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RESUMO 

LARA, Marcus Vinícius Franco. Desenvolvimento da Liderança na 
Formação do Oficial do Exército Brasileiro. Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os fatores de liderança, além de analisar 

e discutir quais são as principais características evidenciadas num bom comandante 

de pelotão e quais são as atitudes que prejudicam a credibilidade do líder. Ademais, 

retrata também a perspectiva do emprego da liderança na AMAN. Assim, buscou-se 

confrontar ideias de diferentes autores acerca do estudo de liderança, visando mostrar 

as diferentes facetas de um mesmo assunto apresentadas numa revisão teórica. Para 

a obtenção de dados foi realizado uma pesquisa descritiva e exploratória, através da 

abordagem quali-quantitativa, do método hipotético-dedutivo e do uso de 

procedimentos bibliográficos, documentais e levantamentos. A utilização de 

questionários permitiu a tabulação de gráficos que retratassem o panorama de 

determinado assunto específico. Por fim, todos os dados passaram por uma análise e 

discussão que fomentaram na elaboração de uma conclusão objetiva sobre o assunto 

analisado.  

  

Palavras-chave: Liderança. Fatores da liderança. Formação do Cadete na AMAN. 

Líder de referência.  



ABSTRACT 

LARA, Marcus Vinícius Franco. Development of Leadership in the Formation of 

Brazilian Army Officer. Resende: AMAN, 2019. Monograph. 

 

The objective of this work is to present the leadership factors in addition to analyzing 

and discussing what are the main characteristics evidenced in a good platoon 

commander and what are the atitudes that undermine the leader’s credibility. Besides 

that, it also portrays the perspective of the employment of leadership in AMAN. Thus, 

it tried to confront ideas of different authors about the study of leadership, aiming to 

show the diferente facets of the same subject presented in a theoretical revision. So, 

to obtain data, it was realized an exploratory research out through the qualitative-

quantitative approach, the hypothetical-deductive method and the use of bibliographic 

procedures, documentaries and surveys. The use of questionnaires allowed the 

tabulation of graphs that portrayed the panorama of a specific subject. Finally, all the 

data went through an analysis and discussion that fomented in the elaboration of an 

objective conclusion on the analyzed subject. 

 

Keywords: Leadership. Leadership Factors. Cadet’s formation at AMAN. Leader of 

reference 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema liderança tem ganhado grande importância, visto que a modernização 

global exige cada vez mais que seus líderes se tornem pessoas capazes de lidar com 

os diversos avanços tecnológicos e do pensamento humano.  

Assim, de acordo com Di Stéfano (2005, p.10), “o líder efetivo de hoje é aquele 

que compreende o potencial de seus liderados e reconhece o seu papel no 

desenvolvimento destes “. Com isso, verifica-se que o líder do presente se torna um 

administrador muito mais complexo, diferentemente dos líderes do passado que 

tinham uma figura parecida com a do famoso chefe que focava nos resultados sem se 

preocupar com seus subordinados.  

Complementando, Hunter (1998) diz que liderança é uma habilidade de 

influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos 

caracterizados como sendo para o bem comum. Além disso, Hunter (1998) ainda 

afirma que a liderança é algo que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que 

tenha o desejo e pratique as ações adequadas.   

Na área militar torna-se imprescindível que o estudo sobre liderança seja 

conduzido de maneira adequada, principalmente na Academia Militar das Agulhas 

Negras - AMAN, considerado o berço do oficialato do Exército Brasileiro. Esse 

trabalho expressa o papel crucial da liderança dos cadetes, que são formados para 

atuarem de maneira sinérgica com seus subordinados e bem cumprirem suas diversas 

missões.  

Nessa perspectiva, verifica-se a necessidade de analisar os efeitos da liderança 

durante a formação dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN e 

nos primeiros anos de tropa.  

Dessa maneira, indaga-se: os futuros oficiais são capazes de desenvolver de 

forma efetiva sua liderança na AMAN e posteriormente na tropa estão prontos para 

liderar seus subordinados?  

Para analisar essa situação, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: identificar como ocorre a formação do cadete da Academia Militar das 

Agulhas Negras – AMAN; descrever os fatores de liderança e analisar as formas que 

os cadetes conseguem exercer liderança na rotina da Academia Militar das Agulhas 

Negras – AMAN e posteriormente na tropa.  
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Dentro desse contexto, parte-se da hipótese de que os cadetes conseguem 

exercer a liderança na rotina acadêmica e nos exercícios de campanha. No entanto, 

acredita-se haver estratégias significativas para acrescentar nesse processo fulcral de 

torná-los os melhores líderes possíveis para comandar as futuras frações militares.  

Assim, para possibilitar o teste da hipótese, elabora-se uma pesquisa de 

finalidade básica estratégica, objetivo descritivo e exploratório, através da abordagem 

quali-quantitativa, do método hipotético-dedutivo e do uso de procedimentos 

bibliográficos, documentais e levantamentos.  

A monografia estrutura-se da seguinte forma:  

Na primeira seção, foi apresentado uma introdução acerca do tema central do 

trabalho que é o de enquadrar os fatores de liderança numa análise da formação do 

cadete da AMAN e o emprego dessas habilidades na rotina da academia e, 

posteriormente, seu desenvolvimento no corpo de tropa. 

No segundo capítulo foi realizado um referencial teórico, em que se buscou 

realizar uma revisão da literatura e uma estruturação dos antecedentes do problema, 

objetivando colher informações cruciais para o desenvolvimento da pesquisa. Dessa 

maneira, foi abordado os fatores de liderança, além de as características marcantes 

num bom líder e os aspectos indesejados num líder de referência. Consubstanciando 

a pesquisa, as diversas opiniões dos variados autores acerca do tema configuraram 

o corpo do trabalho e o direcionou para uma visão ampla dos aspectos de aplicação 

da liderança. 

