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RESUMO

ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOS NÍVEIS DE LIDERANÇA PELO TERCEIRO
ANO DA AMAN

AUTOR: Matheus Ferreira Barcelos de Souza
ORIENTADOR: Maj Art Atílio Sozzi Nogueira.

O presente trabalho buscou enfatizar a importância da liderança, de forma a tratar sobre os
níveis de liderança,  restringindo como fonte de pesquisa 3° ano do Corpo de Cadetes  da
AMAN.  No  entanto,  seu  estudo  é  relevante  para  o  meio  militar,  uma  vez  que  o
desenvolvimento da liderança é um dos desafios enfrentados dentro dos corpos de tropa e
escolas  de  formação,  sem contar  que  é  um assunto  muito  enfatizado,  pois  faz  parte  da
formação desde o soldado até o último posto/graduação da carreira de um militar visto que
esta apresenta-se sempre em contínuo aperfeiçoamento. A pesquisa realizada buscou empregar
a forma do método misto (quantitativo e qualitativo). Dessa forma, a  presente monografia
procura abordar os níveis de liderança com atitudes dos futuros oficiais da Academia Militar
das  Agulhas  Negras,  instituição  responsável  pela  formação  dos  oficiais  combatentes  das
armas,  quadro  e  serviço  do  Exército  Brasileiro.  Ao final  do  trabalho  pode-se  alcançar  o
objetivo específico de analisar as percepções dos cadetes do terceiro ano acerca dos níveis de
liderança e concluir qual nível que  se apresenta como mais eficiente. Dessa forma, pode-se
compreender, de acordo com a bibliografia e os questionamentos, que os níveis de liderança
são fundamentais para o sucesso de diversas missões, e especificamente, o nível de liderança
direta foi o que se demonstrou como mais eficaz ao final do presente trabalho, tudo conforme
as percepções dos cadetes consultados no decorrer da pesquisa.

Palavras-chave: Liderança. Níveis. Cadetes. Oficiais. AMAN.



ABSTRACT

ANALYSIS OF PERCEPTIONS OF LEADERSHIP LEVELS FOR THE THIRD YEAR
OF AMAN

AUTHOR: Matheus Ferreira Barcelos de Souza.
ADVISOR: Maj Art Atílio Sozzi Nogueira.

The present work sought to emphasize the importance of leadership in addressing leadership
levels by restricting the AMAN Cadet Corps 3rd year research source. However, his study is
relevant to the military, since leadership development is one of the challenges faced within
troops and training schools, not to mention a very emphasized subject,  since it  is  part  of
training since the soldier until the last post / graduation of the military career since it is always
in  continuous  improvement.  A research  carried  out  sought  to  employ the  mixed  method
(quantitative and qualitative). Thus, the present monograph seeks to address the leadership
levels with attitudes of future officers of the Agulhas Negras Military Academy, an institution
responsible for the training of weapons combat officers, staff  and service of the Brazilian
Army.  At  the  end  of  the  paper,  one  can  achieve  the  specific  objective  of  analyzing  the
perceptions of third year cadets about leadership levels and conclude which level is  most
effective. Thus, it can be understood, agree with the bibliography and the questions, which
levels of leadership are fundamental to the success of various missions, and statistics, or the
level  of  direct  leadership  was  the  most  effective  until  the  completion  of  this  work.,  all
according to the perceptions of the cadets consulted during the research.

Keywords: Leadership. Levels. Cadets. Officers. AMAN.
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1 INTRODUÇÃO

A presente monografia  busca tratar  sob a  perspectiva dos níveis  de liderança,  ou seja,

explanar  suas  definições  de  maneira  seja  possível  exemplificá-las  âmbito  militar.  Dessa  forma

pode-se ter em mente que esta, desde o passado, é estudada pelos acadêmicos e as teorias que se

desenvolveram, foram em torno das principais características  do líder,  diante  disso visando sua

importância para o futuro comandante de fração será dado ênfase nas questões no meio acadêmico.

Para começar a compreender a pesquisa, torna-se necessário saber que esta tem se voltado com

maior atenção para as relações e o meio em que o líder atua, utilizando como amostra o 3º ano da

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) (DIAS, 2010).

Para  entender  nesse  começo  a  importância  da  liderança  de  forma  sucinta,  o  trecho,

exemplifica de forma simples o que deve ser a figura de um líder. 

“[...] em crise não há liderança partilhada, quando o barco está afundando o capitão não
pode convocar uma reunião para ouvir as pessoas, tem de dar ordens. Esse é o segredo da
liderança: saber em que situações deve agir como chefe e em que situações atuar como
parceiro”. Para ele “a tarefa do líder é desenvolver líderes”, pois toda empresa necessita
deles, ainda que muitas negligenciem o seu desenvolvimento” (DRUCKER, 1996, p. 162).

Delimitou-se o foco de pesquisa nas percepções dos cadetes do terceiro da AMAN, futuros

oficiais do Exército Brasileiro, acerca dos níveis de liderança, sendo possível  verificar como os

atuais oficiais instrutores exercem a liderança, de forma a tratar do assunto no âmbito acadêmico da

escola de formação acima.

Faz-se necessário definir alguns conceitos que são entendidos como fundamentais para o

desenvolvimento do assunto. Dessa forma, verificou-se que a liderança pode estar relacionada ao

desempenho e a coesão do grupo, de forma que esta estabeleça a confiança para criação de laços

entre os líderes e os liderados, conforme nos informa Hecksher (2013), no Caderno de instrução de

Liderança Militar da AMAN, que se baseia no manual de Liderança Militar (BRASIL, 2011). 

Além da definição do Caderno de Instrução de Liderança Militar acima também é possível

definir a liderança como a capacidade de influenciar um grupo a alcançar metas, de forma que sua

origem pode ser formal, como a que é conferida a um alto cargo da organização (ROBBINS, 2005).

