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RESUMO 

 

 

AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS AO OFICIAL SUBALTERNO PARA SE 

TORNAR UM LÍDER MILITAR 

 

 

AUTOR: Breno Santos Rocha 

ORIENTADOR: 1º Ten Lucas de Oliveira Couto 

 

 

Este estudo diz respeito às competências necessárias ao oficial subalterno para se tornar um 

líder militar. Sabe-se que a liderança é fundamental para o Exército Brasileiro, uma vez que 

dela dependem as vitórias a serem alcançadas e o cumprimento das missões. O objetivo geral 

foi analisar como se dá o desenvolvimento das competências necessárias ao oficial subalterno 

para se tornar um líder militar e a importância das mesmas. Em um primeiro momento foi 

realizado um estudo de cunho bibliográfico, para embasamento do referencial teórico. Logo 

após foi realizado um estudo de campo com os cadetes do 4º ano da AMAN, onde se constatou 

que a instituição, através do TFM e de palestras desenvolve nos cadetes as competências 

necessárias para que os mesmos se tornem um líder militar. 

 

Palavras-chave: Liderança. Líder militar. Competências. Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

THE COMPETENCES REQUIRED FOR THE SUBALTERN OFFICIAL TO 

BECOME A MILITARY LEADER 

 

AUTHOR: Breno Santos Rocha 

ORIENTER: 1st Ten Lucas de Oliveira Couto 

 

This study tells us the competencies needed by the junior officer to become a military leader. It 

is known that leadership is fundamental for the Brazilian Army, since it depends on the victories 

to be achieved and the accomplishment of the missions. The general objective was to analyze 

how the skills required for the junior officer to become a military leader and the importance of 

them are being developed. At first, a bibliographic study was carried out to support the 

theoretical framework. Soon after, a field study was carried out with the 4th year AMAN cadets, 

where it was verified that the institution, through the TFM and lectures, develops in the cadets 

the skills necessary for them to become a military leader. 

 

Keywords: Leadership. Military leader. Skills. Development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 10 

1.1 OBJETIVOS ................................................................................................................... 10 

1.1.1 Objetivo geral ......................................................................................................... 10 

1.1.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 10 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................................... 12 

2.1 DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA SE TORNAR UM LÍDER .............. 13 

2.1.1 Teoria do traço de liderança ................................................................................. 15 

2.1.2 Teoria comportamental ......................................................................................... 16 

2.1.3 Teoria da contingência ou teoria da liderança situacional ................................ 17 

2.2 LIDERANÇA MILITAR ............................................................................................... 18 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO .......................................................................... 21 

3.1 TIPOS DE PESQUISA ................................................................................................... 21 

3.2 MÉTODOS ..................................................................................................................... 21 

4 ESTUDO DE CAMPO: OS FATORES QUE CORROBORAM PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À LIDERANÇA 22 

4.1 ESTUDO DE CAMPO ................................................................................................... 23 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 29 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 31 

 

 



10 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Trata este estudo do tema relacionado à liderança militar no âmbito do desenvolvimento 

das competências necessárias ao oficial subalterno para se tornar um líder militar. É um tema 

preponderante no Exército Brasileiro, uma vez que a liderança é de suma importância para o 

oficial militar perante seus comandados. 

Nesse contexto, a pesquisa pode contribuir significativamente com a instituição, no 

sentido de que a Força necessita de comandantes com grande potencial de liderar, sendo aptos 

a orientar e guiar seus homens seja em tempos de guerra ou de paz da forma mais eficiente 

possível. Para que se atinja esse objetivo da liderança pelo comandante de pelotão, o 

desenvolvimento de algumas competências é necessário. 

É preciso que o líder dê exemplo a seus comandados, bem como tenha capacidade de 

persuasão sobre os mesmos, fazendo com que tanto em situações normais quanto nos momentos 

de crise os subordinados ajam de forma útil à corporação. 

Assim é oportuno problematizar a questão: Quais as competências necessárias ao oficial 

subalterno para se tornar um líder? Quais os fatores que contribuem para a formação da figura 

do líder militar? Até que ponto a Academia Militar das Agulhas Negas - AMAN colabora para 

o desenvolvimento destas competências? 

