as respectivas experiências. [...] foram 

convidados: CMG (FN-RM1) Newton Prado, instrutor da EGN e oficial reconhecido 

em toda a MB como ícone quando o assunto é liderança, TenCel (PM) Fernando 

Príncipe Martins, ex-Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais – 
BOPE – e Comandos Anfíbios do ano de 1986, Maj (USMC) Peter Carlile Wilson, 

oficial americano de intercâmbio na FFE e 1ºTen (T) Andrea Batista de Almeida, 

oficial psicóloga, lotada no CIAA e que fez uma apresentação sobre a importância 

da inteligência emocional na influência sobre pessoas. Cada um dos palestrantes 

emprestou muito brilho ao evento, transmitindo conceitos doutrinários, experiências 

práticas e conhecimentos específicos sobre suas áreas de atuação.” (Ibidem, p. 10) 

Finda as palestras, ele propôs aos seus oficiais o método. Apesar de algumas 

resistências iniciais, foi aceito e bem recebido. 

“Os questionários de auto-avaliação seriam respondidos pelos oficiais das 

três companhias operativas e, em cada companhia, todas as praças responderiam aos 

questionários referentes a cada oficial da respectiva companhia. 

[...] 
“Após a aplicação dos questionários e a consolidação feita pelo Imediato 

[...], recebi, na câmara, cada oficial em particular para que eles pudessem ver o 

resultado, comparar a sua auto-avaliação com aquilo que seus subordinados 

pensavam deles em cada quesito do questionário e, por fim, serem conduzidos por 

seu comandante a realizar uma reflexão sobre cada pergunta daquelas que 
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sintetizavam as habilidades de liderança avaliadas. Não é possível descrever, nesse 

artigo, a reação de cada oficial que teve a extraordinária oportunidade de conhecer, 

de forma objetiva, o que seus subordinados pensavam deles. Cada reunião de 

aconselhamento levou cerca de 2 a 3 horas. Recebi um ou, no máximo, dois oficiais 

por dia. A faina completa levou duas semanas.” (Ibidem, p. 11-13) 

O comandante conta na publicação, detalhadamente, todo o processo que realizou para 

aplicar a Lista de Habilidades de Liderança como método para avaliação e desenvolvimento 

da liderança entre seus oficiais. 

“Ao confrontar as respostas da auto-avaliação com a avaliação dos 

subordinados ocorriam três situações distintas: a primeira quando ambas coincidiam, 

a segunda quando a avaliação dos subalternos era melhor do que aquela feita pelo 

próprio oficial e a terceira quando a auto-avaliação era melhor do que aquilo que os 

subordinados pensavam. As expressões de surpresa eram as mais variadas possíveis, 
tanto as positivas quanto as negativas. Notei, entretanto, que logo em seguida da 

surpresa (fosse ela negativa ou positiva) seguia-se um desejo, uma vontade, uma 

fixação em saber como melhorar em cada quesito daqueles que estavam sendo 

apresentados. Frases como: ‘poxa, Comandante, eu achava que sabia ouvir bem 

meus subordinados, mas eles não acham isso! Por que será? O que devo fazer para 

melhorar nessa habilidade?’. A resposta era quase sempre muito parecida, embora os 

quesitos fossem variados. ‘Passe a perceber quando determinada situação estiver 

ocorrendo e lembre-se dessa avaliação, lembre-se dessa nossa conversa e comporte-

se de modo diferente. Comporte-se do modo que você gostaria que seu chefe se 

comportasse com você. Desta forma, você estará treinando e desenvolvendo suas 

habilidades de liderança. No futuro, quando essa habilidade se tornar um hábito, não 

será mais necessário o esforço em fazer a coisa certa, ela será feita naturalmente’. 
Ao dizer isso para os oficiais, percebia se seriam capazes de lembrar daquela 

avaliação quando estivessem diante das situações em que teriam a chance de aplicar 

o que estávamos conversando naquele momento. ” (Ibidem, p. 14) 

 

O trabalho foi frutificando. Mas precisava ser algo permanente e não apenas algo 

esporádico, resultado da iniciativa do Comandante. 

“Todos os oficiais, sem exceção, saíram da reunião de aconselhamento 

agradecidos pela oportunidade de conhecerem as habilidades de liderança que 

precisavam praticar para se tornarem melhores líderes. Mas será que eles colocariam 

em prática aquela experiência? Será que haveria uma melhora em seus 

comportamentos como conseqüência daquela experiência? Era a pergunta que eu me 
fazia embora tivesse a convicção de que contribuira para a melhora e o 

desenvolvimento de alguns de meus líderes subordinados.” (Ibidem, p. 14) 

Muitos dos resultados podem não ser vistos de maneira imediata, ou mesmo nunca 

serem percebidos de maneira empírica, mas as consequências de desenvolver-se a liderança 

entre os chefes reflete-se integralmente no seu serviço como comandantes, gestores e líderes. 

