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RESUMO

SIMÕES, Gabriel Pinheiro.  A comunicação persuasiva: Contato pessoal no ambiente militar:

AMAN, 2019. Monografia.

No ambiente militar, tanto se em época de paz ou de guerra, faz-se necessário que os instruendos

acatem as ordens de seus superiores e a executem corretamente. Para que a missão seja cumprida de

forma satisfatória é importante verificar a técnica de comunicação aplicada pelo comandante. Neste

contexto, surge a possibilidade de ser aplicada a comunicação persuasiva, a qual consiste na técnica

que utiliza habilidades comportamentais e verbais para que influenciem seu público. A persuasão é

algo a ser abordado desde a Grécia Clássica, principalmente pelos ensinamentos aristotélicos e até

mesmo era utilizada na Segunda Guerra Mundial no meio publicitário. Atualmente a comunicação

persuasiva é vista como ferramenta para as mais diversas aéreas do conhecimento e, a coleta de

dados  realizada  mediante  questionário  aos  alunos  do  curso  de  Cavalaria  da  AMAN  se  a

comunicação persuasiva tem ou terá espaço no meio militar.

Palavras-chave: persuasão, comunicação, ordem.



ABSTRACT

SIMÕES,  Gabriel  Pinheiro.  The  Persuasive  communication:  personel  interact in  a

military environment: AMAN, 2019. Monograph.

In  a  military environment,  even  in  peace  times  or  in  war  times,  It  is  preferable  tha  the

commander  have  a  domain  over  their  subordinates  and  they  need  to  have  a  fully

understanding about the task to be made to realize with majesty. To the mission be satisfactory

complete, It is important to verify the communication tactic applied by the commander. In this

context, become a possible to applied the persuasive communication. Witch one consist in a

technique that made hand of behavior skills and verbal skills that influence their public. The

persuasion is something that was seen since Classic Greece, Mainly by Aristotelian teachings,

and even in Word W II in publicity word. Nowadays, persuasive communication is seen as a

tool for the most teachings versify areas of meaning, and the quiz to the Cavalry Cadets suits

as  a  parameter  if  the  persuasive  communication  will  have  or  not  his  space  in  military

environment.

Key-words: persuasion, communication, order.
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1 INTRODUÇÃO

Tanto em tempos de paz como em momentos de acentuada crise, faz-se necessário que o

aluno, tenha pleno conhecimento da atividade que deve realizar para que a missão seja cumprida de

forma  objetiva.  O  aprendizado  ocorre  através  de  estímulos  e  reforços,  de  modo  que  se  torna

mecanizada. Quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado sobe condições de controle e

sobre comportamentos observáveis. Os comportamentos são obtidos punindo o comportamento não

desejado e reforçando ou incentivando o comportamento desejado com um estimulo, repetido até

que ele se tome automático.

O papel do instrutor é modificar comportamentos existentes para que o aluno faça aquilo que

o  instrutor  desejar.  Quando  se  tem  a  compreensão  do  comportamento  humano  apoia  em  seu

comportamento operante. É com a comunicação que a tarefa é compreendida e esclarecida.

Portanto  fica  a  pergunta:  Fazendo  uso  dos  meios  de  comunicação  persuasiva,  mais

especificamente do contato pessoal entre o emissor e receptor, o instrutor tem uma aceitabilidade

melhor do instruendo pelo modo que a solicitação é montada? Dessa forma, vale refletir sobre a

hipótese de que o instrutor, na figura do comandante, por conta de seu poder hierárquico, possui

grande influência sobre seus alunos, na figura do instruendo, e que a forma de comunicação entre

eles é essencial para que a tarefa seja executada de acordo com o que o emissor solicita. Fica-se a

responsabilidade do instrutor passar o aprendizado concentrando-se na capacidade de estimular ou

reprimir  comportamentos,  desejáveis  ou indesejáveis.  Nas aulas,  a  repetição mecânica  deve ser

incentivada, pois esta leva à memorização e assim ao aprendizado.

O meio militar necessita de trabalhos em grupos o que torna a comunicação um “divisor de

águas” entre uma boa execução e uma execução imperfeita. 

Tendo  em  vista  que  a  comunicação  é  de  crucial  importância  no  cotidiano  de  uma

organização  militar,  existe  grande  relevância  na  sua  exploração.  Para  que  a  ordem atinja  seus

objetivos, é necessário que haja clareza e objetividade

Este estudo busca demonstrar como a forma de ser dada a ordem interfere na execução da

tarefa e como a comunicação persuasiva interfere para que a tarefa seja bem executada.

Uma  comunicação  ineficiente  gera  resultados  desagradáveis  para  ambas  as  partes,

comunicador e o receptor.

Para tanto,  delimita-se como objetivo geral  a  Identificação do processo de comunicação

persuasiva mais adequado no trato com o aluno no momento de delegar ordens em um ambiente

militar para tal seguimos os seguintes objetivos específicos:

 Mostrar a importância da comunicação persuasiva no ambiente militar;

 Destacar como tornar a comunicação mais eficiente;

 Apresentar a comunicação persuasiva como dever de conhecimento do comandante;
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 Destacar a comunicação persuasiva como fator de motivação.

A pesquisa  será dividida em dois  capítulos.  Com o intuito  de  abordar  o  tema em duas

perspectivas,  sendo elas:  descrever  explicar  a  comunicação  persuasiva  e  analisar  a  eficácia  na

delegação de ordem com a influência ou não da comunicação persuasiva.

Assim,  no  primeiro  capítulo  será  explicada  a  comunicação  persuasiva.  Para  tanto,  será

esclarecido  como  a  comunicação  persuasiva  funciona,  quais  as  estratégias  de  comunicação  e

persuasões que podem ser aplicadas no meio militar e buscará investigar possíveis benefícios dessas

estratégias.

Por fim, no último capítulo será analisada a eficácia da delegação de ordem com o respaldo

teórico adquirido ao longo desta monografia junto com a pesquisa de campo realizada mediante

questionário aos Cadetes de Curso de Cavalaria. Com isso, será esclarecido sobre a relevância das

características pessoais e sua repercussão na delegação de tarefas e como a comunicação persuasiva

pode influenciar nesse processo.

Consequentemente, os métodos da pesquisa serão a exploratória, busca informações com a

técnica da comunicação persuasiva através de pesquisa bibliográfica e, após, ver se tal técnica tem

espaço no ambiente militar. Para tanto, será necessária a análise de fontes primárias, considerando

que se baseará em pesquisa doutrinária,  retomando autores  expostos no projeto de pesquisa de

forma ampliada e complemento as demais doutrinas localizadas ao longo da realização do trabalho

de conclusão de curso.

Por fim, caberá a utilização de fontes secundárias, ou seja,  será realizado um questionário

para apurar  a  maneira  que  as  ordens  são explicadas  ao executante.  A pesquisa  se restringirá  a

Cadetes do Curso de Cavalaria devido à proximidade e facilidade de acesso pelo pesquisador. 

O questionário servirá para o aprofundamento na profissão militar do assunto em questão.

Tendo em vista que as fontes de consulta são majoritariamente civis, a utilização de um questionário

cujo público-alvo é a profissão militar.
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2 DA COMUNICAÇÃO PERSUASIVA

2.1 Contextualização histórica da comunicação persuasiva

Citelli  (2004,  p.  07)  afirma  que  para  se  falar  de  persuasão  deve-se  retomar  o  discurso

clássico exercido na Grécia, uma vez que, em sua vertente oratória, os gregos acreditavam que ter o

domínio  da  expressão  verbal  possuía  grande  importância.  Naquela  época,  ao  praticarem o  seu

conceito de democracia, os gregos precisavam expor publicamente suas ideias e, nas palavras de

Citelli (2004, p. 07) “ao tribuno grego cabia manejar com habilidade as estratégias argumentativas

com a finalidade de lograr a persuasão dos auditórios”.

Ainda de acordo com Citelli (2004, p. 07), a preocupação grega com o discurso verbal levou

a criação de disciplinas para ensinar as artes para dominar a palavra, principalmente a eloquência, a

gramática e a retórica. O autor destaca que o receio dos gregos não era meramente o falar em si,

mas falar de modo convincente e elegante, sendo uma junção de arte e espírito e a disciplina que

visava tal harmonia era a retórica.