Para que exista uma relação de liderança com os subordinados, o desenvolvimento de 

algumas competências é considerado essencial, como um bom exemplo, caráter, camaradagem, 

dentre outros, que também são observados e relevantes para o estabelecimento de um vínculo 

de confiança e liderança com o subordinado. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como se dá o desenvolvimento das competências necessárias ao oficial 

subalterno para se tornar um líder militar e a importância das mesmas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Analisar todos os fatores que possibilitam o desenvolvimento das competências 

necessárias ao oficial subalterno para se tornar um líder militar;  
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Verificar de que forma a AMAN contribui para o desenvolvimento destas competências; 

Analisar a importância destas competências para o líder militar. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Brasil (2015, p.10), liderança militar é: 

 

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-ativa das atividades desenvolvidas pelo grupo a que pertencem. 

 

 

É preciso que o líder dê exemplo a seus comandados, bem como tenha capacidade de 

persuasão sobre os mesmos, fazendo com que tanto em situações normais quanto nos momentos 

de crise os subordinados ajam de forma útil à corporação. 

Brasil (2015, p. 14) aponta dois tipos de liderança: direta e indireta. Assim: 

 

A liderança direta ocorre em situações, como o próprio nome indica, nas quais o 

líder influencia diretamente os liderados, falando a eles com frequência e fornecendo 

exemplos pessoais daquilo que prega. Na liderança direta o líder militar comanda 

diretamente o grupo na execução daquilo que foi planejado nos níveis superiores. Por 

exemplo, o capitão comandante da companhia conduz pessoalmente seus 

subordinados no adestramento para o combate, executando as ordens do comandante 

do batalhão. Neste nível, o comandante deverá estar sempre junto aos seus 

subordinados, fornecendo bons exemplos pessoais. Estará muito próximo aos 

comandados e esta proximidade exige uma série de cuidados, uma vez que as falhas 

ou erros porventura cometidos serão identificados com facilidade pelo grupo. Na 

liderança indireta o líder exerce a sua influência atuando através de outros líderes a 

ele subordinados. Neste caso, para que o líder principal consiga influenciar os 

liderados nos escalões mais abaixo, é fundamental que se estabeleça uma cadeia de 

lideranças que atinja todos os indivíduos do grupo. Explicando de outra forma, é 

preciso que os líderes nos níveis intermediários aceitem as ideias daquele que se 

encontra no topo da pirâmide e as transmitam aos respectivos liderados, como se 

fossem suas e com poucas distorções de entendimento. 

 

 

Desta forma tem-se que é primordial que o líder seja uma pessoa respeitada por todos, 

e que passe credibilidade aos seus comandados, uma vez que a mesma é necessária para 

comandar. 

De acordo com Brasil (2015), é preciso que o líder possua alguns valores, como 

integridade de caráter ou probidade, honra, honestidade, lealdade, senso de justiça, respeito, 

disciplina. Igualmente importante que o líder possua valores cívico-profissionais, tais como: 

patriotismo, espírito de corpo, camaradagem. 

A capacidade de persuasão e a credibilidade são indispensáveis ao líder militar, devendo 

o mesmo orientar e dirigir os comandados de forma que os mesmos sejam convencidos a 
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aderirem às ideias do líder. Para tanto é preciso que o líder desenvolva competências (BRASIL, 

2015). 

 

Entenda-se a competência como capacidade e aptidão. Quem nunca fez e não sabe 

como fazer, dificilmente será capaz de expedir diretriz ou ordem coerente para que 

outros façam. Tratando-se da liderança militar, a competência não se resume 

meramente a determinados conhecimentos profissionais. É mais do que isto e envolve, 

também, aptidão física, comunicabilidade e o correto relacionamento com os 

subordinados (BRASIL, 2015, p. 31). 

 

Segundo Brasil (2015) a inteligência é um fator preponderante para que o líder obtenha 

os conhecimentos necessários a uma boa liderança. É preciso que o líder militar amplie seus 

conhecimentos, estudando sempre e desenvolvendo sua capacidade de raciocínio e análise, isso 

propiciará ao mesmo um melhor entendimento das mudanças sociais e tecnológicas. 

Para Brasil (2015), outro fator importante para um bom líder militar é a aptidão física, 

onde o mesmo deverá ter boa saúde e um preparo atlético adequado. Além disso, o líder deverá 

ser comunicativo e dominar a linguagem, para que possa dar ordens e as mesmas serem 

entendidas e cumpridas. 

No que diz respeito ao relacionamento do líder militar com seus comandados, observa-

se que, por lidar com situações de estresse o mesmo precisa desenvolver a habilidade de 

administrar conflitos, compreendendo que seus subordinados são pessoas com limitações, 

devendo saber avaliar os mesmos e empregar a pessoa certa no lugar certo (BRASIL, 2015). 