“Passados exatos 12 meses, tive o primeiro ‘feedback’. Na passagem de 

comando de meu sucessor [...], fui abordado por um daqueles oficiais da experiência 

de um ano atrás. Suas palavras e sua expressão de gratidão me fizeram ter certeza do 

êxito alcançado. ‘Comandante, desde aquele dia da nossa reunião, quando tomei 

conhecimento de quais eram as principais habilidades de liderança que eu precisava 

desenvolver, tenho aguçado minha percepção e tenho conseguido modificar meu 

comportamento para melhor. Realmente preciso me esforçar bastante, mas o fato de 

eu saber o que preciso fazer e quando preciso fazer tornam a minha melhora como 
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líder e como ser humano uma questão de opção. Agora eu sei, exatamente, o que 

devo fazer para me tornar um líder melhor’. 

“A iniciativa de realizar eventos como a Semana de Liderança do Batalhão 

Tonelero traz resultados muito benéficos para todos que participam. Palestrantes 

externos, com suas experiências diferenciadas, sempre emprestam grande brilho a 

eventos desse tipo.  

“A simples apresentação da lista de habilidades de liderança em uma 

instrução e a aplicação dos questionários de auto-avaliação serão de grande valia no 

desenvolvimento das habilidades de liderança dos militares da MB.  

“A formação do líder subordinado ou a contribuição para seu 

desenvolvimento deve ser encarada como tarefa de todo chefe.” (Ibidem, p. 14) 

3.1.3 Desenvolvimento da liderança no comando de pequenas frações  

Ao falar sobre os níveis de liderança, o manual C20-10 tem uma seção específica para 

os pequenos escalões: 

“(1) O nível de comando dos pequenos escalões é caracterizado pelas 

esquadras ou turmas, pelos grupos, pelos pelotões ou pelas seções, até o nível 

subunidade incorporada. É nesse nível que é exercida mais explicitamente a 

liderança direta. 

“(2) Os líderes nos pequenos escalões serão o cabo, o sargento, o tenente e 

o capitão, os quais precisam estar cientes de sua vital importância para o 

cumprimento das missões nos escalões superiores” (BRASIL, 2011, 6-8). 

Observa-se o porquê da escolha das pequenas frações (nível subunidade ou inferior) 

como objeto de estudo dessa pesquisa. Talvez em nenhum escalão se observem com tal 

transparência os efeitos e consequências da habilidade de liderança do comandante. Neste 

nível, mais do que em qualquer outro, a tropa espelha seu guia. 

“(3) Nesse nível, o líder deve cultivar, predominantemente, a liderança direta, 

deixando que cada militar tenha a oportunidade de ser investido da responsabilidade adequada 

ao seu escalão” (BRASIL, 2011, 6-8). 

Daí a importância não só da atitude passiva de aprendizagem da liderança, mas, 

especialmente entre oficiais, um estudo sistemático e proativo visando o ensino e 

desenvolvimento de outrem nas suas habilidades de liderar. O comandante de pelotão, ou de 

companhia, necessita não apenas comandar, mas por vezes delegar o comando ocasional ou 

específico a comandantes subordinados cujas habilidades de influenciar e motivar sua fração 

serão determinantes ao sucesso da operação. Na AMAN, de modo especial, o instrutor e Cmt 

Pel deve formar outros oficiais ao exercício futuro da chefia e liderança. 

Mas tão certo quanto é dizer que a liderança precisa ser exercida em todos os níveis, é 

que o maior peso de responsabilidade encontra-se nos ombros dos oficiais, onde o Exército 

deposita o melhor de sua formação em recursos humanos. A fim de formá-lo não só 

executante, mas também comandante e multiplicador do conhecimento. 
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“[...] em uma pesquisa realizada em 1944 com tropas de infantaria no teatro 

de operações do Mediterrâneo, pediu-se aos entrevistados que apontassem as 

principais características do melhor combatente que conhecessem pessoalmente. As 

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

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

conheciam era um oficial, a ‘liderança’ que exercia foi citada um número de vezes 

que chegou quase ao dobro das características pessoais “coragem” e 

“agressividade”. Este exemplo mostra com clareza que os soldados esperam que 

seus superiores hierárquicos, principalmente os oficiais, os liderem efetivamente.” 