Ao longo dos anos, a retórica foi se transformando, conforme descreve Citelli (2004, p. 08):

A retórica foi, porém, ao longo dos séculos, transformando-se em sinônimos de recursos
embelezadores do discurso, ganhando,  inclusive,  certo  tom pejorativo.  Um pouco dessa
postura  deve  a  concepções  sobre  o  entendimento  e  exercício  da  retórica,  como  as
desenvolvidas no século XVIII e XIX, para as quais já não se tratava mais de uma questão
de método compositivo, mas sim de buscar o melhor enfeite, a palavra mais bela, a figura
inusual,  a  expressão  inusitada,  à  moda  do  ideário  estético  dos parnasianos. (CITELLI,
2004, p. 08)

Atualmente, Citelli (2004, p. 08) esclarece que, surgiu novas abordagens para o estudo da

retórica e conforme o autor:

[...]  ganhando  papel  de  relevância  na  análise  do  discurso,  no  estudo  das  figuras  de
linguagem,  na  reflexão  sobre  expediente  argumentativos,  inclusiva  ampliando  sua
abrangência para âmbitos não necessariamente verbais: falar-se em retórica do filme, da
publicidade, do vídeo, etc. fato atesta o vigor de uma tradição que, se ajustando aos novos
modos  de  produzir,  circular  e  receber  os  processos  comunicativos,  dá  contribuições
importantes para se estudar os constituintes discursivos que marcam os diversos campos do
conhecimento.(CITELLI, 2004, p. 08)

A persuasão é uma ponte que liga as pessoas as emoções e sentimentos que ela deseja, o

conhecimento de uma comunicação persuasiva:

Inteligência emocional: A inteligência emocional é essencial para que você esteja consciente

dos  próprios  sentimentos  e  saiba  como  adequá-las  em  cada  situação.  Além  disso,  você  terá

consciência das emoções que os outros ao seu redor estão demonstrando.

Habilidade de convencimento: A persuasão é uma ferramenta essencial para o profissional

que precisa vender uma ideia. Ser bem-sucedido ou convencer alguém não quer dizer que o seu

pensamento, que sua ideia seja excepcional ou 100% certa. O sucesso também pode ter relação com

a linha de pensamento lógica que foi desenvolvida para vender a sua ideia (serviço).
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Américo de Sousa (2000,  p.  14)  também disserta  sobre os  ensinamentos  de Aristóteles,

destacando que “para ser  um bom orador são necessárias  duas coisas:  saber argumentar  bem e

possuir  perspicácia  psicológica”.  Portanto,  além  de  ter  o  conhecimento  dos  recursos

argumentativos, é necessário saber lidar com os aspectos psicológicos da persuasão, iniciando pela

“ethos”, ou seja, pelo caráter do orador. Em outras palavras, o poder de convicção do orador, além

do discurso em si e da boa argumentação, depende caráter do orador. Entretanto, Américo de Sousa

(200, p. 14) destaca que este caráter – “ethos” – não é a opinião prévia do auditório sobre o orador,

sequer  do  caráter  do  orador  em si,  mas trata-se do  que  o  orador  aparenta  ao falar  com o seu

auditório.

Outro aspecto destacado por Américo de Sousa (2000, p. 14) sobre a persuasão pelo caráter

são necessárias três qualidades: racionalidade, excelência e benevolência:

Porque se o orador não é racional na sua maneira de pensar, então será incapaz de descobrir
as melhores soluções. Já um orador racional mas sem escrúpulos, pode encontrar a solução
óptima mas ou não a comunica ou tenta enganar, propondo gato por lebre. Só num homem
insigne, a um tempo racional, excelente e bondoso, se pode confiar. Logo, o orador deve
dar a impressão de que possui um tal carácter, se pretende persuadir, pois o seu êxito não
depende só do que disser, mas também da imagem que de si próprio projetar no auditório.
(SOUSA 2000, p. 14)

Borg (2010, p. 22) por sua vez, descreve outros dois elementos essenciais para um discurso

persuasivo na visão aristotélica “pathos” e “logos”. O primeiro é relacionado as emoções, se faz

essencial estimular as emoções de quem ouve, é, portanto, necessário ter empatia.

“Logos”, segundo Borg (2010, p. 22), seriam as palavras usadas. Sendo assim, é importante

a escolha das palavras, citações, uso de histórias como forma de atrair a atenção do público ao

ponto de vista do orador. O autor destaca que para Aristóteles “logos” é o elemento primário, tendo

“ethos” e “pathos” agindo como elementos secundários. Porém Borg (2010, p. 22) acredita que

atualmente é possível considerar que “ethos” seja o elemento principal, logo após “pathos” e por

fim “logos”. Borg (2010, p. 22), explica tal posicionamento com o seguinte exemplo:

Pense como o fator confiança (ethos) é importante para os políticos e como duvidamos de
tudo que dizem se já tiverem mentido para nós ou se não cumpriram promessas. O “pathos”
(emoção) e o “logos” (palavras), nesse caso, deixam de ter qualquer importância. Mas isso
não se restringe à política, também se aplica com as pessoas no dia a dia. (BORG, 2010, p.
22)

Com efeito, após a confiança estabelecida, Borg (2010, p. 23), destaca que, no entendimento

aristotélico,  era  preciso  uma  combinação  de  lógica  e  emoção.  Borg  (2010,  p.  23-24),  ainda

descreve:

Existem  dois  caminhos  para  o  processo  de  persuasão:  o  que  agora  chamaríamos  de
subconsciente e a mente consciente.  Como é fácil  concluir, a lógica lida principalmente
com a mente consciente.  A pessoa concentra-se nos fatos e avalia a situação no âmbito
intelectual antes de chegar a uma decisão racional: em outras palavras, é persuadida. Pense
nas pessoas que você conhece, ou com as quais convive,  que dão grande importância a
primeiro ‘processar’ os fatos para decidir se dão ou não o próximo passo mental. Já para
outros,  é  o  subconsciente  que  comanda.  Pessoas  desse  tipo  avaliariam  a  informação
fornecida pelo ‘persuasor’ com base na percepção emocional e na intuição delas a respeito
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da situação.  Se forem receptivas  à outra  pessoa e estiverem satisfeitas com o elemento
ethos  (confiabilidade),  elas  tomam  uma  decisão  com  base  nesse  sentimento  primário.
Então,  procuram referendar  a  decisão  com base  na  avaliação  dos  fatos.  (Mas,  em um
mundo com excesso de informação, muitas vezes podemos ser dominados pela ‘paralisia
por  análise’ –  excesso  de  fatos,  o  que  pode  levar,  mentalmente,  a  uma  suspensão  da
decisão.) Se os fatos forem satisfatórios, as pessoas podem estar abertas à persuasão.
Diversos  estudos  demonstram  que,  de  modo  geral,  o  elemento  subconsciente  (ou
emocional) é o motivo principal pelo qual se toma uma decisão. Portanto, apesar de sermos
seres humanos racionais, os instintos e a intuição nos levam a tomar decisões.
Mas a lógica também é importante, visto que, em seguida, ’validamos’ as decisões com o
elemento lógico; isto é essencial, porque os sentimentos vêm e vão – como fica evidente se
pensarmos nos assuntos do coração. (BORG, 2010, p. 23-24)

Borg (2010, p.  23-24), defende que todas as observações aristotélicas são válidas,  sendo

“pathos” a “percepção para determinar os verdadeiros sentimentos das pessoas com que se lida, ou

empatia, como é conhecida nos dias de hoje está no cerne dos relacionamentos bem-sucedidos”.