Para desenvolver estas competências, observa-se que a AMAN utiliza o Treinamento 

Físico Militar – TFM, o que, de acordo com Brasil (2015) os objetivos do treinamento físico 

militar são: contribuir para a manutenção da saúde militar, desenvolver, manter ou recuperar a 

condição física necessária para o desempenho de sua função, cooperar para o desenvolvimento 

dos atributos da área afetiva e das competências necessárias a um líder. 

Assim sendo nota-se a necessidade de um estudo mais aprofundado a respeito do tema. 

 

2.1 DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA SE TORNAR UM LÍDER 

 

Segundo Bennis (2015), parece que ninguém definiu realmente satisfatoriamente o 

conceito de liderança. Pode-se ouvir dizendo: "Eu não posso descrever a liderança, mas eu sei 

quando a vejo.” De fato, tentativas de definições de liderança não explica realmente a liderança; 

eles, na melhor das hipóteses, transmitem apenas a essência da liderança de um ponto de vista 

particular. Por exemplo, em uma típica comunidade, o termo pode se referir a qualquer pessoa 
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da comunidade que tenha visibilidade relativamente alta, como funcionários eleitos. Em uma 

organização, muitas vezes é usado para destacar o diretor executivo, presidente e / ou membros 

da diretoria. No entanto, um líder é certamente mais do que um indivíduo amplamente 

reconhecido ou que possui autoridade organizacional. 

Alguns veem a liderança como uma série de traços ou características específicas. Outros 

a veem como um conjunto de certas habilidades e conhecimentos. E alguns pensam a liderança 

como um processo que coloca uma ênfase na interação social e relacionamentos (BENNIS, 

2015). 

Maxwell (2014) afirma que no contexto militar a liderança é tida como influenciadora 

que provê o indivíduo de propósito, direção e motivação, enquanto operam para realizar a 

missão e melhorar a organização. A liderança em uma organização se dá quando um indivíduo 

ou grupo de indivíduos tem uma visão clara do que precisa ser realizado e é capaz de fazer com 

que os membros da organização se esforcem de bom grado por conquistar estes objetivos. 

O meio mais eficaz de influenciar as pessoas é através da comunicação. Um líder 

comunica aos seus seguidores uma direção na qual eles deveriam mover-se e tenta influenciar 

sua atitude para que eles estejam prontos para se mover nessa direção. Isso requer visão por 

parte do líder e a capacidade de guiar as pessoas em direção a um objetivo comum. Claramente, 

a capacidade da liderança está em canalizar a energia dos membros da organização para agir 

sobre o que precisa ser feito, sendo isso o que determina a eficácia desses líderes e o impacto 

potencial na organização (MAXWELL, 2014). 

Para Carnegie (2015), um líder em potencial pode nascer com qualidades inatas que os 

predispõem a serem líderes, como inteligência natural e capacidade de aprender. Isso não 

significa que líderes eficazes são as pessoas mais inteligentes na sala ou na organização, mas 

eles têm que ser inteligentes o suficiente para tomar decisões e mobilizar recursos para fazer o 

trabalho necessário. Nesse sentido, o debate sobre se os líderes nascem ou são feitos é realmente 

importante. Não é sobre como liderança foi adquirida por alguém; é mais sobre como ele ou ela 

agiu, e isso faz a diferença. 

Claramente, os líderes devem ser capazes de inspirar as pessoas se quiserem ter 

seguidores, mas isso significa que eles têm que ter algo digno de inspiração para comunicar. As 

pessoas serão inspiradas se desejarem e acreditarem no que o líder representa. O líder tem que 

ir a algum lugar desejável, e deve ser capaz de persuadir outras pessoas a ir junto. A capacidade 

de comunicar e invocar a ação é mais importante do que qualquer outro estilo ou característica 

de liderança pessoal específica (CARNEGIE, 2015). 
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2.1.1 Teoria do traço de liderança 

 

Segundo Bennis (2015), uma das primeiras abordagens para entender a liderança foi a 

identificação de “traços” específicos que os líderes supostamente possuíam. Os traços de 

liderança representam as características pessoais que diferenciam líderes de seguidores. Na 

psicologia, uma característica é algo estável que potencialmente dura toda a vida de uma pessoa. 

É algo que é relativamente inflexível, o que tornaria difícil para os gestores alterar 

significativamente essas características entre os indivíduos, mudando as características dos 

mesmos. 