Nas  grandes  organizações,  os  líderes  normalmente  são  um  elo  primordial  interferente  no

desempenho da mesma; tidos como identificadores e formadores de valores coletivos, pois estes

asseguram recursos para os indivíduos internamente e ouvem a maior parte do tempo, pois são

modeladores e defensores de culturas voltadas para o desempenho, atuando através dos níveis da

liderança que serão abordados neste trabalho (ARRUDA, 2010). Além das grandes empresas, é de
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grande  valia  o  conhecimento  sobre  tal  assunto,  pois  em  instituições  militares,  a  liderança,  é

empregada diariamente.  No Exército Brasileiro,  por exemplo,  o estudo da liderança,  é exercido

através de diversas subdivisões, dentre elas os níveis de liderança, nos quais;

“O  ideal  é  que  esses  correspondam  aos  níveis  hierárquicos  legalmente  estabelecidos
porque, em cada nível hierárquico, ocorrerão determinadas responsabilidades, inerentes aos
comandantes do nível considerado” (BRASIL, 2011, p.17).

 Além disso, vale ressaltar que o estudo da liderança se desenvolve em dois níveis, o direto

e o indireto, de forma que o nível indireto se subdivide em outros dois níveis, sendo eles o nível de

comando estratégico e o nível de comando operacional (Hecksher, 2013).

Dessa forma, vale ressaltar  que o estudo da liderança é necessário no meio acadêmico

militar,  pois  permite  identificar  processos  e  fatores  que  podem e  devem desenvolver  um bom

gerenciamento de pessoas.  Não se esquecendo da finalidade geral  de melhorar  a  formação dos

futuros componentes da Força. Com isso, durante a pesquisa foram abordadas as características que

permitem um líder a comandar seus subordinados, com a maior eficácia possível.

O escopo do trabalho ficou restrito a destacar as percepções da amostra utilizada (3° Ano

da AMAN) durante a pesquisa acerca dos níveis de liderança, de forma que foram explanadas as

definições  de  cada  termo  pertencente  ao  assunto  evidenciado  na  pesquisa,  dessa  forma,  foi

preenchida  uma pesquisa  quantitativa  e  qualitativa através  de formulários  impressos  que foram

distribuídos e tabulados posteriormente.

Justifica-se o tema abordado tendo em vista que o trabalho que será apresentado possui

relevância para os dias atuais, de forma que poderá auxiliar em processos de mudanças  na liderança

em relação ao meio acadêmico (AMAN), para isso foi realizada uma pesquisa, para que se pudesse

colher ensinamentos que serão descritos pelos colaboradores da pesquisa. 

1.1 OBJETIVOS

Para  dar  início  ao  entendimento  do  que  se  destina  o  trabalho,  torna-se  necessário  a

compreensão dos objetivos, estes que estão separados por geral e específico.

1.1.1  Objetivo geral

O objetivo geral do trabalho destina-se a avaliar e analisar os níveis de liderança através de

um questionário, acerca das percepções dos cadetes, referentes aos níveis de liderança no terceiro

ano da Academia Militar das Agulhas Negras.
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1.1.2  Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são:

• Revelar as percepções dos cadetes acerca da importância da liderança direta e indireta para a

transmissão de diretrizes e condução de atividades.

• Elencar as opiniões dos cadetes sobre a importância da liderança direta e indireta para o

desempenho da tropa e uma melhor coesão de um grupo.

• Ressaltar as intuições dos cadetes sobre a importância da liderança direta e indireta e seus

subníveis, para obtenção de êxito em atividades militares como desempenho em atividades

de campo e exercícios.

• Mostrar as opiniões dos cadetes sobre a utilização dos níveis de liderança como modelo para

a preparação e formação do futuro oficial formado na AMAN.

• Expor as concepções dos cadetes do 3° ano da AMAN, sobre o convívio diuturno com os

oficiais  pertencentes  ao  corpo  de  cadetes  e  sua  influência  no  desenvolvimento  de  uma

imagem positiva do exercício da liderança direta.

• Levantar e apresentar as percepções dos cadetes do 3° ano da AMAN, sobre qual nível de

liderança,  de  modo geral,  é  mais  eficiente,  bem como suas  justificativas,  de forma que

permita-se elencar características e aspectos mais importantes.
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Inicialmente  deve-se  compreender  o  significado  da  liderança.  Ela  é  definida  como  a

capacidade de influenciar um grupo a alcançar objetivos dentro de um ambiente ou meio;  Assim,

uma pessoa pode assumir um “papel” de liderança apenas em função do cargo que possui. Ou seja,

a liderança é complexa pois o cargo ocupado não gera liderança, essa deve ser conquistada através

de  ações/atitudes.  Dessa  forma,  não  é  possível  considerar  que  todos  os  líderes  sejam

administradores apenas em função do cargo que ocupam (ROBBINS, p 258, 2005). 

Atualmente,  existem  inúmeros  cenários  possíveis  de  serem  identificados,  para  isso

podemos considerar, para estudo, os seguintes cenários: Cenário de paz ou normalidade; Cenário de

crise, no qual as Forças Armadas aprofundam medidas concretas de dissuasão; Cenário de guerra ou

conflito,  no qual  há o emprego militar  dos  meios  de  defesa,  e  em todos estes,  os  aspectos  da

liderança militar podem se desenvolver.

Para isso, o estudo abordado será feito em cenário de paz e condições de normalidade mais

especificamente  em meio  acadêmico,  no  desenrolar  das  atividades  semanais  da  AMAN. Dessa

maneira se faz importante saber o contexto que se encontra a pesquisa da influência da liderança:

“O contexto em que ocorre a liderança em situações de normalidade e as características do
líder e dos liderados farão surgir nuances importantes na relação de liderança. Diferenças
nas características de personalidade do comandante o farão adotar um perfil predominante
de  comportamento,  com  maior  ou  menor  permissão  de  participação  dos  liderados  nas
decisões do grupo e no acesso às informações. As características do grupo, por outro lado,
determinarão, em grande parte, o estilo de comando a ser utilizado, na medida em que o seu
grau de amadurecimento, o respeito às regras e aos regulamentos, e o comprometimento
com a missão mostrarão o grau de controle e pressão a ser exercido sobre todos” (BRASIL,
2011, p.6-8).