 No terceiro capítulo, foi realizado o referencial metodológico em que se 

descreveu de maneira sucinta quais foram os processos aplicados para elaboração 

do trabalho. 

No quarto capítulo já se empregou a coleta e análise dos dados em 

questão.  Nessa parte do trabalho, foram colhidos dados dos cabos e soldados 

pertencentes ao 11º BI Mth e dos cadetes do 4º ano da AMAN. Assim, buscou-se 

verificar na prática quais eram os quesitos que demandariam uma solução para a 

problemática da pesquisa. 

No quinto e último capítulo, realizou-se a conclusão, de forma que todo o 

trabalho fosse reportado de forma global. Além disso, analisando-se a literatura 

apresentada no decorrer do trabalho, em face aos dados colhidos, foi realizado uma 

discussão que orienta para uma solução elaborada ao problema inicial que gerou toda 

pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O tema da pesquisa insere-se na linha de pesquisa de liderança e na área de 

estudo da liderança militar. 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

O tema liderança tem sido cada vez mais discutido, seja no mundo civil ou 

militar, e com isso torna-se crucial que o futuro líder do Exército Brasileiro trabalhe de 

forma integral suas capacidades de liderança, para que esteja apto a comandar seus 

homens em todas as situações, principalmente nas de risco. Sobre a importância 

desse assunto, o manual de campanha C 20-10 Liderança Militar aponta que:  

“Não se considera possível ter um exército pronto para cumprir suas missões 

constitucionais sem comandantes, em todos os níveis, que possuam desenvolvida 

capacidade de liderança” (BRASIL ,2011, p.12)  

  

 

2.1.1  Liderança  para o futuro líder do Exército Brasileiro   

A princípio, é necessário definir o conceito de liderança. De acordo com Hunter 

(1998, p.22) liderança é uma habilidade em que o líder é capaz de influenciar pessoas 

para trabalharem de forma entusiástica visando atingir os diversos objetivos 

considerados como sendo para o bem comum. Dessa maneira, percebe-se que o líder 

é tido como um exemplo para seus subordinados e que este deve ser capaz de definir 

quais são as metas que devem ser cumpridas para obterem sucesso na relação líder 

e liderado.   

Já Cortella (2017) complementa afirmando que a tarefa fundamental que 

desenvolve a liderança é a capacidade de inspirar as pessoas.   

Segundo BRASIL (2011) temos a liderança descrita de maneira mais 

detalhada, do ponto de vista militar:  

A liderança militar é, pois, a ferramenta que permite ao comandante mover 

homens e mulheres não apenas pela força de leis e regulamentos, mas por 

sua qualificação profissional e pelo seu empenho pessoal. Por intermédio da 

liderança militar, o comandante conduz o subordinado, realçando a vontade 

de buscar a vitória, não por uma simples questão de cumprimento de ordens, 

mas, sim, por considerá-la uma causa comum, justa e necessária. A liderança 

será um meio de obter a superação e a manutenção da motivação, a fim de 
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se alcançar o envolvimento individual no esforço coletivo, na busca do 

cumprimento da missão. (BRASIL, 2011, p.46)  

Com isso, percebe-se que a liderança exercida pelos líderes do Exército 

Brasileiro é algo muito complexo e crucial, pois envolve a capacidade de se comandar 

em situações adversas. Complementando, Brasil (2017) afirma que "o exercício da 

liderança pode significar a diferença entre a vitória e a derrota".    

Hecksher (2001) acrescenta:  

A liderança não encontra um fim em si mesma. Ela é um meio e um 

catalisador, para obter-se o espírito de corpo, a disciplina e a coesão do 

grupo, permitindo que seus integrantes tenham eficiência no cumprimento de 

suas tarefas, missões ou projetos. (HECKSHER, 2001, p.27)  

  

No desenrolar do estudo, percebe-se a existência de fatores que geram o fenômeno 

de liderança. Segundo Brasil (2017):  

No estudo da liderança, três componentes coexistem e interagem:  

a) O líder – com seus atributos psicológicos;   

b) Os liderados – com seus problemas, atitudes e necessidades; e   

c) A situação – que determina o ambiente, onde líder e liderados atuam. 

(BRASIL, 2017, p. 57)  

Brasil (2011) complementa apresentando um total de quatro fatores de 

liderança:  

 (1) A situação é criada pelo somatório de elementos de origens interna e 

externa que venham a exercer influência sobre o grupo (líder e liderados), a sociedade 

ou a instituição. Tais elementos surgirão de ações ou reações ocorridas nos diversos 

campos do poder (político, econômico, psicossocial, militar e científico-tecnológico), 

afetando a capacidade e a motivação do grupo para o cumprimento de suas tarefas.   

(2) O líder atua como um elemento que influencia o comportamento dos 

liderados, independentemente de suas vontades.   

(3) Os liderados são o grupo sobre o qual o líder irá exercer a sua influência e 

com o qual irá interagir. O conhecimento dos liderados, por parte do líder, é fator 

primordial para o exercício da liderança e depende do entendimento claro da natureza 

humana, de suas necessidades, emoções e motivações.   

(4) A interação é vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação 

a um grupo. É o processo pelo qual informações, ideias, pensamentos, sentimentos e 

emoções tramitam entre os membros do grupo, permitindo a inter-relação entre eles. 

(BRASIL,2011, p.14)  
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Segundo dados do manual de liderança militar, Brasil (2011) afirma que a 

liderança é construída segundo três pilares básicos que são: proficiência profissional, 

senso moral e traços de personalidade característicos de um líder e, por último, 

atitudes adequadas. Dessa maneira, verifica-se que o líder militar possui algumas 

habilidades que devem ser desenvolvidas para ser um bom comandante, entre elas 

deve-se saber, ser e fazer. 