Descobriu-se que possuir um conjunto exato de características de liderança é difícil 

devido a cultura e ao contexto. Com relação à cultura, o que funciona em uma parte do mundo 

não necessariamente funciona em outras partes; por exemplo, um traço que funciona na 

Alemanha terá menos sucesso na América (BENNIS, 2015). 

Contexto: qualquer que seja o traço apropriado depende do contexto no qual se encontra. 

Por exemplo, assumir um papel de liderança com um grupo de pessoas dificilmente será como 

assumir esse papel dentro de uma organização estabelecida (BENNIS, 2015). 

Para Maxwell (2014), apesar das questões em torno da validade da teoria do traço de 

liderança, é razoável supor que certos traços de personalidade estão associados à liderança, 

enquanto outros não são. Líderes eficazes tendem a compartilhar os seguintes traços: 

• Inteligência - a capacidade de integrar e interpretar informações; 

• Criatividade - inovadora e original em seu pensamento; 

• Autoconfiança - confiança em si e confiança nas suas habilidades; 

• Disposição - um alto nível de energia, iniciativa e tenacidade; 

• Conhecimento relevante para tarefas – conhecer todo o contexto e o que é preciso para 

obter sucesso; 

• Credibilidade – ser honesto, confiável, previsível; 

• Motivação - influenciar outras pessoas a alcançar metas compartilhadas; 

• Flexibilidade - adaptar-se para atender às necessidades de seguidores e demandas de 

situações. Um conhecido provérbio chinês diz que os sábios se adaptam às circunstâncias, como 

a água se molda ao jarro. 
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2.1.2 Teoria comportamental 

 

Segundo Carnegie (2015), a teoria comportamental contém algumas suposições muito 

diferentes da teoria do traço de liderança. A teoria do traço assume que um líder nasce com 

traços específicos que faça dele ou dela um bom líder. A teoria comportamental, por outro lado, 

assume que um indivíduo pode aprender a se tornar um bom líder porque ele não se baseia em 

traços de personalidade. Suas ações, ou o que ele faz, define sua habilidade de liderança. 

A grade gerencial de Blake e Mouton mostrada abaixo identificou cinco tipos de 

comportamentos da liderança. O interessante da grade é que ela fornece aos líderes uma maneira 

de se comunicar com os subordinados de forma mais eficaz, tornando-se mais conscientes de 

seu estilo de liderança. Sugere-se que o estilo de equipe seja o comportamento de liderança 

ideal (CARNEGIE, 2015). 

 

Figura 1 – Grid gerencial de Blake e Mouton 

 

Fonte: CARNEGIE (2015) 
 

 

Gestão tipo Country Club: aqui o líder tem uma alta preocupação com os outros e gosta 

de estar envolvido com eles. Por outro lado, ele tem uma baixa preocupação com a tarefa. 

Geralmente a ênfase do líder é cultivar um alto nível de relacionamento amigável com o grupo 

liderado, assim embora líderes como este pareçam se preocupar com sua equipe e querem criar 

um ambiente confortável e amigável, esse estilo muitas vezes não é bom para criar ou produzir 

resultados. As pessoas se sentem bem e felizes, mas falta de prioridade para o que deveria ser 
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feito. Ironicamente, o grupo sofre em última análise, porque eles não conseguem alcançar o 

objetivo. O estilo é comum entre os líderes que têm medo de perturbar as pessoas e / ou que 

temem a rejeição e o fato de não gostarem dele (CARNEGIE, 2015). 

Gestão empobrecida (Low People: Low Task): aqui o líder tem pouca preocupação com 

as pessoas e pouca preocupação com a tarefa. Aqueles que adotam esta abordagem são 

tipicamente "líderes" que se preocupam principalmente com erros e tem medo de cometê-los. 

Não surpreendentemente, Blake e Mouton determinaram que esta é a abordagem menos eficaz 

para a liderança (CARNEGIE, 2015). 

Gestão homem da organização: aqui o líder equilibra a necessidade de concluir uma 

tarefa com a manutenção da moral das pessoas em um nível satisfatório (CARNEGIE, 2015). 

Gestão autoridade-obediência: a eficiência para se alcançar os objetivos propostos se dá 

com o mínimo de interferência dos elementos humanos. 