(AMAN, s.d., p. 4, grifo nosso) 

3.1.4 A AMAN e o desenvolvimento da liderança nos oficiais do EB 

“A AMAN dedica especial atenção à formação ética e moral dos Cadetes, 

no intuito de entregar ao Exército oficiais que se destaquem pela integridade, 

honradez, honestidade, lealdade, senso de justiça, disciplina, patriotismo e 

camaradagem. A AMAN fundamenta a formação dos futuros oficiais no integral 

desenvolvimento da pessoa[...]. Merece atenção especial dos Cadetes a aquisição de 

competências profissionais e o desenvolvimento de sólidos atributos de liderança. 
“Hoje, o ensino na Academia Militar é baseado em conceitos 

metodológicos modernos, buscando o desenvolvimento de competências 

indispensáveis para os ‘Líderes da Era do Conhecimento’. [...] 

“Com conhecimentos, habilidades e atitudes forjados por valores cívicos e 

morais e pelas raízes históricas e tradições do Exército Brasileiro, é na AMAN que o 

futuro oficial desenvolve suas virtudes militares, tornando-se um profissional 

identificado com os mais nobres sentimentos de “servir” à Nação Brasileira, 

comprometido com o Exército e capaz de participar da defesa da Pátria.” (AMAN, 

2013) 

A Academia Militar das Agulhas Negras é uma instituição histórica, herdeira da 

formação real portuguesa de oficiais, inicialmente na Casa do Trem, no Rio de Janeiro. Com 

sólida formação nos campos cognitivo, psicomotor e afetivo, é reconhecida 

internacionalmente pela excelência em educação militar.  

O texto acima, extraído da sua página oficial na internet, relata um pouco da missão 

institucional da AMAN e de seu compromisso em formar excelentes líderes para o Exército 

Brasileiro em meio aos incertos desafios da era do conhecimento. 

Nesse ínterim, a Academia desenvolveu-se, mudou, cresceu e aprimorou a formação 

dos oficiais. Aos poucos, foi se moldando a instituição referência que é hoje. Mas uma 

mudança destacada, pelas próprias peculiaridades desse estudo entre militares, como já 

descrito, foi a profissionalização da preparação e desenvolvimento da liderança entre os 

jovens cadetes. Marcos importantes firmaram essa profissionalização, como a criação da 

Seção de Instrução Especial (SIESP) na década de 60, a estruturação dos Exercícios de 

Desenvolvimento da Liderança (EDL), exercícios militares de elevadíssima exigência física e 

moral, bem como a criação da Seção de Liderança. 

O estudo de liderança aprimorou-se sobremaneira, a ponto de ser, talvez, um dos 

maiores responsáveis pelo renome e estima de que a AMAN goza hoje entre outros exércitos. 
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Mas liderança não pode ser desenvolvida numa teoria distante da prática (PINHEIRO, 2009). 

Atenta à isso, as Agulhas Negras fornecem diversas ferramentas para o desenvolvimento 

prático desta habilidade entre os cadetes. Apoio à atividade, instrução, participação como 

auxiliares dos cadetes mais modernos e o próprio Estágio Preparatório do Corpo de Tropa 

(EPCT), realizado no 4º ano. 

Porém, parece haver uma lacuna quando, uma vez formado, o oficial se distancia dos 

bancos escolares e deixa, muitas vezes, de receber um acompanhamento relevante do 

desenvolvimento de sua liderança. Dessa forma, a aplicação de um método de 

desenvolvimento de liderança entre os oficiais instrutores, pelos motivos descritos e, em 

especial, pelo local singular em que eles exercem a docência, é de relevante interesse para o 

Exército Brasileiro. Esta pesquisa, ao pretender apresentar em seus resultados uma forma de 

permanente desenvolvimento dos oficiais, no seio da liderança do EB, propõe-se a um caro 

enobrecimento do valor humano da Força Terrestre brasileira. 

 

3.2 SOBRE O CURSO BÁSICO 

 

3.2.1 Histórico 
O Curso Básico, como hoje é concebido, tem suas origens em 1924 com a criação, na 

Escola Militar do Realengo, do Curso Fundamental que compreendia o 1º e o 2º anos de 

formação. Em 1942, o Curso Fundamental foi reduzido apenas ao primeiro ano de formação 

dos futuros oficiais do Exército Brasileiro. Dois anos depois, em plena 2ª Guerra Mundial, foi 

ultimada a construção da nova Escola Militar de Rezende, que iniciou seu funcionamento 

somente com o 1º ano, permanecendo o 2º e 3º anos na Escola Militar do Realengo até a sua 

extinção no fim de 1944. 