Figura 1 - Pilares da Liderança Militar 

 

Fonte: Brasil (2011, p. 23) 

  

 Brasil (2011) afirma que a proficiência profissional é compreendida como a 

capacidade do militar ter domínio dos conhecimentos inerentes para exercer suas 

atribuições profissionais, além de saber exercer uma comunicação eficaz com o seu 

grupo. Em contrapartida, o senso moral é relacionado com a personalidade de cada 

pessoa e de como essa pessoa utiliza do poder que está sob o cargo que ocupa. 

Nessa esfera, é necessário que o líder militar seja uma pessoa virtuosa que trabalhe 

em prol de seu grupo. Por último, a atitude adequada irá conjugar o saber e o ser de 

acordo com a forma que o militar retrata suas atitudes na hora de comandar seus 

homens. Por isso, é importante que o líder seja uma pessoa motivada para liderar e 

que empregue os valores e as competências de sua personalidade com os 

conhecimentos que possui em favor de seus subordinados.    
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2.1.2 Líder 

  

A princípio, segundo BRASIL (2011) é verificado que o termo liderança é 

empregado de maneira inadequada em situações que se considera sinônimo de 

gerência, administração ou chefia.  

Para evitar confusões entre os termos, HECKSHER (2001) cita que o chefe é 

alguém que tenha autoridade sobre outras pessoas, enquanto que líder é quem atua 

diligentemente no domínio afetivo, buscando estabelecer laços de liderança com 

aqueles subordinados às suas ordens.  

Cortella (2017) acrescenta que:  

Nem sempre chefe é líder. Muitas vezes líder é chefe, mas o contrário não é 

automático. Nem sempre chefe é líder. Há alguns chefes que são líderes, 

lembrando que liderança tem a ver com a capacidade de inspirar, enquanto 

que chefia é uma estrutura hierárquica. (CORTELA,2017, p.37) 

Dessa maneira, parece que o líder substitui o chefe, assumindo um lugar de 

destaque na administração de grupos. Contudo lembra-se da importância do chefe 

quando Tulgan (2007) diz que o chefe também tem sua grande importância, pois ele 

será a primeira pessoa a quem os subordinados vão recorrer quando precisarem de 

alguma coisa ou quando algo der errado.    

Como forma de distinguir as formas de liderar, Hunter (1998, p.23) afirma que 

"existem duas formas de liderar: pelo poder ou pela autoridade".   

Nesse sentido, Hunter (1998, p.23) diz que "poder é uma faculdade de forçar 

ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que 

a pessoa preferisse não o fazer ". Desse modo, Di Stéfano (2005) complementa 

dizendo que "o líder que lidera pelo medo tem pessoas obedientes no curto prazo, 

mas que este líder provavelmente será sabotado pela sua equipe".  

Já para definir autoridade, Hunter (1998, p.23) menciona que "é uma habilidade 

de fazer as pessoas a fazerem de boa vontade o que o líder quer, por causa da 

influência pessoal dele". Nesse sentido, Di Stéfano (2005) alega que o líder que lidera 

pela admiração será um líder efetivo no longo prazo, pois tem a lealdade de seus 

liderados. Além disso, Di Stéfano (2005) afirma que isso acontece pois esse tipo de 

líder respeita seus subordinados e contribui para o desenvolvimento deles, tornando-

se um modelo de referência para a equipe de trabalho.  

Para complementar, BRASIL (2017) diz que:  
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   A influência é a verdadeira essência da liderança. A pessoa que influencia 

as outras pessoas no grupo é o seu líder. Essa influência pode manifestar-se 

sob diversas formas, desde o simples comando – o ato de mandar para que 

os outros obedeçam – até a complexa inspiração – impulso que leva os 

homens a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que, eles sabem, se o líder 

gostaria que fizessem ou deixassem de fazer. (BRASIL, 2017, p. 53)  

De maneira simplificada, Cortella (2017) afirma que o líder é aquele que obtém 

satisfação procurando satisfazer a obra e os outros. Além disso, ele aponta que uma 

das tarefas do líder é a de esclarecer as obras coletivas.  

 Na perspectiva da liderança militar, BRASIL (2011) define que existem três 

estilos diferentes de comandar: autocrático, participativa ou delegativa. Assim cada 

estilo depende da personalidade do líder que vai definir como será conduzida cada 

ação. No estilo de comando autocrático, o comando é único e as atividades são 

centralizadas, sempre passando pela avaliação do comandante, que traça metas, fixa 

normas e avalia os resultados. Em contrapartida, no estilo de comando participativo, 

o comandante pauta suas ações nas sugestões e opiniões de seus subordinados. 

Dessa maneira, os laços entre os membros desse grupo são fortalecidos, pois busca-

se sempre uma maneira de resolver as situações em prol de um objetivo em comum. 

Por último, o estilo de comando delegativo aponta para a necessidade do comandante 

saber dividir suas atribuições, delegando missões para pessoas capacitadas a cumpri-

las e ajudá-lo.        

2.1.3 Liderados 

Segundo Hecksher (2001), liderados são grupos de pessoas distintas que 

possuem características diferentes e interagem entre si.  

BRASIL (2011) afirma que:  

 Naturalmente, os subordinados possuem expectativas em relação ao seu 

comandante. Esperam, por exemplo, que o chefe militar exerça com 

seriedade e responsabilidade suas funções. Esperam que tenha 

conhecimento profissional suficiente para dar direções seguras ao grupo que 

comanda, que atue com justiça e transparência. (BRASIL,2011, p.22)  

Segundo Soriano (2009), "a tarefa do líder é estar atento aos seus liderados 

para verificar se precisa mudar seu estilo de liderança, usar estímulos positivos ou 

reforçar a disciplina, apelar para o grupo ou trabalhar individualmente com alguns 

membros".  