Gestão de equipe: este estilo combina uma grande preocupação do envolvimento do 

grupo com uma alta organização e foco para alcançar a tarefa. Blake e Mouton viram isso como 

a abordagem comportamental ideal. Líderes que se comportam assim conseguem se preocupar 

com as pessoas e os objetivos organizacionais, usando uma abordagem colaborativa de trabalho 

em equipe. Isso envolve um diálogo considerável que permite o desenvolvimento de uma 

motivação compartilhada (não imposta), para se alcançar os objetivos da organização. Este 

estilo normalmente requer que o grupo esteja adequadamente maduro e qualificado para um 

alto nível de envolvimento. O estilo é difícil de usar e pode ser desaconselhável quando se leva 

pessoas inexperientes a produzir resultados desafiadores e críticos em uma situação nova ou 

estranha (CARNEGIE, 2015). 

 

2.1.3 Teoria da contingência ou teoria da liderança situacional 

 

De acordo com Gonçalves e Mota (2011), segundo a teoria da contingência, o que 

funciona para um líder em uma situação pode não funcionar em outra. Esta teoria tenta explicar 

por que um líder que é muito bem sucedido em uma situação pode falhar quando em outra 

situação nova ou quando a situação muda. 

Enquanto pesquisadores propuseram várias teorias de contingência, uma das mais 

famosas foi desenvolvida originalmente por P. Hersey e K. H. Blanchard. Em 1982, esses 

pesquisadores desenvolveram o que chamaram de teoria da liderança, que usa “estilos” de 

liderança que se alinham com a orientação de tarefa versus pessoas. Esta teoria da liderança 

sustenta que uma ação ou comportamento mais apropriado do líder depende da situação e dos 
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seguidores. Até certo ponto, a eficácia de um líder depende se seus seguidores o aceitam ou 

rejeitam, assim como na medida em que o seguidor tem a capacidade e vontade de realizar uma 

tarefa específica. As palavras-chave são aceitação e prontidão (GONÇALVES e MOTA, 2011). 

De acordo com Hersey e Blanchard, a motivação e as habilidades de vários líderes 

afetarão suas decisões em uma determinada situação. Eles agrupam os líderes em quatro estilos 

de liderança: delegação, apoio, treinamento e direção. Sua teoria pressupõe que cada um desses 

estilos de liderança pode ser eficaz, dependendo do nível de desenvolvimento do indivíduo ou 

das pessoas que está liderando. Nesta teoria, então, como se lidera não é uma questão 

meramente do indivíduo e suas habilidades e capacidades; também depende muito das 

habilidades e atitudes dos seguidores (GONÇALVES e MOTA, 2011). 

 

2.2 LIDERANÇA MILITAR 

 

A profissão de militar nem sempre é fácil, exigindo muito do indivíduo, que muitas 

vezes irá se encontrar em situações de estresse e até mesmo em risco de morte. É importante 

que o mesmo desenvolva a liderança como fator essencial em sua carreira, principalmente o 

oficial. 

Para tanto é preciso que o líder tenha alguns princípios, os quais são exigidos no dia a 

dia de trabalho, e que segundo Brasil (2015) são: conhecer bem a 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 os 

homens bem informados, assegurar-se de que as ordens são compreendidas, fiscalizadas e 

executadas, treinar seus subordinados como uma equipe e atribuir missões a seus homens de 

acordo com as possibilidades deles. 

Um líder tem desenvolvido todos os atributos necessários para conduzir sua tropa com 

eficiência e realizar as missões que lhe são impostas com sucesso.  Uma tropa coesa consegue 

realizar sua missão sem grandes perdas ou nenhum e consegue obter sucesso em todas. No 

entanto, para se obter uma tropa coesa, é preciso que haja liderança e que o líder seja respeitado 

por todos. 

É preciso que o militar haja com ética, o que de acordo com Brasil (2015) isto impõe ao 

militar agir com o sentimento do dever, dignidade militar e decoro da classe. É importante que 

o líder saiba decidir e agir em uma situação concreta, desenvolvendo em si próprio e em seus 

homens a consciência dos padrões éticos, o que muitas vezes se dá pelo exemplo. 
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Os problemas práticos do dia a dia exigem que o militar tome decisões que muitas vezes 

irão de encontro à ética. Para poder solucionar esses problemas é preciso recorrer às normas, 

formular juízo.  Desta forma tem-se que para o militar a ética é fundamental (BRASIL, 2015). 

Com as atribuições do dia a dia é preciso que o líder saiba comunicar os valores da 

instituição aos liderados, bem como servir de exemplo aos mesmos com atitudes coerentes, 

tendo sempre em mente que os liderados imitam o exemplo do líder, mais uma vez denotando 

que o líder deve agir com ética (BRASIL, 2015). 