Em 1945, foi aprovado o Regulamento da Escola Militar de Rezende, com a 

denominação de ''1º Ano'' para o início do Curso das Armas. Mas em 1958, com a aprovação 

do Regulamento da agora denominada Academia Militar das Agulhas Negras, o 1º ano do 

Curso de Formação de Oficiais passou a ser chamado Curso Básico e teve o Major Affonso 

Celso Bodstein como seu primeiro Comandante (de 1959 a 1960). 

O curso permaneceu sem alterações até 1964 quando entrou em vigor a Portaria Nº 

244, de 27 de janeiro daquele ano, que ampliou a duração do Curso Básico para dois anos. 

Nova mudança ocorreria em 1976, quando uma nova Portaria reduziu a duração do Curso 

Básico para um ano e aumentou o curso das Armas, Quadro e Serviço para três anos. 

Fruto de uma série de transformações no Exército, em 1988 ocorreu a incorporação 

dos Cadetes do 2º ano ao recém-criado Curso Avançado, reduzindo, novamente, o curso das 
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Armas, Quadro e Serviço para dois anos. O ano de 1998 trouxe outra importante evolução na 

formação dos oficiais brasileiros, pois naquele ano o Curso Básico passou a ocupar as suas 

atuais instalações na emblemática região do Morro do Carrapicho. Recentemente, como 

resultado das mais novas mudanças na Instituição, ocorreu a extinção do Curso Avançado, 

passando a EsPCEx a ser encarregada do 1º ano de formação dos oficiais, incorporando boa 

parte das instruções, outrora ministradas no Curso Básico. Desta forma, o Curso Básico da 

AMAN ficou responsável pela continuação dessa formação e a preparação da entrada dos 

cadetes nas Armas, Quadro e Serviço que, assim, voltaram a ter cursos com duração de três 

anos (AMAN, 2018). 

3.2.2 Patrono 

Henrique Lage, nascido no Rio de Janeiro, em 14 de março de 1881, foi um industrial 

brasileiro, um grande visionário e entusiasta empresarial. Com o olhar além do seu tempo, 

dedicou-se, desde cedo, aos setores da indústria nacional, sendo o principal idealizador do 

Porto de Imbituba e fundador da Companhia das Docas de Imbituba, ambas sediadas em 

Santa Catarina. 

 Uma de suas maiores características era o patriotismo e o interesse pelas Forças 

Armadas, em especial o Exército Brasileiro. Durante anos, foi a figura ilustre que entregou a 

espada ao primeiro colocado da Escola Militar, nas cerimônias de declaração dos novos 

aspirantes. Contribuiu de maneira ímpar com a doação de todo o mármore vermelho que 

cobre os corredores e salões do conjunto principal da atual Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), sediada em Resende-RJ. Além de participar ativamente das referidas 

formaturas e doações a esse estabelecimento de ensino, ainda oferecia benefícios aos cadetes 

que viajavam em suas embarcações durante as férias escolares e ofertava prêmios aos 

primeiros colocados. 

Faleceu ao dia dois de julho de 1941, no Rio de Janeiro, com 60 anos. Deixou um 

grande legado e é referência e fonte de admiração aos oficiais e cadetes que viram o 

brilhantismo e a dedicação desta figura nacional em prol do desenvolvimento do país e de 

seus valores. Por seu espírito nacionalista, foi eternizado como Patrono do Curso Básico da 

AMAN, curso marcante na formação de gerações de oficiais do Exército Brasileiro. E em sua 

homenagem, o espadim 01 foi entregue a ele (AMAN, 2018). 

3.2.3 Principais atividades 

 Nivelamento (até 2017, chamado adaptação) 

 Aposição dos Brasões de Cadetes (“Banhesp”) 

 Entrada dos novos cadetes pelos portões 
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 Olimpíadas Acadêmicas 

 Concurso de Ordem Unida 

 SIESP de Montanha 

 Operação Boa Esperança 

 Operação Henrique Lage 

 Operação Monjolo 

 Operação FIT 

 Escolha da arma, quadro ou serviço 

3.2.4 Estrutura organizacional 

Atualmente o Curso Básico engloba quatro companhias de cadetes, cada qual com três 

pelotões. As 1ª, 2ª, 3ª e 4ª companhias são, respectivamente, nomeadas como Leões de 

Guerra, Pantera, Águia Guerreira e Chivunk. A cada companhia, responde um comandante, 

usualmente um Capitão aperfeiçoado, e cada pelotão de cadetes é comandando por um 1º 

Tenente, geralmente com dois anos ou mais de experiência no Corpo de Tropa. 