Ainda de acordo com Borg (2010, p. 24), empatia é:

[...]ouvir não apenas com a cabeça, mas também com o coração. É a habilidade de ler as
emoções de outras pessoas. É ser capaz de vivenciar o ponto de vista da outra pessoa.
Do ponto de vista  emocional,  mesmo que não se tenha vivido situações semelhantes,  é
possível ter empatia e saber como a outra pessoa se sente. A empatia nos motiva a buscar
desdobramentos que não apenas façam com que nos sintamos melhor mas que também
deem à outra pessoa a mesma sensação. É um tipo de envolvimento distanciado. (Borg,
2010, p. 24)

Já sobre a fonte de credibilidade, a “ethos” aristotélica, Borg (2010, p. 24) esclarece que está

relacionada com a sinceridade do indivíduo, esta se faz necessária para se desenvolver empatia,

entretanto, o autor alerta que ser sincero não é o bastante:

Em  última  instância,  a  empatia  é  baseada  na  confiança.  Pensemos  em  termos  de
relacionamentos.  Geralmente,  a  primeira  crise  que  ocorre  em qualquer  relacionamento
aflora quando duas pessoas não mais confiam uma na outra. Tudo que alguém faz promove
ou mina  a  confiança  que  permeia  um relacionamento.  Esse  não  é  um traço estável  de
personalidade, é algo que muda constantemente. De forma mais sucinta: a confiança se dá
entre pessoas, e não com as pessoas. Algumas pessoas tendem a confiar mais e outras são
inerentemente  mais  confiáveis;  mas  é  a  transmissão  para  a  outra  pessoa  que  é o  mais
importante. Esse é um importante fator psicológico que tendemos a negligenciar.
Certas pessoas demonstram verdadeira sinceridade sem maior esforço, portanto, o nível de
confiança da outra pessoa é alto. Quando demonstramos verdadeira sinceridade – que de
fato nos importamos com os problemas ou com as preocupações do outro,  seja  amigo,
parente, colega de trabalho, cliente ou quem quer que seja –, alcançamos um plano mais
elevado. As interações se desenrolam em um tom diferente. A outra pessoa é mais receptiva
a perguntas e fala mais. Isso ajuda a direcionar a interação para o caminho desejado. Certo
volume de confiança foi estabelecido. (Lembre-se: a confiança existe em relacionamentos,
não na personalidade de alguém.). Ser confiável é o que faz avançar um relacionamento.
(BORG, 2010, p. 24)

Atualmente,  narra  Borg  (2010,  p.  25-26),  as  pesquisas  das  ciências  do  comportamento

identificaram estas duas qualidades como as mais eficazes no processo da comunicação. O autor

afirma  ainda  que  há  estudos  sobre  os  conceitos  de  inteligência  emocional  e  inteligência

interpessoal:
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 A inteligência  emocional  é  um  conceito  que  caracteriza  o  indivíduo  que  é  capaz  de

identificar seus  sentimentos e suas emoções com mais facilidades.  Para que o aluno seja  bem-

sucedido acadêmica e profissionalmente, faz-se necessária uma boa dose de dedicação, esforços e

disciplina. Disso, a maioria dos alunos sabem, o que muitos ignoram é o fato de que desenvolver

inteligência emocional auxilia não só nesses intelectuais, mas em todos os âmbitos da vida.

Saber como agir em momentos de dificuldade e melhorar os relacionamentos interpessoais

depende de como os pensamentos e sentimentos e as atitudes são gerenciados.  Essa habilidade,

quando bem trabalhada, favorece o bom relacionamento entre as pessoas, permitindo um maior

entendimento nas relações pessoais, e a melhor interação e comunicação no trabalho. Sendo assim

uma pessoa  de  forte  inteligência  interpessoal  que  se  determina  na  consciência  de  entender  os

sentimentos de outras pessoas, tem maior habilidade para entender as outras pessoas, suas emoções

necessidades,  motivações  e  intenções.  Sabe  se  relacionar  com  elas  de  forma  que  se  cria  um

ambiente favorável para a reação.

Borg  (2010,  p.  26),  salienta  que  tais  técnicas  são  relevantes,  entretanto  nenhum

conhecimento  ou  técnica  é  suficiente  sem  as  virtudes  centrais,  as  quais  seriam:  empatia  e

sinceridade. Nas palavras de Borg (2010, p. 26): “sozinhas, as técnicas são insuficientes para a

construção de relacionamentos produtivos”.

Para apresentar uma solicitação, continua Borg (2010, p. 46) é imprescindível ter o máximo

de atenção do indivíduo a quem está tentando transmitir essa mensagem. Conseguir transmitir essa

informação que se necessita em o mais rápido possível garante uma melhor recepção do indivíduo.

Borg (2010, p. 46) defende:

De  modo  geral,  quando se  apresenta  uma  ideia,  uma  exigência,  uma  solicitação,  uma
proposta de venda ou o que quer que seja, é crucial conseguir transmitir a mensagem na
primeira  tentativa  –  desde  que  as  condições  sejam  propícias.  Essa  discussão  inicial
geralmente molda os eventuais desdobramentos. A maioria das pessoas, quando rejeita uma
ideia na primeira abordagem, não gosta de reconsiderar  a decisão depois – mesmo que
saiba que está errada. Muitas vezes,  é uma questão de orgulho. Elas podem não querer
parecer indecisas ou incapazes de fazer a avaliação certa na primeira oportunidade. (BORG,
2010, p. 46)

Quanto à linguagem corporal, Borg (2010, p. 60) diz que:

A comunicação  é  muito  mais  do  que  apenas  falar  e  escutar.  Também  expressamos
sentimentos  de  forma  não  verbal  quando  realizamos  ambas  essas  atividades:  os
comunicadores eficazes são capazes tanto de ler quanto de usar linguagem não verbal para
aumentar o impacto e a habilidade de persuadir. (BORG, 2010, p. 60)

Ao se comunicar com alguém, esclarece Borg (2010, p. 60), é enviado uma mensagem com

conteúdo tanto verbal quanto não verbal, no caso o Codificador. O receptor internaliza a mensagem

e transmite uma resposta com conteúdo tanto verbal quanto não verbal, no caso o Decodificador. E

por fim, o Codificador aceita a mensagem novamente reagindo a ela.
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A utilização  de  gestos  por  parte  do  Comunicador,  é  de  suma  importância  para  a  boa

compreensão da mensagem. Borges (2010, p.  97) defende que lembrar de nomes pode ser uma

ferramenta de persuasão muito poderosa.  Quando se utiliza o nome de alguém, recebe-se mais

atenção, que isso faz parte da natureza humana. As empresas aéreas, bancos, hotéis e demais áreas

perceberam que a utilização do nome do cliente gera grandes vantagens pois as pessoas gostam de

ser reconhecidas como indivíduos. Assim, geralmente voltam aos lugares onde são conhecidas.

Borges (2010, p. 97) cita, ainda, a importância do poder das palavras ditas, psicolinguística e

que estas podem influenciar as pessoas como forma de ferramenta:

A linguagem  pode  influenciar  os  pensamentos,  e  as  palavras  são  as  ferramentas  que
podemos usar para criar imagens mentais. Sempre somos lembrados de como os políticos
usam linguagem ambígua – uma linguagem deliberadamente usada para confundir, iludir,
ocultar  e  distorcer  sentidos.  Uma recessão,  por  exemplo,  pode  ser  classificada  por  um
economista como “crescimento negativo da economia (BORG, 2010, p. 114)

Em continuidade, Borg (2010, p. 116) disserta que, de modo geral, políticos e corretores de

imóveis são vistos com desconfiança pelo público pois estes sabem que as palavras podem ser

moldadas para alterar a linha de pensamento e, muitas vezes, distorcer a forma como pensamos.

Tomando como exemplo  a  expressão  "Aquecimento Global",  que  quando utilizada gerou  certo

ceticismo  quanto  a  validade  das  informações  dadas  por  cientistas  e  políticos.  Certos  países  se

recusavam a discutir por esse motivo. Então mudou-se a abordagem para algo mais palpável como

"mudanças climáticas" o que resultou em mais colaboração entre os governos e agencias. O autor

ainda descreve:

Você quer transmitir algo a alguém. Você cria na sua mente uma imagem, que é traduzida
em palavras. Você, então, no papel de emissor (codificador), transmite essa mensagem ao
receptor (decodificador). Ele absorve as palavras e as traduz em uma imagem – a própria
imagem dele. É ele quem decide o que essa imagem quer dizer. A interpretação acontece na
mente dele. Se a imagem mental do receptor não corresponde à sua, a comunicação não foi
eficaz. As associações de palavras produzidas pela escolha de palavras que você fez podem
produzir um resultado negativo. (BORGES, 2010, p. 117)

O fato  de  a  natureza  humana  ser  algo  tão  complexo,  afirma  Borges  (2010,  p.  117),  é

impossível saber como as palavras serão interpretadas e, portanto, recebidas. 