Além disso, Di Stéfano (2005) afirma que as regras são novas e que as 

exigências mudaram. Com isso esperam-se equipes cada vez mais produtivas, mais 
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eficientes e mais adaptáveis. Porém, essas equipes não vêm prontas e devem ser 

criadas e estimuladas a partir do estilo de liderança do líder.  

Para a vida militar, BRASIL (2011) afirma que:  

 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, p.23) 

Segundo Brasil (2011), existem formas diferentes de exercer liderança com 

seus subordinados, sendo ela do tipo direta ou indireta. Assim, na liderança direta, o 

comandante busca manter uma relação direta com seus subordinados, criando uma 

rede de comunicações que atinge todos os indivíduos do grupo. Já na liderança 

indireta, é verificado que o líder ao buscar atingir seus subordinados, atua por 

intermédio de outros líderes a ele subordinado. Para as diversas situações de 

liderança militar, ocorre a conjugação entre os tipos de liderança direta e indireta (vide 

figura 2). 

Figura 2 - Tipos de Liderança 

 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

  

2.1.4 Interação 



18 

  

Segundo Brasil (2017) a comunicação é o fator que facilita o funcionamento do 

grupo. Assim, afirma que onde os canais estão abertos, existe menos probabilidade 

de um ambiente para hostilidades e atritos; mas compreensão mútua, cordialidade, 

maior coesão e maior potencial para a produção.  

Além disso, Brasil (2017) ainda complementa afirmando a existência de dois 

tipos de comunicação: a centralizada e a descentralizada.  

Na comunicação centralizada, o líder fala e os outros apenas escutam, como 

ocorre nas paradas diárias. Tal processo é eficaz para o estabelecimento de 

uma rotina, possibilitando maior atenção de todos a tópicos específicos, como 

também a concentração de esforços (BRASIL, p.60, 2017)  

Já na comunicação descentralizada ocorre um processo diferente. 

Na comunicação descentralizada, todos podem falar em igualdade de 

condições. Assim, o fator negativo é que oferece uma produtividade pequena 

em atividades de rotina, porém é capaz de estimular a criatividade e 

participação, trazendo soluções novas para os problemas. Isso permite deixar 

o grupo mais flexível e adaptado para enfrentar novas situações (BRASIL, 

p.60,2017)  

Para Tulgan (2007), o líder deve evitar conversas pessoais com seus 

subordinados. A princípio, ele deve buscar ter uma comunicação clara com seus 

liderados sobre quais são as metas, prazos, as diretrizes e especificações. Dessa 

maneira, Tulgan (2007) afirma que se evita do líder misturar muito o lado pessoal com 

o profissional e depois ter dificuldades em cobrar tarefas de uma maneira mais rígida 

de seus subordinados.  

No entanto, Ramsey (2011) apresenta uma opinião diferente:  

Sua equipe não pode administrar o tempo em função da construção do sonho 

que você desenvolveu se não lhes disser qual é esse sonho. A comunicação 

é o que faz a bola rolar, para a equipe inteira, desde os sonhos propriamente 

ditos até a administração do tempo, o que se traduz em produtividade. A 

liderança tem de compartilhar os sonhos, as visões, a missão da empresa e 

as metas constantemente com a equipe. (RAMSEY, 2011, p.174) 

Como forma de orientar o líder, Tulgan (2007) diz que se deve durante as 

conversas, usar como guia o conhecimento que se tem de cada pessoa, de suas 

tarefas e responsabilidade e da situação geral. Além disso, é necessário que todo dia 

escolha algo para se concentrar e o que dizer quando tiver com determinado 

subordinado. Dessa maneira, quanto maior a prática de conversar com seus liderados, 

mais forte e embasada será a avaliação do líder sobre o que pode e o que não pode 

ser feito, que recursos são necessários, que problemas podem surgir, que 



19 

expectativas são razoáveis, que metas e prazos são suficientemente ambiciosos e o 

que poderá se considerar êxito ou fracasso.  

Concluindo, Hecksher (2001) diz que comunicação é a interação entre líder e 

liderados e que é vital para o processo de liderança, pois possui os objetivos de 

convencer, influenciar, instruir e educar. Além disso, afirma que a comunicação para 

ser eficaz deve-se lidar com palavras e com gestos e posturas corretas ao falar, pois 

o corpo demonstra a mensagem que se busca transmitir.  

  

  

2.1.5 Situação 

  

Hecksher(2001, p.12) define que "a situação é caracterizada por todos os 

aspectos internos de um grupo ou instituição, que somam-se às circunstâncias 

externas que possam exercer algum tipo de influência".  

No último fator de liderança, temos que: 

 Nenhum ou nenhuma de nós é líder em todas as situações, nenhum ou 

nenhuma de nós consegue liderar qualquer coisa, ou todas as coisas e 

situações. Por outro lado, qualquer um ou qualquer um de nós é capaz de 

liderar alguns processos, algumas pessoas, algumas situações. 

(CORTELLA,2017, p.36)  

Com isso, Cortella aponta que a importância da situação como fator de 

liderança, pois ela é fator primordial para definir a relação líder-liderado. Nesse 

sentido, Cortella (2017) expõe outro ponto de vista importante ao afirmar que a 

liderança por ser uma força intrínseca é capaz de ser exercida por qualquer homem 

ou mulher, dependendo apenas da circunstância que o indivíduo se encontra.  