A Lei Nr 12705, de 8 de agosto de 2012, instituiu o ingresso do segmento feminino 

nos cursos de formações combatentes do Exército. Nesse contexto, surgiu o Projeto Inserção 

do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico, o PISFLEMB, cujo objetivo é adequar 

os Estabelecimentos de Ensino e prepará-los para a formação das futuras oficiais da linha 

combatente. A AMAN tem realizado uma série de ações para buscar a adaptação do corpo 

feminino à formação militar combatente, entre as quais, a incorporação de instrutoras ao 

corpo docente. Desde 2017, portanto, o C Bas está contando com quatro adjuntos dos 

comandantes de subunidades. Na tentativa de coordenar os princípios de liderança militar e os 

sistemas acadêmicos para gerenciamento de processos, com a finalidade de auxiliarem na 

formação das futuras turmas mistas de Cadetes. 

O curso foi, em 2018, comandado por um Tenente-Coronel. 

3.2.5 Disciplinas 

O cadete do 1º ano recebe, ao longo do ano de letivo, aulas de todas as disciplinas 

abaixo. Em todas elas deve obter, no mínimo, grau 5,0 (cinco) (AMAN, 2018).  

 Filosofia  

 Introdução ao Estudo do Direito  

 Cibernética II  

 Língua Portuguesa II  

 Língua Inglesa II  

 Língua Espanhola II  

 Estatística  

 Técnicas Militares III  
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 Técnicas Militares IV  

 Treinamento Físico Militar I  

 Treinamento Físico Militar II  

 Treinamento Físico Militar III  

 Tiro 

3.2.6 O Curso Básico no contexto da Educação Militar do Exército 

O Curso Básico da AMAN ocupa um papel especial na estrutura de educação do 

Exército Brasileiro. Por ele passam todos os oficiais combatentes de carreira – por ele 

passaram todos os comandantes da Força desde a primeira turma ali formada chegar ao cargo. 

Por isso mesmo, há um esforço grande em desenvolver as práticas pedagógicas visando o 

aperfeiçoamento constante. Desde 2012, tem sido adotado o Ensino por Competências. Nesse 

ínterim, há a necessidade de desenvolvimento contínuo da competência de liderar – entre 

oficiais e cadetes. 

 

3.3 O IMPACTO DA LIDERANÇA EXERCIDA NO CURSO BÁSICO 

3.3.1 Avaliação do desenvolvimento das habilidades de liderança pelos Cmt SU 

Aplicou-se a Lista de Habilidades de Liderança, apresentadas por James C. Hunter e 

empregada, entre outras, na experiência citada do Batalhão Toneleiro, aos cadetes do Curso 

Básico da Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 2018. Foram entrevistados cadetes 

de todos os pelotões, de todas as companhias, a respeito das habilidades de liderança do seu 

comandante de companhia. Os resultados foram os seguintes. 

 

 

Comandante avaliado Avaliação global Percentual 

Cmt 1ª Cia 1,20 30,13% 

Cmt 2ª Cia 3,70 92,63% 

Cmt 3ª Cia 3,35 83,89% 

Cmt 4ª Cia 3,47 86,75% 

 

No campo “avaliação global”, os comandantes receberam uma nota a partir das 

respostas que foram dadas. Para cada uma das 25 perguntas da LHL, os cadetes respondiam 

“Discordo totalmente”, “Discordo”, “Concordo” ou “Concordo totalmente”, sendo atribuído, 

a cada resposta, o valor respectivo 0, 1, 3 ou 4. A média arredondada desses valores resulta no 
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apresentado na coluna “avaliação global”. Em “percentual”, apresentamos o percentual da 

nota recebida por cada comandante de companhia, tendo como base a nota máxima 4. 

Fazendo-se, pois, uma análise dos dados, observa-se que os comandantes da 2ª e 4ª 

companhia foram excelentemente bem avaliados dentro do critério da liderança servidora. O 

comandante da 3ª companhia foi muito bem avaliado. Contudo, o comandante da 1ª 

companhia destacou-se extremamente negativamente sendo muito mal avaliado pelos 

subordinados rasos conforme os critérios de liderança servidora apresentados por James C. 

Hunter. 