Por fim, de acordo com os ensinamentos de Borg (2010, p. 126), as perguntas podem ser

abertas ou fechadas. As perguntas Abertas forçam a pessoa a responder de forma mais detalhada e

mais  elaborada  sobre  um  determinado  acontecimento.  As  perguntas  fechadas,  geralmente  se

respondem com sim ou não e encerram prematuramente o assunto. As perguntas abertas são uteis

para ter maior número de dados do entrevistados tendo em vista que estimulam a revelação de

informações pessoais o que é possível de se utilizar para revelar motivos ocultos e verdadeiros de

alguém. A Comunicação Aberta, promove relacionamentos que são mais saudáveis e estimula as

pessoas  a  apresentarem  seus  pontos  de  vista,  como  por  exemplo  terminar  uma  argumentação

perguntando a opinião do indivíduo sem a utilização de perguntas retóricas.
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Borg (2010, p. 149) diz que a forma do sucesso é como dizemos as coisas. O jeito que as

pessoas reagem a um pedido depende da forma como ele é feito. Praticamente todos os dias as

pessoas se deparam com situações nas quais precisam pedir algo a alguém; portanto, precisa-se

vender a elas a ideia de cooperação. O autor ainda afirma que se deve dirigir a pessoa pelo título,

assim, terá a tenção dela e, psicologicamente, ela estará mais receptiva, você confirma a identidade

dela na empresa, algo pelo que as pessoas lutam na selva corporativa dos dias de hoje. Existem

alguns pré-requisitos, como a cortesia, não há substituto para isso. Diz que as pessoas gostam de

falar com pessoas agradáveis e educadas as quais são cada vez mais raras.

2.2 Comunicação persuasiva na atualidade

Atualmente,  narra  Borg  (2010,  p.  25-26),  as  pesquisas  das  ciências  do  comportamento

identificaram estas duas qualidades como as mais eficazes no processo da comunicação. Ainda que

há estudos sobre os conceitos de inteligência emocional e inteligência interpessoal, que Borg (2010,

p. 25) define:

Inteligência  interpessoal:  compreensão  que  se  tem  das  outras  pessoas  –como  elas  se
sentem,  do  que  gostam e  do  que  não  gostam,  suas  motivações.  As  pessoas  com essa
habilidade quase podem prever como outros agirão em determinadas situações e, portanto,
são  capazes  de  interagir  com eles  de  forma  eficaz  e  ser  muito  persuasivas.  Políticos,
vendedores, psicoterapeutas e pessoas com habilidades sociais desenvolvidas possuem esse
tipo de inteligência.
Inteligência intrapessoal: a habilidade de percepção dos próprios processos de pensamento,
sentimentos e emoções e consciência das causas e consequências das próprias ações, o que
permite  tomar  decisões  certas.  Possuir  essas  duas  qualidades  nos  habilita  a  entrar  nas
mentes de outras pessoas e a comunicarmo-nos com elas de modo eficaz. (BORG, 2010, p.
25)

Borg  (2010,  p.  26),  salienta  que  tais  técnicas  são  relevantes,  entretanto  nenhum

conhecimento  ou  técnica  é  suficiente  sem  as  virtudes  centrais,  as  quais  seriam:  empatia  e

sinceridade. Nas palavras de Borg (2010, p. 26): “sozinhas, as técnicas são insuficientes para a

construção de relacionamentos produtivos”.

Para apresentar uma solicitação, continua Borg (2010, p. 46) é imprescindível ter o máximo

de atenção do indivíduo a quem está tentando transmitir essa mensagem. Conseguir transmitir essa

informação que se necessita em o mais rápido possível garante uma melhor recepção do indivíduo.

Borg (2010, p. 46) defende:

De  modo  geral,  quando se  apresenta  uma  ideia,  uma  exigência,  uma  solicitação,  uma
proposta de venda ou o que quer que seja, é crucial conseguir transmitir a mensagem na
primeira  tentativa  –  desde  que  as  condições  sejam  propícias.  Essa  discussão  inicial
geralmente molda os eventuais desdobramentos. A maioria das pessoas, quando rejeita uma
ideia na primeira abordagem, não gosta de reconsiderar  a decisão depois – mesmo que
saiba que está errada. Muitas vezes,  é uma questão de orgulho. Elas podem não querer
parecer indecisas ou incapazes de fazer a avaliação certa na primeira oportunidade. (BORG,
2010, p. 46)
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Quanto à linguagem corporal, Borg (2010, p. 60) diz que:

A comunicação  é  muito  mais  do  que  apenas  falar  e  escutar.  Também  expressamos
sentimentos  de  forma  não  verbal  quando  realizamos  ambas  essas  atividades:  os
comunicadores eficazes são capazes tanto de ler quanto de usar linguagem não verbal para
aumentar o impacto e a habilidade de persuadir. (BORG, 2010, p. 60)

Ao se comunicar com alguém, esclarece Borg (2010, p. 60), é enviado uma mensagem com

conteúdo tanto verbal quanto não verbal, no caso o Codificador. O receptor internaliza a mensagem

e transmite uma resposta com conteúdo tanto verbal quanto não verbal, no caso o Decodificador. E

por fim, o Codificador aceita a mensagem novamente reagindo a ela.

A utilização  de  gestos  por  parte  do  Comunicador,  é  de  suma  importância  para  a  boa

compreensão da mensagem, segundo Borg (2010, p. 83), os gestos podem ser divididos em cinco

categorias:

Emblemáticos:  movimentos  usados  no  lugar  de  palavras  –  atos  não  verbais  que  têm
significados facilmente compreendidos e que podem ser originados em qualquer parte do
corpo. Os exemplos mais óbvios são expressões faciais, como franzir as sobrancelhas, ou
movimentos manuais, como um polegar levantado (“joinha”). Deve-se tomar cuidado com
pessoas de culturas diferentes, visto que pode ocorrer uma comunicação “não intencional”
quando codificador e decodificador interpretam significados completamente diversos para o
mesmo emblema.
Ilustradores: movimentos usados com a fala para ilustrar o que está sendo verbalizado.
Reguladores:  movimentos  relacionados  aos  papéis  de  quem  fala  e  de  quem ouve  que
indicam intenções.  Por  exemplo,  gestos  de  assentimento  com a  cabeça,  contato  visual,
mudanças na postura corporal.
Adaptadores:  movimentos  como  tamborilar  os  dedos,  mexer  nos  cabelos  ou  manusear
coisas,  como  uma  joia,  que  indicam  emoções.  Em  outras  palavras,  hábitos
comportamentais. Podem ser classificados em três tipos: (a) autoadaptadores, como alisar
os cabelos, coçar a cabeça ou juntar as mãos em frente ao rosto; (b) outro-adaptadores, que
incluem  cruzar  os  braços  ou  movimentos  protetores  com  as  mãos  para  demonstrar
intimidade, retraimento ou fuga; (c) objeto-adaptadores, como manusear uma joia.
Demonstrações  de  afeto:  sinais  claros  que  revelam emoções,  como  expressões  faciais.
Geralmente  são  mascarados  em  contextos  sociais  ou  profissionais  para  exibir  um
comportamento mais aceitável. (BORG, 2010, p. 83)

Borges (2010, p. 97) defende que lembrar de nomes pode ser uma ferramenta de persuasão

muito poderosa. Quando se utiliza o nome de alguém, recebe-se mais atenção, que isso faz parte da

natureza humana. As empresas aéreas, bancos, hotéis e demais áreas perceberam que a utilização do

nome  do  cliente  gera  grandes  vantagens  pois  as  pessoas  gostam  de  ser  reconhecidas  como

indivíduos. Assim, geralmente voltam aos lugares onde são conhecidas.