Tulgan (2007), já mostra que a situação tem evoluído cada vez mais. Ele diz 

que no passado os subordinados aceitavam a autoridade de seus líderes sem 

questionar. No entanto, no mundo atual a situação se tornou mais complexa, inclusive 

a capacidade de gerenciar pessoas. Assim, os processos são cada vez mais ágeis e 

flexíveis e isso acarreta no comportamento dos liderados, de forma que eles estão 

menos propensos a confiar no sistema ou a acreditar que a organização irá cuidar 

deles. Dessa maneira eles estão cada vez menos dispostos a fazer sacrifícios pela 

empresa e discordam abertamente da missão da instituição à qual pertencem.  
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 Além disso, Tulgan (2007) complementa dizendo que o local de reunião com 

os liderados deve ser escolhido de forma cuidadosa, pois ele influência de forma 

significativa. Ademais, após escolhido, esse local deve-se tornar um local de rotina, 

pois ele será o cenário do relacionamento gerencial do líder com determinado 

subordinado.  

Para finalizar, Hecksher (2001) conclui que:  

O líder trabalha administrando dois interesses, muitas vezes em conflito: a 

necessidade de atingir determinado objetivo (cumprimento da missão) e a 

conveniência dos liderados. É neste momento que a comunicação eficaz 

torna-se indispensável. (HECKSHER, 2001, p.17)  

2.1.6  Medo de liderar   

Segundo Hecksher (2001): 

O líder deve atuar como uma possante locomotiva que puxa inúmeros vagões 

para um futuro melhor. Mas a locomotiva é a peça que mais se desgasta em 

um trem de ferro. Muitos preferem agir como se fossem belos vagões, 

cuidando apenas dos seus próprios interesses, isolando-se ou 

permanecendo parados em algum desvio da vida, apenas observando os 

problemas e as dores da humanidade. (HECKSHER, 2001, p. 26) 

De acordo com Tulgan (2007), essa mudança repentina do mundo atual 

assusta diversas pessoas no cargo de liderança. Assim, a cada dia é mais comum a 

quantidade de líderes, gerentes e supervisores que não lideram, nem gerenciam e 

muito menos supervisionam. Essas pessoas tão tornando-se incapazes de tomarem 

as rédeas do trabalho e deixarem claro o que esperam em cada etapa do trabalho. 

Além disso, está tornando-se comum a incapacidade dos líderes acompanharem os 

desempenhos dos subordinados, corrigirem suas falhas e recompensá-los pelos 

êxitos obtidos. Tudo isso ocorre por medo que as pessoas estão com medo de fazer 

suas funções ou simplesmente estão sem vontade de fazê-las.   

Complementando, Tulgan (2007) afirma que as pessoas que tem medo de 

liderar apresentam sempre as mesmas razões, tais como: dificuldades de delegar 

poder aos subordinados e ser capaz de mostrar a eles quais são suas atribuições e o 

limite de suas autoridades; não reconhecer as individualidades de cada indivíduo, 

premiando os que merecem e tratando de maneira mais firme os que se desviam do 

caminho; querer ser um líder legal e não tomar as ações que necessitam de pulso 

firme e orientações aos liderados; e acreditar que não possui talento para liderar, 

acreditando ser fruto de questões genéticas. 
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Para Cortella(2017), o líder não nasce pronto, ele se forma. E liderança não 

está relacionada com idade, mas sim com experiência do indivíduo. Assim, 

experiência não tem a ver com idade e sim com intensidade. Além disso, qualquer um 

consegue se tornar um líder, desde que transforme sua força intrínseca numa força 

atual. Todos os indivíduos que aparentam ter uma facilidade para liderar são aqueles 

que foram assumindo cargos de liderança em diversas situações que o permitiram 

ganhar experiência.    

Hunter (1998) acrescenta que: 

Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, é possível 

para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. É pena que a maioria 

dos cargos de liderança assuste as pessoas por causa do grande esforço 

necessário. (HUNTER,1998, p.22) 

  

Brasil (2017) diz que:  

Principalmente, no caso de uma organização militar, todo aquele que dá ordens 

deve também liderar. Deve desenvolver em si próprio as qualidades e os atributos 

necessários e essenciais ao líder. (BRASIL ,2017, p.55)  

  

2.1.7 Líder de referência   

Hecksher (2001) diz que a chave da liderança está na credibilidade, que é a 

qualidade daquele em quem se acredita. Porém, a credibilidade está atrelada a outros 

fatores como a confiança, que surge do respeito no tratamento com seus 

subordinados. Além disso, a liderança é algo construído gradativamente e o líder de 

referência precisa estar apoiado em três alicerces para efetivá-la: competência 

profissional, senso moral e demonstrar possuir características favoráveis de sua 

personalidade. 

O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que lidera. De fato, 

um de nossos papéis como líderes é apoiá-los e incentivá-los para que se tornem 

bem-sucedidos. (HUNTER,1998, p.79)  

De maneira semelhante, Brasil (2011, p.22) afirma que: "o comandante deve 

exigir o máximo de dedicação ao serviço de seus subordinados. Porém, ele deve estar 

atento aos problemas de seus subordinados e oferecer apoio a eles nas dificuldades".  

Brasil (2011) acrescenta:  
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Quando o comandante manifesta interesse genuíno por seus subordinados e 

realmente se dedica a conduzi-los com profissionalismo e senso de justiça, 

começa a se estabelecer um vínculo, que ultrapassa as relações formais. Ao 

longo do tempo, os subordinados passam a considerá-lo não apenas pela 

autoridade formal de comandante, mas desenvolvem respeito à sua pessoa. 

Pode-se dizer, então, que começa a emergir a liderança. (BRASIL, 2011, 

p.22)  

Para Tulgan(2007) o líder deve gerenciar diariamente seus subordinados, de 

forma a evitar os líderes de motim, que surgirão do improviso para preencher o vazio 

de comando caso o gerente tenha medo e evite gerenciar.  

Outra preocupação constante dos comandantes militares refere-se às 

condições físicas, intelectuais e psicológicas de seus subordinados. Essas 

últimas devem ser do seu pleno conhecimento, a fim de que não seja 

surpreendido por reações dos comandados quando submetidos ao estresse. 