3.3.2 Comparação do rendimento das companhias 

Para avaliar o rendimento das companhias de cadetes do Curso Básico, utilizaram-se  

diversos critérios. Coletou-se dados sobre o desempenho no Concurso de Ordem Unida, nível 

subunidade, realizado por todo o Corpo de Cadetes; ainda foram coletados dados do 

rendimento das companhias no Estágio Básico do Combatente de Montanha, ministrado pela 

Seção de Instrução Especial (SIESP) a o 1º ano. Não obstante, coletou-se dados sobre o 

rendimento das companhias na competição de patrulhas batizada como “Operação FIT”, 

ministrada pelo Curso Básico como coroamento do ano de instrução, no último trimestre. 

O concurso de ordem unida é realizado tradicionalmente no 1º trimestre do ano. Nele, 

as companhias são avaliadas em uma das típicas atividades militares – a ordem unida. Cada 

erro individual conta na nota global da companhia, que é avaliada em três provas. As faltas 

também tem um peso muito grande, contando cada uma como 10 faltas coletivas ou 30 faltas 

individuais. 

O resultado geral das companhias do Curso Básico foi o seguinte. 

 

 CBas Geral Nota 1ª prova 2ª prova 3ª prova Faltas S/ faltas S/F 

1ª Cia 1ª 1º 8,44 9,11 9,60 27,14 0 27,14 2ª 

2ª Cia 3ª 7º 7,96 8,53 9,29 25,78 4 26,98 3ª 

3ª Cia 4ª 15º 6,90 7,94 8,12 22,97 12 26,57 4ª 

4ª Cia 2ª 3º 8,33 8,71 9,35 26,39 5 27,89 1ª 

 

Observa-se, portanto, que a 1ª companhia obteve o melhor rendimento, seguido da 4ª 

companhia, bem próxima. As outras duas obtiveram resultado inferior. Interessante, porém, 

observar que, tendo tido as faltas um peso bem maior que as faltas em ordem unida, 

propriamente ditas, caso não houvesse penalidade por falta a 4ª companhia seria a melhor das 

companhias do C Bas, seguida pela 1ª e a 3ª companhia estaria bem próxima do 2º lugar. 
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É destacado, portanto, observar que a 1ª Cia sagrou-se campeã em virtude do fato de 

não haver faltas, ao contrário das demais. 

Sobre o Estágio Básico do Combatente de Montanha, ministrado pela SIESP, os dados 

obtidos estão apresentados abaixo. 

Critério Total 1ª Cia 2ª Cia 3ª Cia 4ª Cia 

Brevetados (%) 212 60 (28,3%) 55 (25,9%) 40 (18,8%) 57 (26,8%) 

Destaques (%) 8 3 (37,5%) 1 (12,5%) 2 (25,0%) 2 (25,0%) 

E (%) 3 2 (66,6%) 1 (33,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

MB (%) 91 26 (28,5%) 22 (24,1%) 18 (19,7%) 25 (27,4%) 

B (%) 222 57 (25,6%) 56 (25,2%) 52 (23,4%) 57 (25,6%) 

R (%) 88 19 (21,5%) 22 (25,0%) 29 (32,9%) 18 (20,4%) 

I total (%) 27 6 (22,2%) 6 (22,2%) 9 (33,3%) 6 (22,2%) 

I falta (%) 21 6 (28,5%) 5 (23,8%) 5 (23,8%) 5 (23,8%) 

Insuficiência (%) 6 0 (0,0%) 1 (16,6%) 4 (66,6%) 1 (16,6%) 

 

Como é possível observar na tabela, numa comparação global a 1ª companhia parece 

ter apresentado um melhor desempenho, à primeira impressão. Foi a companhia com o maior 

número absoluto de brevetados, de destaques e com o menor índice de insuficiência. 

Entretanto, uma análise mais cuidadosa levantará, por exemplo, que as 1ª e 2ª 

companhias realizaram o estágio em uma semana (1º turno), enquanto a 3ª e 4ª companhias 

realizaram na semana seguinte (2º turno). Embora os requisitos técnicos para avaliação do 

desempenho tenham se mantido os mesmos, a diferença no ambiente em que foram avaliados 

os dois turnos pode gerar discrepâncias no momento da avaliação.  

Observa-se, por exemplo, que as primeiras duas companhias apresentaram um 

resultado superior às outras duas. Dentro do 2º turno, a 4ª companhia saiu-se melhor em todos 

os aspectos. Caberia, portanto, para uma avaliação mais realística, fazê-la dentro de cada 

turno em que as companhias participaram. 