Para poder justificar a elaboração do problema nota-se a importância da boa atuação de um

comandante de pelotão em um contexto de convívio diário especificamente em um ambiente de

formação acadêmica militar, neste caso a AMAN, uma vez que Brasil (2010, p. 4-3) é enfático ao

definir como fator preponderante de sucesso: “a indiscutível liderança, particularmente nos menores

escalões”.

É possível perceber a importância da liderança para iniciar o desenvolvimento do problema

uma vez que para qualquer instituição/organização a liderança se faz presente. Diante do que foi

encontrado na  bibliografia  que  trata  deste  tema,  é  possível  identificar  algumas questões:  como

explicar  a  relação  entre  a  pessoa  que  apresenta  a  figura  de  líder,  sendo  necessário  obter  esta

condição, e seu subordinado rumo a atingir metas e objetivos.
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Visando confirmar o que é apresentado pela literatura, formula-se o seguinte problema de

pesquisa:  A  liderança  do  comandante  seja  de  forma  direta  ou  indireta,  na  seção/

pelotão/organização, influencia no comportamento e bom desempenho dos indivíduos pertencentes

ao meio acadêmico da AMAN. Através das percepções dos cadetes quais nível de liderança deve ser

melhor utilizado, ou aperfeiçoado? E qual o melhor nível de liderança a se empregar?

Para responder tal problemática, torna-se necessário iniciar com a explicação do conceito

de liderança, definição que é fundamental para o desenvolvimento do assunto. Após a explicação do

que significa a liderança no geral, é dada a partida para o entendimento deste conceito no âmbito

militar (líder militar) e, por conseguinte, aborda-se os níveis de liderança e posteriormente seus

níveis de comando, o organizacional e o estratégico.

2.1 CONCEITO DE LIDERANÇA

Para  que  seja  possível  estudar  a  análise  dos  níveis  de  Liderança  na  relação  líder

subordinado, é fundamental que se entenda alguns aspectos e conceitos sobre o tema. Este capítulo

tratará desses aspectos, abordando e esclarecendo algumas questões a respeito da liderança, com o

objetivo de destacar e explicar a Liderança Militar.

 Para  isso,  é  possível  então  definir  a  Liderança  Militar  para  o  Exército  Brasileiro  da

seguinte maneira:

“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. 3-3). 

Com esta afirmação, pode-se começar a compreender o conceito de liderança, fato que será

necessário para o entendimento das suas definições e seu emprego no referido trabalho. 

2.2 O LÍDER MILITAR

Segundo o Dicionário Aurélio  Século XX, a  palavra líder  significa:  “1.  Indivíduo que

chefia, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias. 2. Guia, chefe

ou condutor que representa um grupo, uma corrente de opinião, etc.” (AURÉLIO, 1999, p. 1211).

A liderança militar e a liderança tradicional igualam-se na maioria de suas características,

porém a primeira se diferencia devido às particularidades e características distintas dos militares. A
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partir desse momento compreenderemos como a liderança militar é definida e como o líder militar

atua.

O líder militar não é ninguém mais do que o próprio comandante que exerce influência,

não sobre quaisquer pessoas que se apresentem ao seu alcance, mas sobre indivíduos postos sob sua

direção funcional e subordinação em uma estrutura organizacional (MACEDO, 2006).

A posição de chefia não transforma automaticamente seu ocupante em um exímio líder. Na

atualidade, necessita-se que cada vez mais o chefe se apresente como autêntico líder. E, o inevitável

caminho  é  sem violentar  a  autenticidade  e  a  espontaneidade.  Da  mesma  forma,  o  líder  deve

identificar  com clareza  o  nível  em que  está  exercendo  liderança,  a  fim de  aplicá-la  na  forma

adequada, seja a direta, seja a indireta. Aí estão, pois, as três premissas que estão sempre presentes e

valorizadas  no  exercício  de  uma  liderança  positiva  e  particularmente  na  esfera  militar:

autenticidade,  aplicação correta e oportuna das vias direta e indireta e autoaperfeiçoamento que

permita “saber”, “fazer” e “ser”. ([VIEIRA, 200-]). 

Dessa forma no mundo atual, que está em profunda e acelerada mudança, o sucesso dos

líderes militares do século XXI deverá exigir deles caráter, lealdade para com os valores nacionais

para  com  a  profissão  militar,  autodisciplina,  vontade,  inteligência,  iniciativa,  capacidade  de

julgamento e decisão sobre o que deve ser feito (VIEIRA, 2002), coragem, atributos estes de grande

importância dentro do EB, para o fazer com oportunidade e mostrar o conjunto de capacidades que

o líder deve possuir.

“Os líderes devem manifestar nas suas ações um genuíno respeito pelos outros, manter um
clima  ético  e,  aceitando  o  julgamento  das  suas  próprias  ações,  terão  necessidade  de
encorajar  a  franqueza  e  a  liberdade  de  pensamento  e  de  ação  nos  seus  subordinados”
(VIEIRA, 2002, p. 6). 

Segundo Vieira (2002),  o cargo de líder em si,  necessita de um conjunto de valores e

atitudes que são desenvolvidas a saber: o caráter, integridade, retidão e confiança, que se manifesta

pela coragem moral e física, pelo senso de justiça e sua aplicação, que garantem respeito e resultam

na autoridade moral, estabelecendo um clima ético.