Ao militar oficial e líder é exigido conhecer seus subordinados, uma vez que só assim 

terá condições de determinar missões para seus comandados de forma que os mesmos tenham 

condições de concluí-las. Assim, o líder oficial deve conhecer cada subordinado em suas 

características física e psicológica (BRASIL, 2015). 

É preciso que o oficial líder conheça bem a natureza humana, de modo que entenda 

porque determinada pessoa age de uma maneira ou de outra. É preciso salientar que esse 

conhecimento tem uma aplicação diferente em cada nível hierárquico (BRASIL, 2015). 

A capacidade técnica é outro fator importante no dia a dia do militar, uma vez que ele 

precisa ser eficiente e deve dominar todas as técnicas possíveis. A capacidade técnica é decisiva 

para a manutenção segura de seu equipamento e o emprego eficaz do mesmo (BRASIL, 2015). 

A capacidade tática deve ser desenvolvida, sendo a liderança crucial para o poder em 

combate. Caso haja alguma falha na doutrina de liderança obviamente haverá falha na doutrina 

operacional, o que colocará toda missão a se perder (BRASIL, 2015). 

No que diz respeito ao papel da ação, Brasil (2015) afirma que é preciso comunicação. 

O oficial líder deve saber ouvir os subordinados, fazendo com que os mesmos colaborem, bem 

como compreender seus subordinados e demonstrar que o mesmo encontra-se integrado ao 

grupo.  

A motivação também é fator importante no dia a dia do oficial militar. Saber motivar 

seus subordinados, segundo Brasil (2015) é fundamental para sustentar todas as ações humanas.  

Uma equipe que não encontra-se motivada não terá recursos para alcançar seu objetivo e 

concluir a missão com sucesso. 

Para motivar seus subordinados o líder utiliza seus conhecimentos sobre natureza 

humana, participando das atividades coletivas e acelerando o trabalho do grupo. Desta forma, 

terá a cooperação dos homens (BRASIL, 2015). 

Pelo quadro abaixo pode-se observar um resumo do que o líder deve ser, fazer e saber. 

 

Quadro 1 – O que o líder deve ser, fazer e saber 



20 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2015) 

 

Observa-se que tudo o que existe em termos de liderança está diretamente relacionado 

com a prática diária das atividades do oficial militar. Desta forma, conclui-se que para um bom 

desempenho em suas tarefas o oficial militar deve ser um líder e observar todas as atitudes que 

um líder deve ter. 
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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. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Pesquisa bibliográfica exploratória e pesquisa de campo. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

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

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, dados contidos nos Manuais de Liderança e 

Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro, bem como informações baseadas nos 

resultados obtidos em outras pesquisas relacionadas ao tema. 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que 

nos forneceu a base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, destacaram-

se os aspectos gerais da liderança, do treinamento físico militar e das competências necessárias 

ao oficial subalterno para se tornar um líder militar.  

Foi realizado um estudo de campo com os cadetes do 4º ano da AMAN, a fim de 

verificar a importância do desenvolvimento de competências para o oficial subalterno se tornar 

um líder militar e como a AMAN tem propiciado esse desenvolvimento.  

Procedeu-se ao levantamento dos dados documentais relacionados e à definição do 

perfil da população-alvo do trabalho e definiram-se as características da amostra que foi 

submetida aos questionários da pesquisa. Foram elaborados questionários para a coleta de 

dados. Para coleta de dados foi utilizado um questionário virtual. 
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4 ESTUDO DE CAMPO: OS FATORES QUE CORROBORAM PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À LIDERANÇA 

 

A decisão de seguir uma carreira nas Forças Armadas é uma decisão séria, onde o 

indivíduo deve se perguntar: Você está preparado para ir à guerra? Você é um líder natural? 

Você pode lidar com situações difíceis? É preciso que o indivíduo esteja ciente das 

competências e qualidades pessoais que as Forças Armadas estarão procurando em todos os 

potenciais novos recrutas, de modo a ter uma forte chance de concluir o curso de Bacharelado 

em Ciências Militares da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. 