 

 1º Turno 1ª Cia 2ª Cia 2º Turno 3ª Cia 4ª Cia 

Brevetados (%) 115 60 (52,1%) 55 (47,8%) 97 40 (41,2%) 57 (58,7%) 

Destaques (%) 4 3 (75,0%) 1 (25,0%) 4 2 (50,0%) 2 (50,0%) 

E (%) 3 2 (66,6%) 1 (33,3%) 0 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

MB (%) 48 26 (54,1%) 22 (45,8%) 43 18 (41,8%) 25 (58,1%) 
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B (%) 113 57 (50,4%) 56 (49,5%) 109 52 (47,7%) 57 (52,2%) 

R (%) 41 19 (46,3%) 22 (53,6%) 47 29 (61,7%) 18 (38,2%) 

I total (%) 12 6 (50,0%) 6 (50,0%) 15 9 (60,0%) 6 (40,0%) 

I falta (%) 11 6 (54,5%) 5 (45,5%) 10 5 (50,0%) 5 (50,0%) 

Insuficiência (%) 1 0 (0,0%) 1 (100,0%) 5 4 (80,0%) 1 (20,0%) 

 

Nessa tabela, em que os percentuais apresentados dizem respeito ao total do turno, em 

que todos os participantes estiveram submetidos às mais equitativas condições, o resultado 

apresenta-se mais equilibrado. De imediato, em número de brevetados, critério com o maior 

quantitativo populacional e, portanto, maior credibilidade, observa-se que a melhor 

companhia foi a 4ª. Seis pontos abaixo aparece a 1ª Cia, seguida, bem próxima, pela 2ª Cia. 

Nessa avaliação, que pode ser repetida em número de cadetes com menção MB e com 

menção R, observa-se um mesmo padrão. A 4ª Cia sem dúvidas obtendo o melhor 

desempenho, seguida pela 1ª Cia e, após, a 2ª Cia. Uma seqüência, resultado, portanto, que 

repete o do concurso de ordem unida. 

O terceiro critério avaliado é o desempenho das companhias na Operação FIT, 

exercício no terreno em que os cadetes, no fim do Curso Básico, são avaliados em patrulhas 

de cerca de 12 militares dentro de diversas áreas do conhecimento, instruções militares e 

avaliações interdisciplinares envolvendo matérias universitárias. O resultado é quantificado 

pela 3ª Seção do Curso Básico, que forneceu os dados para este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Companhia Nota 

1º 4ª Cia 8,26 

2º 3ª Cia 8,17 

3º 4ª Cia 8,06 

4º 4ª Cia 7,81 
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5º 4ª Cia 7,41 

6º 3ª Cia 7,24 

7º 2ª Cia 7,13 

8º 1ª Cia 6,98 

9º 4ª Cia 6,95 

10º 3ª Cia 6,85 

11º 2ª Cia 6,76 

12º 4ª Cia 6,73 

 

Observa-se um desempenho bem superior da 4ª companhia. Mas falta uma avaliação 

por companhias. 

Cia Pontos das 12 primeiras Pontos totais 

1ª Cia 6,98 56,35 

2ª Cia 13,89 55,66 

3ª Cia 22,26 54,87 

4ª Cia 45,21 61,16 

 

Nessa tabela observa-se de forma sóbria o resultado de cada companhia. Interessante 

observar que a análise dos pontos totais repete o padrão já observado, em que a 4ª companhia 

desponta na frente, seguida um pouco abaixo pela 1ª, 2ª e 3ª companhias, respectivamente. 

Todavia, observando-se a forma como a competição é realizada e a maneira como 

ocorrem as premiações, nota-se que as doze primeiras patrulhas são as que realmente valem 

para cada companhia. Nesse caso, a diferença torna-se ainda mais aguda e desfavorável para a 

1ª Cia, que aparece na última posição. Um resultado melhor apresenta a 2ª e a 3ª companhias, 

mas nenhuma comparável ao resultado da 4ª companhia – que obteve mais da metade de 

todos os pontos das doze primeiras patrulhas. Logo, há uma discrepância considerável da 4ª 

companhia em relação às demais e um desfavor também considerável para a 1ª companhia. 