Pode-se então ao somar a gama de atributos citados pela literatura com a busca contínua

pela liderança através do contato com comandado e das suas atitudes. Subtende-se que seja possível

alcançar a liderança do grupo a que pertence, resultando no que se afirma no trecho abaixo:

“Por fim, a fortaleza interior que emana de suas atitudes,  a paixão pelo que acredita, o
senso ético e moral que observa e cultiva e a capacidade de motivar e levar os subordinados
ao integral comprometimento com a missão induzem a autoridade afetiva. Se foi capaz de
conquistar  autoridade  profissional,  moral  e  afetiva,  meus  parabéns,  você  é  um  líder!”
(VIEIRA, 2002, p. 24).
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Com a definição consolidada pela literatura do que significa um líder militar, foi possível

compreender a importância do trabalho empenhado pela pessoa que ocupa a posição de líder, desta

maneira torna-se possível então iniciar o processo de análise dos níveis de liderança, assunto que é

o principal foco do trabalho.

2.3 NÍVEIS DE LIDERANÇA 

Dois níveis liderança foram pesquisados e identificados e seus respectivos subníveis, sendo

de  grande  relevância  a  apresentação  dos  principais,  a  fim  de  que  o  indivíduo  que  estiver

comandando sua fração tenha sempre uma melhor noção de qual nível de liderança ele adotará para

que os objetivos almejados sejam cumpridos. Do resultado de uma análise da literatura pesquisada,

constatamos que  os  níveis  de liderança  que se destacam no exercício  da liderança  militar  são:

liderança direta e liderança indireta, esta última que se subdivide em dois níveis de comando que

serão abordados no decorrer do trabalho.

Uma  das  principais  metas  do  estudo  consiste  em  explicar  os  níveis  de  liderança

inicialmente  de  uma  forma  geral,  através  da  bibliografia  consultada,  para  apresentar  alguns

conceitos julgados como mais importantes sobre tal assunto. Dessa forma, segundo Brasil (2011) os

níveis de liderança basicamente dividem-se em dois que são: liderança direta e indireta.

2.3.1 Nível de liderança direta

É a primeira linha de liderança e caracteriza-se pelo contato dos que estão imediatamente

sob o comando do comandante, ou seja, não necessita de intermediadores para o comando/chefia,

como será verificado mais à frente (liderança indireta). A sua presença possui lugar em todas as

organizações e instituições, onde os comandados observam os seus chefes em todos os momentos:

equipes, esquadras, seções e pelotões,  companhias,  baterias,  esquadrões e,  por vezes, batalhões.

Este  tipo  de  liderança  permite  a  influência  direta  sobre  os  indivíduos  bem  como  o  seu

desenvolvimento individual, de forma que seja possível alcançar padrões e características conforme

atuação do líder (ROUCO, 2012). A liderança direta também pode ser caracterizada como a relação

interpessoal entre líder o subordinado, dessa forma, o nível de liderança direta define-se por ser

“cara a cara” entre o líder e o liderado, conforme a Figura 1, que permite exemplificar tal situação.
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Figura 1 – Liderança Direta

Fonte: BRASIL, 2011.

Para alcançar um melhor proveito desta relação e conduzir seus liderados ao cumprimento

do dever se faz necessário ao líder apresentar uma gama de atributos, possuir uma capacidade eficaz

de se relacionar com os demais através de uma boa oratória, podendo falar a eles com frequência,

bem  como  ter  habilidades  técnicas/físicas  e  fornecendo  exemplos  pessoais  do  que  deve  ser

executado. Uma das características da liderança direta é a possibilidade de criar laços de confiança

mais duradouros com seus comandados, uma vez que o líder pode satisfazer de maneira eficaz a

melhora das necessidades de interação com os demais (BRASIL, 2011). Ou seja: “Desde que o

homem existe  há,  certamente,  no contexto militar  a necessidade de comandantes  e  chefes  para

mobilizar e orientar os soldados para a obtenção de objetivos” (BORRALHO, 2012, p.7).

Ao fazer uma avaliação deste tipo de liderança pode-se inferir que ele é mais empregado

em sistemas e grupos menores, pois dessa maneira os líderes estão com um maior contato pessoal,

de forma que podem influenciar diretamente e constatar o que deve ser corrigido e o que deve ser

mantido. Para demonstrar tal ideia, são apresentados exemplos deste nível na antiguidade, quando

os  principais  comandantes  e  generais  estabeleciam  a  liderança  através  de  demonstrações  de

coragem  durante  os  combates,  sujeitos  as  mesmas  condições  de  perigo  que  os  subordinados

(BRASIL, 2011).

Entretanto, na atualidade, pode-se dizer que existem facilidades em realizar exemplos de

coragem, em diversas ocasiões, como missões reais em que é possível demonstrar essas atitudes de

forma rotineira, seja em missões de salvamentos, ou uma patrulha que se desloca em ambientes

complexos. Porém, ao se voltar para o meio acadêmico da formação na AMAN, as demonstrações

de coragem também são diversas como: salto da plataforma, instruções com explosivos, operações

aeromóveis e etc. Por exemplo, a Figura 2 que ilustra a confiança do subordinado no líder, numa

designação  de  missão,  em  que  todos  recebem  as  instruções  de  quem  possui  um  grande



21

conhecimento. Dessa forma ocorre um longo trabalho até obter a confiança no líder através de sua

liderança (HECKSHER, 2013).

Figura 2 – A confiança no subordinado

Fonte: Exército Brasileiro 2017.

A partir disso será possível o entendimento da liderança direta, que é definida segundo

Brasil (2011), basicamente como a que ocorre em situações em que o líder influencia diretamente os

liderados,  falando  a  eles  com  frequência  e  fornecendo  exemplos  pessoais  daquilo  que  prega.

Basicamente, permite-se então compreender que o nível da liderança direta, conforme as fontes

consultadas,  apresenta  uma  relação  de  maior  proximidade  com  seus  liderados,  entendimento

confirmado ao final da mensuração da pesquisa acerca das percepções dos cadetes respondentes,

que será explanado no decorrer do trabalho.