(BRASIL, 2011, p.57)  

BRASIL (2011) diz que os comandantes, em todos os níveis, devem se atentar 

aos diversos problemas que podem afetar o desempenho de seus comandados. 

Problemas de ordem social, tais como relacionamento e saúde dos familiares e 

finanças, ou profissional, como pouca motivação e inaptidão para o cargo. Alerta-se 

que se os problemas não forem devidamente abordados e, na medida do possível, 

neutralizados ou minimizados junto aos liderados, dificultarão o êxito na conquista dos 

objetivos da Organização Militar. Assim, BRASIL (2011) afirma que os comandantes 

que buscarem, nos limites de sua competência, formas de ajudar seus subordinados, 

já estarão dando passos cruciais para a construção da liderança perante sua equipe 

de trabalho.  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

Objetivando a ratificar o que é exposto pela literatura e comprovar o que está 

prescrito nos manuais, consideram-se as condicionantes de liderança observadas 

durante o a formação do líder na Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN, por 

isso venho expor o seguinte problema de pesquisa: como deve ser a maneira ideal do 

cadete da AMAN se tornar um verdadeiro líder e estar preparado para comandar de 

forma eficiente suas frações no corpo de tropa? Quais são os ajustes que devem ser 

feitas para melhorar o desempenho de liderança dos cadetes?  

O líder militar é a peça fundamental para a correta execução das atividades 

militares. Dessa forma, ele é o responsável pelo sucesso de seus subordinados e que 

isso acontece de maneira exponencial quando o militar no cargo de comando teve 

seus atributos de liderança desenvolvidos. Daí, o caráter crucial de exercer a liderança 

de forma rotineira na AMAN.   

Hecksher (2001, p.30) ressalta que a liderança de um líder é observada na 

capacidade que ele tem em orientar, dirigir e modificar as ideais de seus subordinados, 

por meio de bons exemplos e da persuasão. O Manual C 20-10 (2011) descreve a 

importância do líder militar de ser capaz de estabelecer vínculos entre seus 

subordinados para se conseguir lograr êxito nos desafios impostos. Para isso, 

apresenta três aspectos básicos para exercer a liderança: senso moral, proficiência 

moral e atitude adequada. Esses aspectos são simplificados como a capacidade do 

líder de ser, de saber e de fazer.  

A meta de nossa pesquisa é analisar a maneira como o cadete exerce liderança 

na AMAN e posteriormente no corpo de tropa, estando à frente de seus subordinados.  

Portanto, podemos enunciar as hipóteses de investigação da seguinte maneira:  

a) Caso o futuro oficial consiga exercer liderança na rotina acadêmica, ela 

está sendo exercida de maneira adequada ou torna-se necessário alguns ajustes para 

desenvolver os atributos de liderança?    

b) O que se torna necessário para que o oficial tenha resultados 

satisfatórios no comando de seus subordinados no corpo de tropa?  

Os objetivos desse trabalho foram descrever os fatores de liderança e como se 

desenrola o processo de liderança durante a formação do futuro líder na AMAN, 

analisando se tem sido realizado de maneira efetiva na rotina do cadete.   
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Como forma de dinamizar a preparação da pesquisa, foram adotados os 

seguintes procedimentos metodológicos descritos abaixo.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o intuito de realizar uma revisão 

da literatura que atendesse as demandas da nossa pesquisa. Primeiramente, desse 

estudo foi identificado a literatura abrangendo a importância da liderança para o futuro 

líder do EB.  

A constatação foi que, foram editados inúmeros títulos, até o momento, sobre 

o assunto em questão. Em relação à qualidade das fontes encontradas, cabe ressaltar 

que estão embasadas em vários autores com conhecimento extremamente amplo no 

assunto de liderança e de manuais específicos sobre a doutrina da liderança militar. 

Além disso, destacam-se pela qualidade as obras e manuais que revelam 

conhecimentos pertinentes a aplicabilidade da liderança no meio militar.  

Procedendo na pesquisa, foi feito uma coleta de dados através de um 

questionário, aplicado aos cabos e soldados do 11º BI Mth pertencentes ao pelotão 

de reconhecimento e ao pelotão de apoio, no período do estágio prático no corpo de 

tropa, sendo no 1 semestre do ano de 2019.  

Dentro desse viés, o objetivo foi levantar dados que construíssem a concepção 

que os subordinados tem de um líder de valor considerado bom e de quais atitudes 

os subordinados não gostam. Ressalta-se que algumas das características que os 

subordinados não gostam geram, por vezes, um ambiente com baixo rendimento. 

Além disso, verificou-se também os motivos que fizeram com que os subordinados se 

envolvessem com o Exército e incorporassem as fileiras de militares do nosso Brasil.  

Na análise dos dados, foram apresentados comparações e abordagem 

quantitativa/qualitativa.   

A fim de otimizar a compreensão desses dados, apresentam-se gráficos para 

materializar os resultados obtidos. Esses dados são cruciais pois permitem que os 

futuros oficiais do EB sejam capazes de vislumbrar o verdadeiro líder que seus 

subordinados esperam e quais atitudes o faz perder a confiança de seus 

subordinados.   

Como forma de análise dos dados, adotou-se o cruzamento de dados, a 

comparação e a abordagem qualitativa/quantitativa. Dessa maneira, buscou-se 

alinhar os resultados com a base teórica apresentada nos manuais doutrinários e na 

literatura, de forma a atingir os objetivos propostos e realizar a verificação das 

hipóteses iniciais.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No intuito de se encontrar uma resposta ao problema da pesquisa, foram 

encontrados diversos resultados que serão expostos nesse capítulo.  