 

3.3.3 Análise do impacto da liderança no rendimento das SU 

Comparando-se os perfis dos comandantes de companhia, notamos que dois eram 

altamente enquadrados nos parâmetros da liderança servidora (4ª e 2ª Cia), um era 

medianamente enquadrado (3ª Cia) e um apresentou-se como um exemplo típico de não 

atendimento do padrão de liderança servidora (1ª Cia). 
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Analisando-se os dados de rendimentos nas atividades, observamos que em geral os 

cadetes das 4ª e 1ª Cia apresentaram os melhores resultados, seguido pelos cadetes da 2ª Cia 

e, quase sempre por último, a 3ª Cia. 

A comparação analítica que é feita nos permite induzir que, se forem mantidos 

constantes esses padrões em outras experiências, um bom exercício da liderança servidora 

reflete, sim, em um melhor resultado operacional por parte dos subordinados nas tarefas que 

lhe são propostas.  

Observa-se, porém, que não é a única forma de liderar. Outros perfis ou estilos de 

liderança podem ser utilizados e obtendo-se bons resultados, como atesta o bom desempenho 

obtido pelos cadetes da 1ª companhia ainda que não sendo estimulados por uma boa liderança 

servidora por parte de seu comandante de companhia. 

Todavia, analisando-se o resultado obtido pelos cadetes da 3ª Cia em função do perfil 

de seu comandante, apenas medianamente desenvolvido na liderança servidora, podem-se 

aferir algumas impressões. Uma das quais, a de que um mediano desenvolvimento de 

qualquer estilo de liderança, inclusive o servidor, parece ser menos benéfico ao 

desenvolvimento da tropa que o exercício consciente e ativo de um determinado estilo de 

liderar. Motivo pelo qual, talvez, que os cadetes da 1ª Cia obtiveram resultado superior aos da 

3ª Cia. 
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4 CONCLUSÃO 

Dos resultados obtidos por este trabalho, aferiu-se que o exercício de uma liderança 

mais ou menos desenvolvida impacta, sim, positivamente o rendimento dos subordinados nas 

tarefas e missões propostas. Analisando-se as companhias do Curso Básico da AMAN no ano 

de 2018 e seu rendimento nas atividades em função do perfil de liderança observado pelos 

cadetes em questionário apresentado pela bibliografia, observou-se que o bom 

desenvolvimento da liderança servidora por parte dos comandantes acompanhou as 

companhias que obtiveram melhores resultados nas atividades analisadas. 

Em contraponto, na companhia em que o comandante apresentou um medíocre 

desenvolvimento da liderança servidora avaliado pelos seus subordinados, a 3ª Cia, os 

resultados foram os piores, de maneira global. Há de se observar, todavia, que a 1ª Cia, em 

que se observou um comandante bem desenvolvido em outro estilo de liderança, os resultados 

também foram favoráveis. Conclui-se, portanto, que a liderança servidora não parece ser a 

única possível de ser empregada a fim de obterem-se bons resultados, apenas há perceptível 

necessidade de desenvolver-se liderança em estilo adequado à situação e aos subordinados. 

Observou-se limitações na pesquisa. Não foram analisados nesse trabalho o perfil de 

liderança dos demais oficiais das companhias, que pode ter influenciado o resultado dos 

cadetes. Também não se conseguiu o retorno por parte desses mesmos oficiais, bem como da 

maioria dos Cmt SU avaliados, sobre qual seria a sua resposta à análise solicitada na LHL. 

Por fim, não se analisou de forma metódica o desempenho anterior desses mesmos cadetes, 

para que se pudesse inferir mais adequadamente sobre a influencia da liderança no seu 

desenvolvimento. Tampouco o rendimento moral (que poderia ter sido analisado por dados 

psicopedagógicos) fora avaliado, em virtude da falta de um banco de dados de 

armazenamento. Todos esses fatores pesaram contra o alcance e validade da pesquisa. 

A despeito de tudo isso, a pesquisa pôde concluir que o desenvolvimento da liderança, 

em diferentes estilos, pelos comandantes de companhia do Curso Básico da Academia Militar 

das Agulhas Negras no ano de 2018 contribuiu, sim, para um melhor rendimento operacional 

de seus subordinados. Concluiu ainda que o fraco desenvolvimento da habilidade de liderar 

por parte dos comandantes parece apontar para um mais tímido desenvolvimento das 

competências e potencialidades do coletivo sob sua liderança. 

Portanto, urge ser apresentado na Academia Militar um projeto para desenvolvimento 

e acompanhamento do desenvolvimento da liderança por parte dos oficiais instrutores. Tanto 

mais por ser este um pólo difusor de habilidades e virtudes a todo o Exército Brasileiro. 
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ANEXO 

Pirâmide tradicional e invertida da liderança 

 

 

 

 

 

 

 