Borges (2010, p. 97) cita, ainda, a importância do poder das palavras ditas, psicolinguística e

que estas podem influenciar as pessoas como forma de ferramenta:

A linguagem  pode  influenciar  os  pensamentos,  e  as  palavras  são  as  ferramentas  que
podemos usar para criar imagens mentais. Sempre somos lembrados de como os políticos
usam linguagem ambígua – uma linguagem deliberadamente usada para confundir, iludir,
ocultar  e  distorcer  sentidos.  Uma recessão,  por  exemplo,  pode  ser  classificada  por  um
economista como “crescimento negativo da economia (BORG, 2010, p. 114)

Em continuidade, Borg (2010, p. 116) disserta que, de modo geral, políticos e corretores de

imóveis são vistos com desconfiança pelo público pois estes sabem que as palavras podem ser
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moldadas para alterar a linha de pensamento e, muitas vezes, distorcer a forma como pensamos.

Tomando como exemplo  a  expressão  "Aquecimento Global",  que  quando utilizada gerou  certo

ceticismo  quanto  a  validade  das  informações  dadas  por  cientistas  e  políticos.  Certos  países  se

recusavam a discutir por esse motivo. Então mudou-se a abordagem para algo mais palpável como

"mudanças climáticas" o que resultou em mais colaboração entre os governos e agencias. O autor

ainda descreve:

Você quer transmitir algo a alguém. Você cria na sua mente uma imagem, que é traduzida
em palavras. Você, então, no papel de emissor (codificador), transmite essa mensagem ao
receptor (decodificador). Ele absorve as palavras e as traduz em uma imagem – a própria
imagem dele. É ele quem decide o que essa imagem quer dizer. A interpretação acontece na
mente dele. Se a imagem mental do receptor não corresponde à sua, a comunicação não foi
eficaz. As associações de palavras produzidas pela escolha de palavras que você fez podem
produzir um resultado negativo. (BORG, 2010, p. 116)

O fato  de  a  natureza  humana  ser  algo  tão  complexo,  afirma  Borges  (2010,  p.  117),  é

impossível saber como as palavras serão interpretadas e, portanto, recebidas. Mas se formos capazes

de entrar na mente da pessoa, podemos escolher as palavras com as melhores chances de produzir o

efeito desejado.

Por fim, de acordo com os ensinamentos de Borg (2010, p. 126), as perguntas podem ser

abertas ou fechadas. As perguntas Abertas forçam a pessoa a responder de forma mais detalhada e

mais  elaborada  sobre  um  determinado  acontecimento.  As  perguntas  fechadas,  geralmente  se

respondem com sim ou não e encerram prematuramente o assunto. As perguntas abertas são uteis

para "entrar  na mente  das pessoas"  tendo em vista  que estimulam a  revelação de  informações

pessoais o que é possível de se utilizar para revelar motivos ocultos e verdadeiros de alguém. A

Comunicação Aberta,  promove relacionamentos que são mais saudáveis e estimula as pessoas a

apresentarem seus pontos de vista, como por exemplo terminar uma argumentação perguntando a

opinião do indivíduo sem a utilização de perguntas retóricas.

Borg (2010, p. 149) diz que a forma do sucesso é como dizemos as coisas. O jeito que as

pessoas reagem a um pedido depende da forma como ele é feito. Praticamente todos os dias as

pessoas se deparam com situações nas quais precisam pedir algo a alguém; portanto, precisa-se

vender a elas a ideia de cooperação. O autor ainda afirma que se deve dirigir a pessoa pelo título,

assim, terá a tenção dela e, psicologicamente, ela estará mais receptiva, você confirma a identidade

dela na empresa, algo pelo que as pessoas lutam na selva corporativa dos dias de hoje. Existem

alguns pré-requisitos, como a cortesia, não há substituto para isso. Diz que as pessoas gostam de

falar com pessoas agradáveis e educadas as quais são cada vez mais raras.

2.3 Comunicação Persuasiva x Convencimento
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De acordo com Parret,( 1988 ) A linguagem não é um espelho da realidade do mundo. Ao

contrário. O relacionar não é determinado por sua relação com o real, mas pela intermediação do

conceito de um ser  racional  como racionado. A nossa visão do mundo é regulada por sistemas

cognitivos e interativos que filtram a realidade para que essa se adapte a nossos conceitos mentais:

em outras palavras, vemos a realidade segundo nossos modelos conceituais.

Não  há  linguagem  independente  da  intermediação  do  ser  humano.  De  acordo  com

Wittgensteis, citado por Moreno (1995), as regras da língua são processos simbólicos situados num

contexto especifico e que servem de instrumento para a interação. É necessário salientar o caráter

contratual da comunicação através da linguagem.

Uma abordagem pragmática desenvolvida por Sperber e Wilson (1994). Situa a inferência e

a relevância como pré-requisitos indispensáveis a construção do significado e a possibilidade da

comunicação, perspectiva, a comunicação está baseada em dois processos básicos: a decodificação

e a inferência.

O código verbal ou escrito serve de ímpeto para a interferência. Como a qual  se obtém

informação relevante em dado momento e lugar.

SACCONI (2011) destaca o conceito de “convencer” em latim é “convincere” que significa

“vencer completamente”, portanto levar alguém a acreditar em uma verdade baseada em provas

determinantes. Conforme o ensinamento de ABREU (2009, p. 15) convencer é:

[...]  saber  gerenciar  informação,  é  falar  à  razão  do  outro,  demonstrando,  provando.
Etimologicamente,  significa VENCER JUNTO COM O OUTRO (com + vencer) e  não
CONTRA o outro. PERSUADIR é saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro. A
origem dessa palavra está ligada à preposição PER, ‘por meio de’,  e a  SUADA, deusa
romana da  persuasão. Significava ‘fazer algo por meio do auxílio divino’. Mas em que
CONVENCER se diferencia de PERSUADIR? Convencer é construir algo no campo das
ideias. Quando convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como nós. Persuadir é
construir no terreno das emoções,  é sensibilizar  o outro para agir.  Quando persuadimos
alguém, esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize. Muitas vezes, conseguimos
convencer as pessoas, mas não conseguimos persuadi-las. Podemos convencer um filho de
que  o  estudo  é  importante  e,  apesar  disso,  ele  continuar  negligenciando  suas  tarefas
escolares.  Podemos convencer um fumante de que  o cigarro faz mal à saúde, e,  apesar
disso, ele continuar fumando. Algumas vezes, uma pessoa já está persuadida a fazer alguma
coisa e precisa apenas ser convencida. Precisa de um empurrãozinho racional de sua própria
consciência ou da de outra pessoa, para fazer o que deseja. É o caso de um amigo que quer
comprar um carro de luxo, tem dinheiro para isso, mas hesita em fazê-lo, por achar mera
vaidade. Precisamos apenas dar-lhe uma ‘boa razão’ para que ele faça o negócio. Às vezes,
uma pessoa pode ser persuadida a fazer alguma coisa, sem estar convencida. É o caso de
alguém que consulta uma cartomante ou vai a um curandeiro, apesar de, racionalmente, não
acreditar em nada disso.( ABREU, 2009, p. 15)

À empatia e tem como finalidade levar alguém, receptor da mensagem, a acreditar em o que

quer o orador pretender transmitir. O Convencimento é voltado para o lado lógico e racional da ação

desejada. É possível averiguar a diferença entre Convencimento e Persuasão no trecho acima.

Ainda, segue os dizeres de Xavier (2006, p. 17):
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Um dos modos eficientes de lidar com pessoas é a área de Recursos Humanos que muitas
empresas  têm  em  seu  interior.  Ela  provê  mecanismos  de  avaliação,  sistemas  de
remuneração, meios de comunicação, etc. Porém no cotidiano das organizações militares
não existe a figura do setor de RH. O comandante de pelotão é o gestor de seu pessoal. Se
ele não identificar que seu trabalho é lidar com pessoas, não haverá o bom crescimento
profissional do grupo. 