2.3.2 Nível de liderança indireta

A liderança indireta pode ser compreendida como a influência indireta exercida sobre os

demais escalões integrantes de uma instituição, ou seja, o líder precisa exercer sua capacidade de

motivação e convencimento. “Não basta apenas possuir o conhecimento teórico, se faz necessário

aplicá-lo,  de  forma  que  possa  atuar  através  dos  escalões  que  estariam  a  ele  subordinados”

(Hecksher,  2013,  p.19).  Neste  sistema,  os  escalões  seriam outros  líderes,  nos  quais  através  de

diretrizes, ordens ou planejamentos o comandante que ocupa a ponta da cadeia de liderança ou o

topo da pirâmide hierárquica (que será explicada mais à frente), repassa suas decisões, conforme

ilustra a Figura 3 da próxima página.
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Figura 3 – A liderança Indireta

Fonte: http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/29308/O-que-o-Exercito-me-ensinou-sobre-lideranca—a-
lideranca-nos-diferentes-niveis/. Acesso em 04 mar. 2019

Para que seja possível desenvolver a influência em todos os indivíduos do grupo, desde o

escalão principal (chefe/comandante), até a base (líderes subalternos/subordinados), é necessário

desenvolver uma  cadeia de liderança (citada anteriormente). Esta é definida pela aceitação dos

demais líderes intermediários e a retransmissão das diretrizes do escalão superior aos respectivos

subordinados. Entretanto, em grupos, nem sempre é possível a transmissão das informações sem

ocorrer distorções na compreensão do entendimento.  Dessa forma, os comandantes e superiores

podem fazer uso dos diversos meios de comunicação em massa, que os possibilita falar a todos seus

comandados em qualquer situação (BRASIL. 2011). 

A busca  pela  retransmissão  das  diretrizes  do  escalão  superior  para  os  demais  torna-se

importante para não que não permita má interpretações na ciência do que deve ser executado na

organização,  ou  seja,  os  demais  líderes  devem  aceitar  as  ideias,  independentemente  de  suas

opiniões, conforme afirma Brasil (2011, p. 2-9):

Em grandes grupos humanos ou em organizações complexas, o ideal seria que os líderes
nos níveis intermediários aceitassem as ideias daquele que se encontra no topo da pirâmide
e as transmitissem. Dessa forma, o líder de maior nível deverá empenhar-se para exercer,
também, a liderança direta,  buscando contato mais aproximado com todos os liderados,
inclusive os dos escalões mais baixos (BRASIL, 2011,p. 2-9).

Pode-se  compreender  que  segundo  Brasil  (2011),  na  liderança  indireta,  o  líder  exerce

influência atuando por intermédio de outros líderes a ele subordinados, estabelecendo uma cadeia

de lideranças que atinge todos os indivíduos do grupo. E esta se subdivide em duas, a estratégica e a

organizacional de forma que transferem ao líder um melhor controle sobre instituições de extrema

grandeza,  “A  liderança  indireta  é  exercida  em  dois  níveis  de  comando:  o  estratégico  e  o

organizacional” (Hecksher, 2013, p.19).
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2.3.2.1 Nível de comando estratégico

Para dar início à análise as explicações de como a liderança estratégica se faz no âmbito da

AMAN e no meio das organizações militares, é preciso entender inicialmente a sua definição e

como pode possuir  outros  nomes,  exemplo  disso:  ser  compreendida  como nível  organizacional

estratégico, conforme Lundgren (2015), afirmando que o nível de comando estratégico é composto

pelos responsáveis por definir as diretrizes bem como conduzir os objetivos da instituição, ou seja,

estes responsáveis são os que estão na ponta da pirâmide hierárquica que planejam e desenvolvem

aspectos necessários para o sucesso da organização. 

Apesar  de  a  liderança  estratégica  ser  de  difícil  obtenção  sobre  seus  comandados

(BORRALHO,  2012)colocar  nas  referencias,  as  decisões  que  são  tomadas  pelo  grupo  que

representa  o  topo  da  organização,  acarretam consequências  que  podem afetar  diversos  setores

inclusive seus liderados, para isso, é de suma importância que o líder empregue valores para dar

sustentabilidade para a instituição. 

Segundo Ervilha ([201-]), a liderança estratégica é fazer no presente o que já pensa para o

futuro.  No caso de motivar pessoas, por exemplo, o líder ao conversar com o liderado, procura

descobrir seus objetivos pessoais e profissionais. Estes são os seus métodos motivacionais, ou seja,

descobre os objetivos que a pessoa procura alcançar. Então o indivíduo em posição de liderança

mostra através de feedback, como o liderado pode alcançar o que deseja, fazendo aquela missão /

tarefa. 

No  entanto,  é  de  grande  importância  influenciar  seus  comandados  a tomar,

voluntariamente, decisões e atitudes que auxiliem ao progresso da organização, pois esse é um dos

aspectos  mais  importantes  do  nível  de  liderança  estratégica.  Porém nem sempre  é  possível  o

acompanhamento  desses  subordinados  na  escolha  de  suas  atitudes  e  decisões,  situação  que  é

necessário estabelecer a confiança entre ambos, situação descrita na afirmação de  Tichy e Cohen

(1997), em que quando não se pode controlar, dar ordens ou acompanhar os liderados, a única coisa

que nos resta é confiar.