De acordo com Brasil (2015), algumas dessas competências são tangíveis (habilidade 

técnica), enquanto outras são competências intangíveis (atributos físicos e mentais). As 

principais habilidades que os militares buscam são: 

Patriotismo – estar preparado para lutar e defender o país; 

Espírito de equipe – até mesmo o líder precisa ser capaz de trabalhar como parte da 

equipe e apoiá-la; 

Habilidades de comunicação - essa é uma das habilidades mais importantes para o 

militar, uma vez que o mesmo precisa ser capaz de se comunicar de forma clara e concisa, 

especialmente em momentos de conflito, quando a vida das pessoas pode estar em risco. Isso 

inclui ser diplomático; 

Solução de problemas eficaz e rápida - como um oficial, o mesmo precisa pensar com 

clareza e agir de forma decisiva quando estiver sob pressão; 

Senso de responsabilidade – o líder está no comando e somente ele é responsável pela 

sua equipe; 

Flexibilidade e adaptabilidade à mudança - a própria natureza das Forças Armadas 

impõe uma transferência de uma base para outra a curto prazo e até mesmo para o outro lado 

do mundo; 

Resistência e condicionamento físico são essenciais; 

Empatia – o militar pode encontrar-se em algumas das áreas mais carentes do mundo 

onde as tensões locais criam um ambiente volátil e desconfortável, assim sendo, ele precisa 

entender e se relacionar com pessoas de diferentes origens socioeconômicas, raças, culturas e 

religiões. 

No que diz respeito aos fatores que corroboram para o desenvolvimento destas 

competências, Retour e Kromer (2011) afirmam que existem os fatores individuais e fatores 

organizacionais, conforme quadros abaixo: 
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Quadro 2 – Fatores individuais 

Fatores individuais  

Capital das 

competências 

individuais 

O desenvolvimento das competências coletivas também está relacionado ao conjunto 

de competências individuais. Quanto maior o potencial destas, maior a possibilidade 

de criação de Competência Coletiva. 

Interações afetivas Possibilita maior disposição em realizar o trabalho em equipe e possibilita a 

constituição de uma comunidade, o que não anula a ideia de possíveis ganhos a partir 

das divergências e conflitos no grupo. 

Relações informais Com o tempo, as interações informais levam ao desenvolvimento de competências, 

advindas do compartilhamento cotidiano e da rotina de trabalho. 

Cooperação A cooperação contribui para o desenvolvimento das competências coletivas. Refere-

se a reciprocidade, a acordos sólidos, a identidade dos objetivos, ao sentido das ações 

e a convergência das motivações. 

Fonte: RETOUR E KROMER (2011) 
 

 

 

Quadro 3 – Fatores organizacionais 
Fatores 

organizacionais 

 

Composição das 

equipes 

Refere-se a formação dos coletivos de trabalho, na busca pela combinação mais 

harmoniosa dos talentos, reunindo perfis e experiências variadas, compatíveis com a 

personalidade de cada um 

Interações formais É a constituição deliberada de unidades ou estruturas formais de trabalho que permitem 

o desenvolvimento de competências 

Estilo de liderança O estilo de liderança pode estimular ou criar barreiras à contribuição entre um grupo e 

outros grupos (interno ou externo à organização), de modo a aumentar ou não o capital 

de competências, a partir deste compartilhamento. 

Gestão Refere-se aos procedimentos de avaliação de desempenho, elaboração de ações de 

formação e capacitação, escolha de como motivar a equipe 

Fonte: RETOUR E KROMER (2011) 
 

 

4.1 ESTUDO DE CAMPO 

 

Foi realizado um estudo de campo com cadetes do 4º ano da AMAN, os quais 

responderam um questionário virtual que se encontra em anexo. Tal questionário foi respondido 

por 30 cadetes, o que serviu como coleta de dados para a pesquisa. 

Com relação aos cadetes terem conhecimento a respeito de liderança e das competências 

necessárias para que a mesma se desenvolva, 100% dos cadetes alegaram que possuem tais 

conhecimentos, conforme se observa pelo gráfico que segue: 
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Gráfico 1 – Conhecimento sobre liderança e competências 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
 

 

No que diz respeito às principais competências necessárias à liderança, foram colocadas 

algumas opções para os cadetes: patriotismo, espírito de equipe, habilidades de comunicação, 

solução de problemas eficaz e rápida, flexibilidade e adaptabilidade à mudança, resistência e 

condicionamento físico, empatia. 

33% disseram ser espírito de equipe; 27% senso de responsabilidade; 20% habilidades 

de comunicação; 17% empatia e 3% resistência e condicionamento físico, de acordo com o 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Competências necessárias à liderança 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
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Questionados sobre os fatores que corroboram para o desenvolvimento destas 

competências, foi lhes dado as seguintes opções: competências individuais, interações afetivas, 

relações informais, cooperação, composição das equipes, interações formais, estilo de liderança 

e gestão. 