Segundo Vazzoler (2019)

É muito vantajoso que o colaborador enxergue como seus esforços individuais contribuem

para alcançar os objetivos globais da empresa. Isto irá conscientizá-lo sobre a relevância de seu

papel dentro da empresa, o que é muito benéfico para a sua motivação. Além disto, esta ligação

orientará os funcionários em prol de um mesmo grande objetivo. Por isso, é importante que os

comunicadores da empresa ajudem a criar esta consciência nos colaboradores.

 

Ainda de acordo com Vazzoler:

Em consequência de todas as vantagens que uma comunicação interna eficaz traz para a
empresa, os resultados financeiros da organização serão impactados de forma positiva.
No  estudo  já  citado  da  Tower  Watson,  foi  constatado  que  companhias  com  uma
comunicação altamente eficaz tiveram uma valorização 47% maior na bolsa de valores, em
um período de 5 anos, se comparado com empresas que investem menos em comunicação.
(VAZZOLER, 2016)

Por  si  só  a  comunicação já  traz resultados positivos  para  o  grupo,  quando utilizada  de

maneira outorgada, com consciência e finalidade, seus resultados são muito melhores. A Hierarquia

presente nas forças armadas não garante o engajamento completo de seus instruendos, alinhando-os

para um fim construtivo, seja esta a realização de uma tarefa simples ou mesmo de complexa como

o combate. Além disso, Rafael Rez salienta que:

A persuasão é a capacidade de fazer alguém agir, utilizando qualquer tipo de técnica e meio
de comunicação, ou seja,  a persuasão ajuda a construir  a autoridade de alguém sobre o
outro. Essa tática apela para a vontade e para as emoções das pessoas. É um relacionamento
de conquista, de empatia entre as pessoas.(REZ, 2016)

Em  relação  ao  conteúdo  da  persuasão,  Rafael  Rez  (2019)  destaca  que  é  importante

considerar o perfil  da pessoa.  Ou seja,  utilizar uma linguagem mais comum para pessoas  mais

simples e, uma linguagem mais intelectual para as pessoas cultas. Desse modo, o autor enfatiza a

importância  de  atingir  o  emocional  das  pessoas  e,  para  atingir  este  fim,  é  necessário,  “uma

linguagem agradável e com estímulos as suas preferências e paixões”.

O último texto, refere-se que o indivíduo que emite a persuasão deve adequá-la de acordo

com o público-alvo, sendo este o Soldado, o Cabo, o Sargento ou até mesmo, oficiais mais antigos.

2.4 Veículos de difusão de mensagem, contato pessoal

Segundo o Manual de Operações Psicológicas (página 3-23), emitido pela portaria número
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070 do Estado-Maior do Exército, diz que a melhor meio de persuasão é a “face a face”, isto é,

contato pessoal com grupos ou indivíduos de influência. As conversas, entrevistas e outras formas

de comunicação face a face constituem, em muitos casos, o veículo mais eficaz para transmitir uma

idéia  a  determinado  público.  O  diálogo  permite  a  prestação  de  esclarecimentos,  bem como a

observação das reações provocadas pela mensagem.

Continuando, segundo o manual de Operações Psicológicas, item “e” (pagina 3-25) emite a

mensagem  de  que  a  conversa  é  a  forma  mais  usual  de  manter  as  relações  sociais,  sendo

principalmente por meio de sua multiplicação que se geram e espalham opiniões. A maneira como a

mensagem é  apresentada  reveste-se  de  suma importância:  para  ser  entendida,  deve  ser  dita  de

maneira que a audiência possa relacionar o que é falado com suas próprias experiências. Para tanto,

o comunicador deve conhecer profundamente o público-alvo.

No item “g”,  o  Manual  afirma  que  o  comunicador  deve  procurar  obter  a  simpatia  dos

ouvintes para que seja ouvido com atenção. Mais que isso, deverá demonstrar a empatia, isto é, a

capacidade de pensar e sentir como sua própria audiência, percebendo suas necessidades, emoções,

sentimentos, motivações e reações.

Para tal, o Manual de Operações Psicológicas, item “h” (pagina 3-25) rediz que existem

certas regras que ajudam a melhorar a capacidade de comunicação, como evitar ser dogmático;

frisar  as  áreas  de  concordância  porventura existentes;  manter  a  atenção do  grupo afastada  dos

possíveis pontos de diferença; tirar conclusões baseando-se no método de raciocínio da audiência; e

evitar atritos com o grupo.

Portanto, O contato pessoal é empregado para influenciar setores restritos, sob a forma de

comunicação face a face,  palestras,  discussões dirigidas,  reuniões e congressos. Normalmente o

comunicador  fica  apto  a  verificar  imediatamente  o  impacto  de  sua  mensagem  na  audiência,

"feedback", podendo ajustar seu discurso, a fim de obter a resposta desejada.
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3 DA EFICÁCIA NA DELEGAÇÃO DE ORDEM

3.1 Análise das perguntas do questionário realizado aos Cadetes

Baseado as comunicações proporcionando as ligações necessárias aos escalões mais altos

que exercerão a coordenação e o controle de seus elementos instruendos antes, durante e após as

operações, foi criado este questionário de um ciclo básico de tomada de decisão sendo deflagrado a

partir dos estímulos recebidos do ambiente. O centro decisório, após detectar, comparar, analisar,

decidir e agir, reage ao ambiente para estabelecer a situação desejada.

O sistema de comando e controle, como parte integrante desse processo, precisa ser operado

em tempo compatível que assegure a oportunidade na tomada de decisão.

Segundo o texto “O uso de questionários em trabalhos científicos”, encontrado no acervo da

Universidade Federal  de Santa Catarina, o objetivo do questionário é  mostrar  a importância da

comunicação persuasiva no ambiente militar; Destacar como tornar a comunicação pessoal mais

eficiente;  Apresentar  a  comunicação  persuasiva  como  dever  de  conhecimento  do  comandante;

Destacar a comunicação persuasiva como fator de motivação. Finalmente, se fazendo uso dos meios

de comunicação persuasiva, mais especificamente do contato pessoal entre o emissor e receptor, o

instrutor  tem uma aceitabilidade melhor do instruendo pelo modo que a solicitação é montada.

Sendo o assunto da pesquisa o contato pessoal na comunicação persuasiva. Determinando assim, o

que será perguntado nos questionários.

Continuando de acordo com o texto “O uso de questionários em trabalhos científicos” as

questões serão de formato fechado, múltipla escolha, onde os respondentes optarão por uma das

alternativas,  ou  por  determinado  número  permitido  de  opções.  O  que  acarreta  nas  seguintes

vantagens: rapidez e facilidade de aplicação, processo e análise, apresentam pouca possibilidade de

erros. Porém, tem as seguintes desvantagens: exigem muito cuidado e tempo de preparação para

garantir que todas as opções de respostas sejam oferecidas, O respondente pode ser influenciado

pelas alternativas  apresentadas.  A decisão  sobre a  sequência das  perguntas foi  adotada de  uma

ordem lógica  de  perguntas,  utilizando  um fluxograma  e  árvore  de  decisão  para  posicionar  as

perguntas foi utilizado temas e perguntas gerais no início do questionário, deixando as perguntas

específicas para depois. A população-alvo são os militares.  E amostra é o subconjunto definido

pelos cadetes do 4º ano do curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras. Os quais

têm capacidade de responder as perguntas da pesquisa pois são militares. Será assim definido por

Grupo de foco, pois é formado a partir  de contatos pessoais constituindo em torno de 10 a 20

pessoas que representam a população-alvo.

A primeira questão tem como finalidade identificar, segundo os preceitos do capítulo 2, a

ordem  emitida  por  um  oficial  cujo  o  instruendo  sentir-se-ia  mais  confiante  e  motivado  para
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executar. Na alternativa "A", a frase faz uso do Nome próprio do sargento, dando uma visão de

proximidade e importância para ele.  Também faz parecer  que se importa  em dar  satisfação do

porque não pode realizar aquela tarefa. Na alternativa B, de forma mais direta, não se faz uso da

comunicação persuasiva e está de forma bem evidente na alternativa pois o inquisidor não utiliza

das técnicas anteriormente descritas no capitulo 2.

