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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é identificar fatores que servem como motivação para que os cadetes
do 4º ano do Curso de Intendência deem prosseguimento na carreira de oficial do Exército Brasileiro. Para isso,
serão utilizadas 4 teorias de motivação: a do Reforço, a Cognitiva, a da Hierarquia das Necessidades Humanas e
a dos Dois Fatores. Essas teorias servirão como base para comparar com os resultados obtidos. Com isso, poderá
ser observado qual dessas teorias é a que melhor se encaixa na vida militar do cadete das Agulhas Negras.
Palavras-chave: Motivação; Motivação Militar; Teorias de Motivação; Exército Brasileiro. 

A figura do líder é indispensável dentro do Exército Brasileiro. Ela é representada

pelos  comandantes  dos  mais  diversos  níveis  e  vai  do  Cabo  comandante  de  Esquadra  ao

Comandante do Exército Brasileiro. Dentre as inúmeras características necessárias ao líder

para desempenhar a sua liderança com eficácia, tem uma que merece atenção especial, que é a

de saber motivar os seus subordinados. Mas será mesmo que o líder pode motivar os seus

subordinados? Para buscar responder essa pergunta, vou utilizar as teorias de motivação como

comparação.

    A Teoria do Reforço acredita que se possa condicionar um comportamento por meio

de reforços positivos ou negativos e recompensas ou punições. De que maneira? A pessoa que

apresentar um comportamento ou conduta que seja considerada adequada, seria elogiada ou

ainda recompensada por isso,  enquanto que,  a que apresentasse conduta inadequada seria

punida.  Dessa  forma,  o  líder  só  precisaria  utilizar  esses  reforços  para  motivar  os  seus

subordinados a fazerem o que se deseja. Então, ao se analisar essa teoria, sim, o líder é capaz

de motivar.

        Na  Teoria  Cognitiva  o  indivíduo  tem  representações  de  sua  esfera  por  meio  do

pensamento,  aprendizagem  e  percepção.  A  partir  dessas  representações  obtidas  pela

observação,  ele  elabora  seus  objetivos  e  esses  direcionam  suas  ações  com  intuito  de

conquistá-los.  A partir  da  formulação  dos  objetivos  é  que  a  pessoa  se  motivaria  para

conquistá-los. Sendo assim, o líder precisaria alinhar os objetivos da pessoa com o que quer

que seja realizado. Então,  ao se analisar essa teoria, não, o líder não é capaz de motivar,

porém ele serve como um mediador ao buscar alinhar objetivos.

         A Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas sugere que a motivação nasce a

partir  de 5 necessidades  humanas.  A fisiológica,  ligada a  comer,  beber,  etc.  A segurança,

ligada a família e emprego. A social, ligada ao relacionamento com as pessoas, amizade, etc.

A estima que se refere a autoestima, confiança, etc. E a realização pessoal, como moralidade,

criatividade,  dentre  outros.  Essas  necessidades  comporiam  uma  pirâmide,  onde,

respectivamente, na base estaria a fisiológica e no topo a realização pessoal. Quanto maior a

elevação da pirâmide, maior o ciclo motivacional, pois as necessidades da base requerem um

clico de motivação menor, por serem mais rápidas de serem concluídas. Portanto, é necessário
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para o líder conhecer as necessidades de seus subordinados, para ligar com o trabalho a ser

proposto. Então, não, o líder não é capaz de motivar.

Para a Teoria dos Dois Fatores, a motivação nasce a partir de dois fatores. O primeiro

é o fator higiênico, que se refere ao ambiente extrínseco, ou seja, o sentimento da pessoa com

relação a sua empresa. São as condições que cercam os funcionários. Como salário e a relação

com o supervisor. O segundo, é o fator motivacional, que se refere ao sentimento em relação

ao  seu  cargo,  como  autorrealização  e  reconhecimento.  Dessa  forma,  o  papel  do  líder  é

conhecer o que satisfazem esses dois fatores. Então, não, o líder não é capaz de motivar.

Ao se avaliar as teorias, podemos perceber que em 3 de 4, o líder não é capaz de

motivar.  Entretanto o líder serve como mediador entre o trabalho a ser realizado e o que

motiva  o  seu  subordinado.  Sendo  assim,  exerce  papel  fundamental  para  que  ocorra  o

alinhamento  entre  o  intrínseco  do  ser  e  a  atividade  a  ser  desenvolvida.  E  para  isso  é

fundamental que conheça seu subordinado.
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