A princípio, verifica-se através da literatura que a liderança é um fator 

importante para todas as relações interpessoais, sendo algo imprescindível para a 

rotina diária de um oficial do Exército frente aos seus subordinados.  

Contudo, essa liderança deve ser desenvolvida desde os bancos acadêmicos 

de forma bastante intensa, a fim de que o líder militar esteja apto a chegar na tropa 

carregado de informações que o auxilie no desempenho de sua liderança diária.  

 Assim, alguns autores como Hunter (1998, p. 22) afirmam que a liderança seja 

a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem de forma entusiástica para 

obter diversos objetivos para o bem comum. Já Hecksher (2001, p.27) complementa 

dizendo que liderança nada mais é que um meio catalisador para que os integrantes 

de um grupo tenham eficiência no cumprimento de suas missões e que a liderança 

também é responsável pela disciplina e espírito de corpo na tropa.  

Além disso, foi verificado que diversas literaturas buscam uma concepção de 

um líder de referência. Para HECKSHER (2001) a liderança está pautada na 

credibilidade e está é atrelada a outros fatores como a confiança que os subordinados 

tem em seus líderes e também na competência profissional e senso moral que os 

líderes apresentam. Já HUNTER (1998) diz que o líder exemplar é aquele que apoia 

seus subordinados e é capaz de incentivá-los a se tornarem bem-sucedidos. Por fim, 

Tulgan (2007) se contrapõe, afirmando que líder de qualidade é aquele que está em 

contato diário com seus subordinados gerenciando-os, a fim de evitar o surgimento 

de um vazio no comando  

Como forma de verificar quais são os atributos que os subordinados mais 

avaliam na liderança de um oficial, foi realizado um levantamento com 19 militares 

pertencentes ao Pelotão de Reconhecimento e Companhia de Comando e Apoio, 

sendo eles cabos e soldados. Os gráficos foram tabulados em relação a quantidade 

de militares que escolheram cada uma das alternativas propostas em cada item, 

verificados a seguir:  

1) O que você espera de um bom comandante de pelotão?  

A)(   ) Empatia;  

B)(   ) Conhecimento;  
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C)(   ) Exemplo;  

D)(   ) Honestidade.  

Gráfico 1 - Atitudes esperadas de um bom CMT PEL 

 

Fonte: O autor (2019) 

Nessa primeira questão, foi verificado que o atributo que os subordinados 

julgam de maior importância é o exemplo que o comandante de pelotão transmite. 

Além disso, verificou-se também que o item julgado menos importante é o 

conhecimento técnico-profissional do líder.  

Em seguida, a segunda questão trata sobre o posicionamento que os 

subordinados não esperam de seu comandante de pelotão. Nessa questão, foi tratado 

sobre quais atributos o líder militar deve estar atento para não perder sua credibilidade 

frente aos seus subordinados.   

2) O que você não espera de seu comandante de pelotão?  

A)(   ) Orgulhoso;  

B)(   ) Pouco compreensivo;  

C)(   ) Desrespeitoso;  

D)(   ) Falta de profissionalismo;  

E)(   ) Imaturo;  

F)(   ) Injusto.  
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Gráfico 2 - Gráfico Atitudes não esperadas de um CMT PEL 

 

Fonte: O autor (2019) 

Dentro das respostas apresentadas, foi verificado que o atributo que mais faz 

com que o Comandante de Pelotão perca sua credibilidade frente a seu pelotão é 

quando ele atua com falta de profissionalismo. Além disso, verificou-se também que 

quando ele atua de forma injusta sua credibilidade também é abalada de forma 

considerável.  

Já no viés de se buscar conhecer os subordinados como fator de êxito para o 

desempenho pleno da liderança, foi proposto uma terceira questão em que se 

propunham quais os fatores que mais motivam o subordinado no Exército.  

1)  Qual sua motivação no EB?  

A)(   ) Aventura;  

B)(   ) Aprimoramento técnico-profissional;  

C)(   ) Salário;  

D)(   ) Crescimento pessoal;  

E)(   ) Vocação.  
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Gráfico 3 - Motivação dos subordinados 

 

Fonte: O autor (2019) 

  

Dentro das respostas apresentadas, foi possível perceber que grande parte dos 

subordinados julgam estar exercendo seu papel por vocação, o que é considerado de 

grande valia, pois retrata que seus comandantes são capazes de fazê-los trabalhar 

de forma satisfatória em prol de um bem comum, exercendo a liderança da maneira 

mais eficaz possível.  

Alterando-se o olhar para o cenário de formação do cadete, foram feitos 

questionários aos cadetes do 4º ano da AMAN, buscando-se uma constatação sobre 

como o cadete vislumbra a hierarquia entre os anos de cadetes, além de sobre qual a 

percepção do 4º ano sobre sua influência de liderança nos anos mais modernos 

através da rotina acadêmica e dos serviços.  

Esse questionário é composto de 3(três) questões com marcação de apenas 

uma alternativa. O efetivo considerado para responder o questionário foi de um total 

de 25 cadetes do 4º ano da AMAN. Os gráficos expostos abaixo foram tabulados em 

relação ao quantitativo de militares que escolheram cada questão. 

1) Como você avalia a hierarquia entre os cadetes na AMAN?  

A)(   ) Extremamente rígida;  

B)(   ) Rígida ;  

C)(   ) Flexível;  
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D)(   ) Inexistente.  

Gráfico 4 - Hierarquia entre os cadetes 

 

Fonte: O autor (2019) 

Através dos resultados apresentados na tabela acima, foi possível verificar que 

quase todos os cadetes entrevistados julgam que a hierarquia existente entre os 

cadetes na AMAN é rígida. Além disso, observa-se também que ninguém considera 

que seja extremamente rígida a hierarquia interna.   

1) Você acha que na função de Cadete de Dia é possível exercer liderança na 

AMAN sobre os demais anos? 