1)Em uma ordem emitida por um oficial, qual das seguintes opções você se sentiria mais

confiante em executar uma ação?

a) “Azevedo, tudo bom? Sei que tu estas com a função de limpar o paiol hoje de manhã. Eu

estou tendo dificuldades com o Teste Fisico da unidade e não posso ir na sargenteação no momento.

Podes ir lá apanhar os documentos referentes ao serviço de hoje? Daqui uns 15 minutos deixá eles

sobre a minha mesa. Obrigado”.

b) “Sargento, por favor apanhe os documentos lá na sargenteação referente ao serviço de

hoje e me entregue daqui 15 minutos na minha sala”.

A segunda  questão  tem  em  vista  identificar  a  maneira  que  o  entrevistado  sente  maior

confiança em realizar a sua ação. Segundo Borg, (2010, p. 118) as mensagens e os pedidos são

praticamente os mesmos, porém na alternativa "A" o sargento se sentiria um pouco menosprezado

pois há pouca consideração por ele. A segunda alternativa, começa de forma mais entusiasmada e

positiva,  em  seguida  tem  uma  explicação  e  o  reconhecimento  dos  possíveis  sentimentos  do

Sargento.

O indivíduo que optar pela "A" demonstra que não sente necessidade de ter recursos da

comunicação persuasiva para que realize a tarefa com maestria e, portanto, dificilmente faz uso da

comunicação persuasiva descrita por Borg nos capítulos 2 desta pesquisa. Como por exemplo, não

trabalha a mensagem de forma positiva e também não faz referência aos sentimentos do sargento.

O indivíduo que optar pela "B", demonstra que se sente que a comunicação persuasiva faz

diferença na ordem de delegação de ordem e provavelmente faria uso ou que pelo menos tem noção

emocional que a fala é melhor aceita pelo sargento do que na alternativa "A" pelos mesmos motivos

anteriormente descritos.

2) Ponha-se no lugar do sargento, qual retórica seria de melhor compreensão por você?

a) “Não vou conseguir dar a instrução de armamento amanhã, Carmo. Você vai precisar

realizar ela sozinho.  Surgiu uma oportunidade de estágio de GLO em São Paulo e tenho que ir para
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o centro amanhã arrumar a documentação. Desculpe. Depois a gente se fala.” (Carmo já havia pego

outra função dois dias atrás)

b) “Carmo, não é incrível? Consegui uma oportunidade de estágio de GLO em São Paulo.

Tenho que ir no centro amanhã arrumar a documentação e não sei se vou ter outro horário. Então,

não vou poder ir na instrução de armamento amanhã. Eu entendo que pegou uma outra função dias

atrás, mas preciso mesmo ir. Talvez você possa trocar com outro Sargento. Mas se não conseguir,

não se preocupe, eu compenso você futuramente. Espero que de tudo certo. Obrigado.”

A questão  3  visa  identificar  se  o  entrevistado  tem noção  que  foi  utilizado  técnicas  de

comunicação persuasiva para melhorar o desempenho das tarefas. Por mais que o indivíduo não

tenha noção, ele pode ter percebida a diferença nas alternativas.

3)  Você  percebeu  que  nos  dois  casos  acima  a  figura  do  oficial  abordou  a  técnica  da

comunicação persuasiva em uma das alternativas, tanto da questão 1 quanto na 2? Você notou a

diferença da abordagem do superior nos dois casos?

a) Percebi nos dois casos;

b) Percebi apenas em um;

c) Não percebi.

A questão 4 visa verificar se o entrevistado acha que as técnicas de comunicação persuasiva

são de fato eficientes e podem influenciar na execução da tarefa.

4) Se percebeu em pelo menos um caso: você acha que essa diferença de abordagem faz

diferença na forma em que o subordinado realizará a tarefa?

a) não.

b) talvez.

c) sim.

A questão 5 busca esclarecer para o entrevistado que os recursos das questões 1 e 2 são

técnicas de comunicação persuasiva e descobrir se o entrevistado já utilizou desta técnica, mesmo

que não conhecesse a parte teórica.

5) Caso não tenha notado, na alternativa "A" da questão 1 e na alternativa "B" da questão 2,

possuem características da comunicação persuasiva, ou seja, nestas alternativas o interlocutor tem
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uma  preocupação  na  forma  em  que  dá  a  ordem,  buscando  recursos  de  aproximação  com  o

subordinado. Você já utilizou ou utiliza este tipo de técnica no seu dia a dia?

a) sim

b) não

Por  fim,  a  questão  6  visa  recolher  dados  sobre  os  indivíduos  que  caso  soubessem das

técnicas  que  são  utilizadas  na  comunicação  persuasiva,  fariam  uso  delas  no  cotidiano  de  sua

Organização Militar.

6)  Caso  nunca  tenha  utilizado  ou  não  utilize  destes  recursos,  se  você  tivesse  este

conhecimento de como aplicá-la, você utilizaria estas técnicas no cotidiano de sua Organização

Militar?

a) sim

b) não

3.2 Análise dos resultados do questionário realizado aos Cadetes

Ao longo do período de disponibilização, o questionário realizado foi  respondido por 42

Cadetes do curso de Cavalaria. Portanto, será possível verificar se a comunicação persuasiva tem

espaço no meio militar de acordo com a visão deste grupo específico.

Conforme explicado no Capítulo 2, com as questões 1 e 2 visa-se verificar qual tipo de

ordem os Cadetes, ao receberem, se sentem mais confiantes para a execução da tarefa dada. Na

questão 1 a diferença da alternativa que tem recursos da comunicação persuasiva está mais clara, já

na questão 2 não. Os resultados foram os seguintes:
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Figura 1:  gráfico das respostas  da questão 1 do Questionário aos  Cadetes do Curso de Cavalaria
realizado pelo autor.

Figura 2:  gráfico das respostas  da questão 2 do Questionário aos  Cadetes do Curso de Cavalaria
realizado pelo autor.

Na questão 1 houve uma margem de diferença pequena, a maioria dos Cadetes preferiu a

alternativa B, a ordem direta, sem os recursos da comunicação persuasiva. Já na questão 2, mais de

70% dos entrevistados manifestou que se sente mais confiante na realização da tarefa após ouvir

uma ordem com os recursos da comunicação persuasiva, que estava descrita na alternativa B.

Outro aspecto interessante é que, na questão 2, nas duas alternativas a comunicação é mais

detalhada, porém os recursos da comunicação persuasiva estão presentes somente na alternativa B.

Portanto, é possível concluir que quando a ordem não é tão direta, a maioria dos Cadetes do Curso

de Cavalaria preferem uma ordem em que há recursos da comunicação persuasiva.

Figura 3:  gráfico  das  respostas  da  questão  3  do  Questionário  aosCadetes  do  Curso  de Cavalaria
realizado pelo autor.

Na questão 3, o intuito era descobrir se os Cadetes entrevistados têm noção que há recursos

de comunicação diferentes nas ordens descritas nas alternativas. O resultado mostra que, mesmo
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não  tendo  conhecimento  teórico  sobre  formas  de  comunicação,  inclusive  da  comunicação

persuasiva, os Cadetes do Curso de Cavalarias entrevistadas, em sua grande maioria, perceberam a

diferença e até mesmo a utilização da comunicação persuasiva. Somente 9,5% responderam que

perceberam somente em uma das questões, isso provavelmente aconteceu, porque na questão 2 os

recursos da comunicação persuasiva não são tão óbvios.

Figura 4:  gráfico das respostas  da questão 4 do Questionário aos  Cadetes do Curso de Cavalaria
realizado pelo autor.

Na sequência, na questão 4, o objetivo era verificar se, aqueles que notaram a diferença das

alternativas  com os  recursos  da  comunicação  persuasiva  e  das  que  não  tem esta  preocupação,

acreditam  que  a  abordagem  influencia  na  forma  em  que  o  instruendo  realizará  a  tarefa.  Os

resultados  mostram que  um pouco mais  da  metade,  51,2% acredita  que  faz  diferença  sim e  a

maioria dos demais, 46,3% responderam talvez, sendo mínimos aqueles que responderam não.