Neste nível organizacional, existem algumas atitudes e valores, que segundo o Manual de

Liderança Militar, (BRASIL,2011), estão relacionados à formação moral, ao caráter, à ética e ao

pundonor militar, que não são “negociáveis”, ou seja, não cabe nenhum tipo de questionamento,

eliminação ou diminuição de importância (por exemplo: honestidade, lealdade, integridade, dentre

outros).  Esses  valores  são  imutáveis  e  constituem  o  pilar  da  formação  de  um  líder  voltado

especificamente para área militar, mas que pode servir de exemplo para a sociedade. 
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Seguindo  a  literatura  de  Brasil  (2011),  este  tipo  de  liderança  é  considerado  de  difícil

obtenção  por  apresentar  como  requisitos  alguns  valores,  além  disso  ela  também  relaciona  os

resultados imediatos às decisões do ser que ocupa o alto cargo da instituição, como é explicado

abaixo:

Os líderes estratégicos relacionam-se com todo o ambiente em que o Exército funciona, as
suas decisões têm em consideração as orientações políticas, o orçamento para o Exército, a
aquisição de novos sistemas de armas, os programas civis, a pesquisa, o desenvolvimento e
a  cooperação  entre  Instituições,  entre  outros.  Muitas  vezes,  os  líderes  estratégicos  não
assistem à concretização das suas ideias durante o período do seu comando, pois as suas
iniciativas podem levar anos a planejar, preparar e a executar (ROUCO, 2012, p.47). 

Dessa forma, no âmbito militar,  a liderança estratégica apresenta-se como um processo

gradual até atingir os objetivos impostos pelos responsáveis, bem como os da instituição, visto que

os objetivos dos líderes são direcionados para o desenvolvimento da organização, porém na maioria

das vezes os iniciadores do processo não assistem à concretização das suas ideias durante o período

do seu comando, possibilitando visualizar o ganho obtido de acordo com o citado acima por Rouco

(2012). Para o desenvolvimento das ações traçadas pelo que ocupa o alto cargo, normalmente o

comandado ou instituição precisa de recurso financeiro, para realizar seus objetivos, ou objetivo

profissional e trabalho do gerente tem os elementos necessários para isso (ERVILHA, [201-]). 

Amparados nessa base teórica que permitiu explanar o que define este nível de comando, foi

possível  inferir  que basicamente a liderança estratégica presente no nível  de liderança indireta,

apresenta-se como a que conduz e estabelece o caminho pela qual a instituição deve se orientar,

visando atingir as metas preestabelecidas pelo topo da cadeia hierárquica (comando) não olvidando

dos recursos para tal.

2.3.2.2 Nível de comando organizacional

Segundo Bergamini (1994), a liderança organizacional é interpretada como a capacidade de

influenciar  um grupo  em direção  à  realização  de  metas,  encontrando-se  no  líder  a  base  desta

influência, no seu relacionamento com os subordinados ou nas características situacionais nas quais

acontece a mudança. Dessa forma o nível de comando organizacional é definido por uma estrutura

chamada de cadeia de comando, na qual o líder comunica-se tanto através da liderança direta, como

pela indireta, sendo que através desta última são propagadas suas ideias, levando em consideração

que a influência sobre os subordinados dos níveis mais baixos da pirâmide é relativamente menor

(Hecksher, 2013).
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Vale ressaltar a questão da influência:

“A essência da liderança organizacional não se confina à direção de pessoas e das suas
tarefas,  mas inclui uma componente de influência,  para além e acima do ocumprimento
mecânico correspondente às exigências rotineiras da organização. Com efeito, a realização
individual  dos  membros  da  organização  resulta  das  combinações  das  suas  capacidades
multiplicadas  pelas  motivações  individuais,  uma  combinação  que  evidencia  a
responsabilidade do líder relativamente a cada membro da organização” (VIEIRA, 2002,
p.14)

Após o entendimento geral da liderança organizacional através da essência da influência,

torna-se  necessário  abordar  e  compreender  suas  divisões,  conforme  afirma  a  citação  abaixo,

segundo ela o nível de comando organizacional é subdividido em 3:

“O  primeiro  padrão  diz  respeito  ao  uso  administrativo  de  estruturas  organizacionais
existentes  para  manter  operações  organizacionais  eficazes.  Se  surgirem problemas  para
perturbar  essas  operações,  mecanismos  e  procedimentos  organizacionais  existentes  são
usados  para  resolvê-los.  Este  padrão  de  liderança  ocorre  em  pequenos  níveis
organizacionais.  O  segundo  padrão  de  liderança,  ocorrendo  em  níveis  organizacionais
intermediários, envolve o embelezamento e a operacionalização de elementos estruturais
formais. Tais ações requerem uma orientação de mão dupla pelo líder (isto é, para os dois
superiores e subordinados), bem como habilidades significativas de relações humanas. O
terceiro  padrão  de  liderança  organizacional,  que  ocorre  no  topo  das  organizações,  diz
respeito  à  organização  estrutural  ou  à  mudança  organização  como  reflexo  de  novas
formulações políticas” (ZACCARO; KLIMOSKI, 2001, p. 12).

Segundo o manual de Liderança Militar, BRASIL (2011): na liderança organizacional é de

responsabilidade do líder definir metas, objetivos e rumos a serem conquistadas pela instituição no

decorrer do tempo. Para que isto ocorra é necessário o domínio de uma boa comunicação com seus

assessores que exercem a liderança direta, de forma que possa identificar e utilizar as melhores

formas de se comunicar com seu escalão superior, bem como estar ciente sobre problemas e anseios

dos grupos que estão sob sua responsabilidade. Dessa forma este nível de liderança se desenvolve

de acordo com o citado abaixo:

“Exercendo influência direta sobre as pessoas, a liderança, após ser aceita, impulsiona o
grupo ao alcance dos objetivos da empresa, promovendo ações para a equipe atingir maior
eficácia e ser melhor preparada para os desafios. Sob essa ótica, os líderes buscam sempre
dar assistência e orientação à sua equipe, preocupando-se com seu desenvolvimento, com a
autoestima do grupo, com o senso de realização das pessoas, para escolher os melhores
caminhos  e  as  melhores  soluções  para  o  bem-estar  daqueles  que  nela  trabalham  e
colaboraram. Na busca  da excelência  empresarial,  verdadeiros  líderes  adotam um novo
modelo de gestão, praticando filosofias de trabalho que preconizam levar os indivíduos a
um estado de alta motivação no ambiente organizacional” (ROBBINS, 1999, p. 258). 