40% afirmaram ser estilo de liderança; 20% composição das equipes; 13% cooperação; 

13% competências individuais; 7% gestão e 7% interações afetivas, conforme o gráfico que 

segue: 

 

Gráfico 3 – Fatores que corroboram para o desenvolvimento de competências 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
 

Com relação à AMAN possibilitar aos cadetes o desenvolvimento das competências 

necessárias à liderança, 100% dos cadetes afirmou que sim, a instituição possibilita tal 

desenvolvimento, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 4 – AMAN possibilita o desenvolvimento de competências 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
 

A respeito da forma como a instituição possibilita o desenvolvimento das competências 

necessárias à liderança, 93% afirmaram ser através do Treinamento Físico Militar – TFM e 7% 

citaram as palestras. 

 

Gráfico 5 – Formas de desenvolvimento de competências na AMAN 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
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Com relação ao fato de, ao estar desenvolvendo 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, 97% disseram que sim, 3% disseram que 

não. 

 

Gráfico 6 – Ao desenvolver competências os cadetes estão aptos à carreira militar 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
 

Questionados a respeito de que em uma escala de 0 a 10, qual a importância para o líder 

militar o desenvolvimento das competências de liderança, 87% pontuaram 10 e 13% pontuaram 

8. 

 

Gráfico 7 – Pontuação de 0 a 10 importância do desenvolvimento de competências 

 

Fonte: AUTOR (2019) 
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Com os dados obtidos na entrevista realizada, observou-se que 100% dos cadetes têm 

conhecimentos relativos à liderança e ao desenvolvimento de competências para tal. As 

principais competências necessárias à liderança relacionadas pelos cadetes foram: 33% 

disseram ser espírito de equipe; 27% senso de responsabilidade; 20% habilidades de 

comunicação; 17% empatia e 3% resistência e condicionamento físico. 

Com relação aos fatores que corroboram para o desenvolvimento destas competências, 

40% afirmaram ser estilo de liderança; 20% composição das equipes; 13% cooperação; 13% 

competências individuais; 7% gestão e 7% interações afetivas. 

100% dos cadetes concordam que a AMAN possibilita aos mesmos o desenvolvimento 

das competências necessárias à liderança, sendo que 93% afirmou ser através do TFM e 7% 

através das palestras ministradas. 

97% dos cadetes afirmaram que ao estar desenvolvendo 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 e 3% discordam desta 

assertiva. 

Assim sendo, conclui-se que o desenvolvimento das competências necessárias à 

liderança é de suma importância para os oficiais do Exército Brasileiro. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Desde muito tempo que a liderança é considerada o alicerce de tropas coesas, motivadas 

e que conseguem ao final da missão vitória. No entanto não é fácil comandar tropas, 

principalmente em se tratando de tropas heterogêneas. 

No dia a dia do oficial militar é essencial que o mesmo tenha conhecimentos de liderança 

e seja líder, bem como que a cada dia desenvolva as competências necessárias à liderança. 

Tais competências são necessárias para o desempenho das atividades no seu dia a dia, 

principalmente se em combate, onde deve conduzir a tropa ilesa ao final da missão e completá-

la com êxito. 

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. 

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. 

Desta forma, não há como separar liderança do bom desempenho do oficial. Ambas 

andam lado a lado, completando-se em todos os momentos e muitas vezes até mesmo 

confundindo-se. Assim sendo, a importância e necessidade do desenvolvimento das 

competências de liderança. 

Foi realizado um estudo de caso com os cadetes do 4º ano da AMAN, onde constatou-

se que 100% dos mesmos consideram o desenvolvimento destas competências necessário à 

liderança. 

Dentre as competências a serem desenvolvidas para que um oficial subalterno se torne 

líder os cadetes consideram mais importantes: espírito de equipe, senso de responsabilidade, 

habilidades de comunicação, empatia e resistência e condicionamento físico. 
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Dentre os fatores que corroboram para o desenvolvimento destas competências, foi 

apontado pelos cadetes: estilo de liderança, cooperação, competências individuais, composição 

das equipes, gestão e interações afetivas. 

A maioria dos cadetes considera que o desenvolvimento dessas competências são 

fundamentais para a carreira militar, afirmando que na AMAN as mesmas são desenvolvidas 

através do TFM e de palestras que são ministradas. 

 Assim sendo, tem-se pela importância do desenvolvimento das competências de 

liderança para os oficiais subalternos, a fim de que os mesmos se tornem bons líderes e possam 

desenvolver um trabalho de qualidade e eficiente no Exército Brasileiro. 
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