É possível apontar que, preocupar-se como a ordem será delegada pode auxiliar que a tarefa

seja  realizada  com maestria.  O  percentual  de  entrevistados  que  responderam talvez  também é

significado, porém, isto pode ser pelo fato de ter outros fatores que influenciam na forma como o

instruendo realizará a tarefa.
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Figura 5:  gráfico das respostas  da questão 5 do Questionário aos  Cadetes do Curso de Cavalaria
realizado pelo autor.

Na questão 5 buscou-se deixar claro quais as alternativas descreviam abordagens com os

recursos da comunicação persuasiva para que o entrevistado pudesse responder com mais certeza se

já utilizou destes  recursos  no seu dia a  dia.  88,1% dos entrevistados já  utilizam da técnica da

comunicação persuasiva, ou seja, usam recursos para se aproximar do instruendo. Claramente, isto

demonstra que a comunicação persuasiva já está inserida no meio militar, mesmo que muitos ainda

não conheçam as fundamentações teóricas da técnica.

Figura 6:  gráfico das respostas  da questão 6 do Questionário aos  Cadetes do Curso de Cavalaria
realizado pelo autor.

Por fim, a última questão buscava saber se, aqueles que atualmente não utilizam técnicas da

comunicação  persuasiva,  passariam a  aplicá-la  caso  tivessem mais  conhecimento  sobre  ela.  O

resultado mais uma vez foi positivo, demonstrando que 89,7% dos entrevistados utilizariam dos

recursos  da comunicação persuasiva.  Isto  revela,  mais uma vez,  que a  comunicação persuasiva

possui sim espaço no meio militar. Mesmo que não tendo o conhecimento de forma teórica, na
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prática, os Cadetes do Curso de Cavalaria se preocupam com a abordagem a ordem e, se tivessem

mais conhecimento, usariam os recursos da comunicação persuasiva com o intuito de se aproximar

do instruendo, para que assim, a execução das ordens e missões sejam cada vez mais eficientes.
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4 CONCLUSÃO

A comunicação persuasiva é objeto de estudo ao longo da história, mesmo que não tenha

esta nomenclatura, na Grécia Antiga já havia estudos sobre as formas de linguagem e o grande

filósofo Aristóteles já trazia ensinamentos valiosos. Os ensinamentos aristotélicos eram voltados

para  a  retórica,  esta  era  a  ferramenta  para  embelezar  discursos  com o  intuito  de  persuadir  o

auditório.  A preocupação  do  discurso  naquela  época  era  fundamental,  porque  havia-se  grande

necessidade de o saber falar em público, principalmente para aqueles que precisavam demonstrar

poder. Ainda, destaca-se que a retórica em si não é a persuasão, mas uma forma de se chegar a ela.

De acordo com os ensinamentos aristotélicos para ser um bom orador era necessário saber

argumentar  e  também  possuir  perspicácia  psicológica.  Sendo  assim,  surge  três  elementos  do

discurso persuasivo:  “ethos” (confiança),  “pathos” (emoção) e  “logos”  (palavras).  A confiança,

“ethos”,  é  aquela transmitida pelo orador  no momento de  seu discurso.  Entretanto,  tem alguns

entendimentos de que a confiança anterior, aquela carregada antes mesmo do orador começar a falar

também é considerada pelo público, isto acontece muitas vezes quando o orador já é uma figura

popular, como por exemplo o político, que dependendo se seu passado confiável ou não, poderá ter

mais facilidade ou dificuldade no momento de conseguir a confiança do público.  Já a emoção,

“pathos”,  demanda  a  empatia  do  orador,  não  basta  que  o  orador  se  mostre  confiável,  sem se

preocupar com a emoção passada para o público,  esta ferramenta pode ser de grande ajuda no

discurso  persuasivo.  E,  por  fim,  a  palavra,  “logos”,  ou seja,  o  discurso em si.  Além das  duas

preocupações citadas, o orador deve estar atento com os seus dizeres para que consiga persuadir

com maestria o seu público.

Na  atualidade  a  comunicação  persuasiva  se  desenvolveu  voltada  para  o  campo  da

negociação, o que não a impede de ser utilizada em outras áreas, porém deve-se ter as virtudes

centrais  para  fazer  bom uso  das  técnicas.  Os  nomes  podem ser  uma  ferramenta  de  persuasão

poderosa pois as pessoas gostam de ser reconhecidas como indivíduos. Praticamente todos os dias

as  pessoas  se  deparam com situações  em que  devem realizar  negociações,  para  isso,  cresce  a

importância  do  saber  se  comunicar.  As  pessoas  reagem de  jeitos  diferentes  de  acordo  com os

pedidos que são feitos a elas portanto precisa-se ter atenção em como fazer estes pedidos.

A persuasão se difere do convencimento pelo seu caráter emocional. Enquanto a persuasão

tem o foco nos sentimentos do indivíduo que está recebendo a informação e em como ele reage a

isto,  o  convencimento  tem  como  finalidade  o  lado  lógico  e  racional.  Portanto,  para  a  boa

comunicação,  deve-se  diferenciar  os  tipos  de  pessoas,  as  mais  sofisticadas  das  mais  simples  e

adequar o tipo de comunicação com cada uma, assim adquirindo a plenitude.

Todo esse referencial teórico foi relevante para a confecção do questionário. Assim, após o
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período  de  construção  das  perguntas  e  de  questionamento,  chega-se  a  conclusão  de  que  a

comunicação  persuasiva  já  possui  espaço  no  meio  militar,  mesmo  que  muitos  não  tenham

conhecimento teórico sobre a técnica, já a utilizam no seu dia a dia e, muitos daqueles que ainda

não utilizam, afirmaram que a utilizariam se tivessem mais conhecimento a respeito.

Nas questões 1 e 2 buscava entender qual ordem emitida que o instruendo sentir-se-ia mais

confiante e motivado para executar, tendo em cada questão, uma alternativa com as técnicas da

comunicação persuasiva e o outra sem. Por fim, o resultado demonstra que no primeiro caso, a

maioria dos entrevistados prefere uma ordem direta. Entretanto, quando a ordem é mais detalhada,

como  na  questão  2,  a  maioria  sente-se  mais  confiável  com  a  ordem  em  que  há  técnicas  da

comunicação persuasiva. A seguir, na questão 3 o intuito era descobrir se os entrevistados notaram

as diferentes abordagens descritas nas alternativas, sendo que 88,1% dos entrevistados perceberam

tal diferença nos dois casos e 9,5% dos entrevistados notaram em apenas em uma das questões.

Já na questão 4, visava-se verificar se os entrevistados acreditam que a abordagem influencia

na confiança do instruendo para a execução da ordem, a metade (51,2%) respondeu que sim. Sendo

raros  o  que  responderam  não  e,  os  demais  46,3%  responderam  talvez,  estes  provavelmente

consideram que há outros fatores que influenciem na eficiência da tarefa que não tenha ligação com

a abordagem.

Enquanto isso, na questão 5 esclareceu-se aos entrevistados quais alternativas continham

recursos da comunicação persuasiva, para que os entrevistados respondessem com convicção se já

utilizaram ou não de tais recursos. Satisfatoriamente, 88,1% responderam que já utilizam, deixando

evidente que a comunicação persuasiva já está inserida no meio militar, mesmo que muitos não

conheçam sobre sua teoria.

Por fim, na última questão o objetivo era descobrir se, aqueles que não utilizam da técnica

da comunicação persuasiva, começariam a utilizá-la caso tivessem mais conhecimento sobre ela.

Outra vez de forma satisfatória, foi possível verificar que 89,7% dos entrevistados utilizaram da

técnica da comunicação persuasiva.

Os resultados obtidos mediante o questionário realizados aos Cadetes do Curso de Cavalaria

demonstram que  a  comunicação  persuasiva  já  tem espaço  no  meio  militar  e,  caso  fosse  mais

conhecida,  seria  mais  utilizada.  Ainda,  conclui-se  que  os  entrevistados  se  preocupam  com  a

abordagem no momento de delegação de ordem e buscam se aproximar de seus instruendos, para

que, por fim, as ordens sejam realizadas de forma cada vez mais eficientes.
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