Para permitir  o sucesso dos líderes neste nível é necessária a criação de programas de

incentivos e valorização dos profissionais, para que estes se tornem mais realizados e felizes com a

organização. Um exemplo que pode ser citado, fazendo referência à instituição Exército Brasileiro,

é o caso das recompensas em promoções, conclusões de cursos e bonificações diversas. Através
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destes incentivos busca-se estimular os talentos para o desempenho de funções com acentuados

níveis de motivação e altas performances, fazendo com que suas potencialidades sejam encorajadas

à  aplicação  e  suas  expectativas  de  desenvolvimento  sejam  atendidas,  culminado  em  diversos

resultados positivos na motivação e no clima criado dentro da organização (GUIMARÃES, 2002). 

A liderança organizacional pode ser caracterizada como, por exemplo, um comando militar

de  área composto  de um determinado número de quartéis,  com a  presença em alguns estados,

situação em que o líder  necessita  de auxílio  para propagar  as intenções  e objetivos do escalão

superior, ou seja, seu comandante imediato.  

O nível de comando de pequenos escalões é caracterizado pelas esquadras ou turmas, pelos

grupos, pelos pelotões ou pelas seções, até o nível subunidade incorporada. É nesse nível que é

exercida  mais  explicitamente  a  liderança  direta  (Brasil,  2011).  Essas  subdivisões  e  níveis  de

comando demonstram algumas dificuldades que podem surgir na rotina normal de um quartel, como

por exemplo o processo de transmitir o conhecimento e a intenção do comandante até todos os

níveis da hierarquia.

Dessa  forma,  diante  do  que  encontra-se  na  busca  pelo  conteúdo  nos  manuais  e  teses

consultadas  acerca  da  explicação  deste  nível  de  comando,  pode-se  afirmar  que  o  nível

organizacional se baseia como o exercício de influenciar uma sociedade ao encontro da realização

de metas, encontrando-se no líder a base desta influência, através da cadeia de comando, como foi

explanado ao começo deste capítulo,  meio pela qual o comandante repassa as diretrizes.  Outro

exemplo  que  também  poderia  ser  utilizado  para  a  explicação  do  tema  é  a  intenção  de  um

comandante de uma unidade, para tornar de conhecimento até o soldado mais moderno, em que a

liderança é exercida por diversos níveis hierárquicos até atingir a base da cadeia de liderança, que

seriam os menores escalões.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

O tema da pesquisa adentra-se na linha de pesquisa da Liderança Militar. A partir disso,

será  abordado  a  análise  das  percepções  dos  respondentes  sobre  o  exercício  da  liderança  pelos

comandantes de fração no contexto do meio militar acadêmico da AMAN.

3.1 TIPO DE PESQUISA

O tipo de pesquisa empregado foi o método misto (quantitativo qualitativo), com coleta de

dados,  através  de  questionários  semiestruturados,  realizados  nas  salas  de  aula  dos  próprios

indivíduos respondentes, para mensurar a importância dos níveis de liderança de acordo com a

percepção dos cadetes do 3° ano da AMAN. Para melhor compreender o fenômeno dos níveis de

liderança, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para a obtenção de dados do estudo e dedutivo para

a comparação com os resultados provenientes dos questionários.

Segundo  Marconi  e  Lakatos  (2003),  a  citação  das  principais  conclusões  a  que  outros

autores  chegaram  permite  contribuir  para  a  pesquisa  realizada,  demonstrar  contradições  ou

reafirmar  comportamentos  e  atitudes.  Tanto  a  confirmação  do  que  foi  concluído,  quanto  à

discrepância são muito importantes, para saber quais são as variáveis do problema em questão.

3.2  MÉTODO

Com a finalidade de desenvolver a pesquisa, pode-se criar um questionário, que pudesse

demonstrar  a opinião dos  próprios cadetes  que pertencem ao 3° ano da AMAN, de forma que

pudesse  servir  de  ferramenta  pelos  escalões  superiores,  na  obtenção  de  melhoras  e  ganhos  na

relação líder subordinado no meio acadêmico e futuramente empregar este conhecimento, de qual

liderança  para  qual  situação,  no  corpo  de  tropa.  Adotou-se  os  seguintes  procedimentos

metodológicos:

3.2.1  Caracterização da Pesquisa 

A pesquisa realizada buscou empregar o método misto (quantitativo qualitativo).

A pesquisa  quantitativa,  segundo  Richardson  (1999),  é  caracterizada  pelo  emprego  da

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio

de estatísticas/ gráficos.
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Na pesquisa qualitativa seus métodos serão norteados pelo sistema interpretativo que é

definido por Neves (1996, p.1), como: “[...] um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que

visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados [...]”. 

3.2.2  Amostra a ser utilizada na avaliação 

A amostra que foi empregada na pesquisa, ou seja, o grupo estudado envolve 52 cadetes

voluntários  na  participação  da  pesquisa,  pertencentes  do  terceiro  ano da  Academia  Militar  das

Agulhas Negras, que está situada na cidade de Resende/RJ.

3.2.3 Instrumentos a serem utilizados durante a pesquisa

 Durante a pesquisa, o instrumento utilizado como obtenção de dados, foi através de meios

físicos,  em  papel,  sendo  utilizados  questionários  semiestruturados  impressos  de  forma  a  criar

formulários  que  foram  disponibilizados  aos  cadetes  pertencentes  ao  grupo  selecionado.  Os

questionários visaram alcançar resultados precisos ao final do trabalho.