A)( ) Sim; 

B)( ) Não. 
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Gráfico 5 - Liderança do Cadete de Dia 

 

Fonte: O autor (2019) 

Analisando os dados acima da tabela, verifica-se que grande parte dos 

entrevistados julgam que durante o serviço interno na AMAN, o Cadete de Dia é capaz 

de exercer sua liderança sobre os demais anos. Contudo, verifica-se que uma 

pequena parte acredita que durante o serviço de Cadete de Dia não seja possível que 

empregue a liderança.  

2) De 1 a 5, como você avalia o desenvolvimento da liderança do cadete do 4º 

ano sobre os mais modernos? Sendo 1=pouco praticado e 5= muito praticado? 

A)( ) 1; 

B)( ) 2; 

C)( ) 3; 

D)( ) 4; 

D)( ) 5. 
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Gráfico 6 - Emprego da liderança sobre demais anos 

 

Fonte: O autor (2019) 

Verifica-se que grande parte acredita que a liderança no 4º ano da AMAN seja 

algo muito aplicado sobre os demais anos da academia.  
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo geral da pesquisa foi a de analisar os efeitos da liderança durante a 

formação dos cadetes da AMAN e verificar o que se espera de um bom comandante 

de pelotão, no quesito liderança, nos primeiros anos de tropa. Visando atingir uma 

solução foi estabelecido os seguintes objetivos específicos: identificar como ocorre a 

formação do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN; descrever os 

fatores de liderança e analisar as formas que os cadetes conseguem exercer liderança 

na rotina da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN e posteriormente na tropa. 

Nessa pesquisa, o foco principal foi o de descrever os fatores de liderança e 

como esses se correlacionam na liderança do futuro oficial do Exército Brasileiro. Para 

contribuir na formação do cadete e para o futuro do Exército, buscou-se analisar 

também como ocorre o desenrolar do processo de liderança durante a fase de 

formação acadêmica do cadete, visando verificar se ele é capaz de exercer sua 

liderança na rotina da AMAN e quais seriam as melhorias do processo. 

 Na parte de resultados, verificou-se que os dados colhidos atenderam à 

proposta da pesquisa, pois foram variáveis que agregaram, exponencialmente, uma 

configuração prática à toda teoria apresentada. Assim, destaca-se que o questionário 

foi um uso adequado de se encontrar respostas sobre quais os fatores que os 

subordinados vislumbram num líder que julgam serem bons, assim como quais são 

as atitudes que geram uma perda de crédito na figura do líder. Além disso, o 

questionário respondido pelos cadetes do 4º ano da AMAN mostrou, através 

de representações gráficas, quais é a percepção do cadete acerca de toda o processo 

de liderança e o emprego dela na academia.  

Dessa maneira, foi verificado que os subordinados esperam muitos aspectos 

de um bom líder, sendo que o que se evidenciou de maneira superior foi o de exemplo. 

Com esse resultado, cabe ao futuro oficial se preparar intelectualmente e fisicamente 

para ser capaz de ser exemplo para seus subordinados. No entanto, é necessário 

também que ele saiba que o bom exemplo também é fruto de suas ações na sua 

rotina, e que isso será sempre um fator crucial para a conquista de seus subordinados. 

Em contrapartida, ficou claro com os resultados que o futuro comandante de pelotão 

deve buscar ao máximo tratar seus subordinados com respeito e profissionalismo, 

pois a impessoalidade e a falta de profissionalismo foram uma das maiores queixas 

retratadas pelos subordinados. 
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Já no caso da formação acadêmica, os cadetes entrevistados responderam que 

a hierarquia da AMAN entre os cadetes é expressa de forma rígida. Isso é muito bom, 

visto que a hierarquia é um dos principais alicerces para o Exército. Além disso, 

percebe-se também que o excesso de hierarquia poderia trazer a um desequilíbrio 

nas relações interpessoais. Ademais, muitos julgam que a função de Cadete de Dia é 

uma função chave que permite ao cadete liderar, pelo exemplo, os cadetes mais 

modernos. Por último, nota-se também a importância que os cadetes relataram no 

emprego da liderança na rotina acadêmica. 

Para a elaboração da pesquisa, o ponto chave foi a hipótese de que os cadetes 

conseguem exercer a liderança na rotina acadêmica e de que, no entanto, existem 

algumas melhorias que possam ser acrescentadas para tornar os futuros oficiais ainda 

mais aptos ao cargo de líder de suas frações. Assim, foi quantificado que grande parte 

dos cadetes julgam que as configurações atuais da formação acadêmica os 

possibilitam de exercerem liderança no interior da academia militar com os cadetes 

mais modernos. Dessa maneira consegue-se confrontar a hipótese inicial com os 

resultados obtidos.   

Com todos os resultados obtidos e a análise de acordo com as informações 

apresentadas no referencial teórico, foi possível ampliar a discussão acerca da 

questão do emprego efetivo da liderança durante a formação do cadete e o que se 

espera de um bom comandante de pelotão na tropa. Portanto, verificou-se que a 

importância do cadete saber quais são as características de um bom comandante e o 

que ele deve fazer para evitar perder a credibilidade de seus subordinados. 

Desta maneira apresentado na pesquisa, é crucial que os responsáveis pela 

cadeira de liderança na AMAN continuem colaborando, através de instruções e 

palestras, para agregar e ampliar os conhecimentos dos cadetes acerca do tema de 

liderança e sua importância para o futuro oficial do Exército Brasileiro. Além disso, os 

comandantes de pelotão devem buscar maneiras cada vez mais eficientes de se 

atribuir responsabilidades aos cadetes mais antigos sobre os mais modernos, de 

forma que ele consiga colocar em prática sua liderança e contribuir exponencialmente 

para o desenvolvimento do Exército. 
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