O questionário repassado incia-se com a explicação inicial dos conteúdos abordados no

presente trabalho de forma que permita ao indivíduo se inteirar do que será solicitado nas questões

posteriores. Todo o questionário resume-se em 6 questionamentos, sendo 5 questões fechadas e 1

questão aberta. Nas três perguntas iniciais (1, 2 e 3) solicita-se do respondente que escolha qual o

nível de liderança mais eficiente de acordo com a tarefa a ser executada ou o cenário abordado. Nas

duas  perguntas  posteriores  (5  e  6),  buscou-se  a  obtenção  do  resultado  de  acordo  com  a

correspondência do indivíduo que o preenche, sobre a questão da formulação da imagem positiva da

liderança e a percepção dos cadetes sobre um modelo de liderança para o futuro oficial. Por fim o

último questionamento, buscou obter as principais ideias relacionadas ao nível de liderança definido

como mais eficaz pelo respondente, através das justificativas. Dessa maneira, todas as questões

visaram elencar qual o nível de liderança mais eficiente

3.2.4 Processo de obtenção de dados 

Inicialmente  foi  realizada  uma  breve  explicação  do  conteúdo  abordado  no  próprio

formulário impresso para os indivíduos que foram entrevistados, de forma a justificar a finalidade

de sua participação na pesquisa como também as definições do assunto e objetivo da mesma. Dessa

forma, foi possível a coleta dos dados, mostrando a importância do participante e apresentando o

conteúdo a ser disponibilizado. 
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3.2.5 Análise e Avaliação dos dados e resultados obtidos 

Procedeu-se ao levantamento dos dados bibliográficos e dos resultados da pesquisa, bem

como a análise das informações através da utilização do método misto (quantitativo qualitativo)

para compreender e enfatizar as experiências e todas as informações que se possam ser utilizadas

como base (RODRIGUES, 2007)

A análise quantitativa se deu com o apoio da utilização do software IBM SPSS que é um

pacote estatístico desenvolvido para profissionais com o objetivo de auxiliar nas análises estatísticas

e gráficas e a qualitativa foi empregada a análise de conteúdo segundo Bardin (1977), com objetivo

de desvelar o que está oculto no texto ou afirmação (SANT’ANNA, 2012).

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foram realizadas  as  tabulações  dos  dados quantitativos e  foram elencadas as respostas

obtidas do questionamento sobre qual o nível de liderança que o indivíduo consultado definiu como

mais  eficiente  para  a  situação  abordada.  Também  foram  tabuladas  informações  como  as

justificativas dos consultados, de forma a criar aspectos importantes para elencá-los posteriormente

com objetivo de apresentar a  melhora da liderança no meio acadêmico da AMAN, através  dos

níveis de liderança.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em busca de uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, obtiveram-se os seguintes

resultados, frutos dos questionários distribuídos aos militares pertencentes ao 3° ano da AMAN.

4.1 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS

Como  já  foi  dito,  a  pesquisa  utilizou-se  de  dois  tipos  de  análise,  a  quantitativa  e  a

qualitativa, e a partir destas, obteve-se os resultados que seguem abaixo.

4.1.1 Análise quantitativa

O primeiro  resultado  importante  foi  obtido  através  das  respostas  da  seguinte  questão:

“Dentro dos níveis de liderança militar, indique qual possui maior importância para a transmissão

de diretrizes e condução de atividades?”, evidenciado no Gráfico 1, como por exemplo a passagem

das informações do comandante até atingir o subordinado que ocupa o nível ma  is externo das

frações. 

Gráfico 1 – Análise sobre a importância dos níveis de liderança para a transmissão de diretrizes e
condução de atividades.

Fonte: O autor

Fica evidente no Gráfico 1 que os cadetes respondentes em sua maioria, 73% do total,

selecionaram  como  prioridade  para  a  ação  descrita  no  parágrafo  acima,  a  liderança  direta,

representada pela cor azul ocupando maior parte do gráfico e a liderança indireta representada pela

cor laranja. Dessa forma podemos inferir segundo os dados documentais que existem indícios a

liderança direta

liderança indireta
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partir  das  opiniões  dos  cadetes  abordados,  de  que  a  liderança  direta  é  a  mais  eficiente  para

transmissão de diretrizes e condução de atividades no meio acadêmico da AMAN. 

Como pode ser visto no Gráfico 2, a liderança direta apresentou-se muito mais eficaz que a

indireta na seguinte questão: “qual nível de liderança militar você julga ser mais importante para o

desempenho da tropa e uma melhor coesão de um grupo?”, por exemplo: formaturas e competições

acadêmicas.  O processo de análise  dos  dados permitiu  a  obtenção de  resultados  de relevância,

segundo a percepção dos cadetes do terceiro ano da AMAN, que elegeram o nível de liderança

direta como mais importante, e a liderança indireta (coluna laranja) como menos importante, ao

lado.  A linha  vertical  com as  numerações  (5,10,15…),  significam o  número  de  indivíduos  da

amostra. A partir disso, será possível o entendimento dos gráficos a seguir:

Gráfico 2 – Análise sobre qual nível de liderança possui maior importância para o desempenho da
tropa e uma melhor coesão de um grupo.

Fonte: O autor

Assim, conclui-se que as análises realizadas apontam para o estabelecimento de indícios a

partir das respostas referentes as percepções dos cadetes da amostra, de que o nível de liderança

direta  (coluna  de  cor  azul),  segundo  o  Gráfico  2,  apresenta-se  como  mais  eficiente  para  o

desempenho da tropa e uma melhor coesão de um grupo seja ele qual for.

Os resultados sobre o questionamento 3: “qual nível de liderança militar você julga ser

mais importante para obtenção de êxito em atividades militares?”,como desempenho em atividades

de campo, encontram-se no Gráfico 3 abaixo, de forma a estabelecer dentre eles aquele que seja o

mais  adequado  para  a  situação  descrita,  embasado  nas  opiniões  e  percepções  dos  cadetes

consultados.
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Gráfico 3 – Análise sobre qual nível de liderança apresenta-se como mais importante para obtenção
de êxito em atividades militares.

Fonte: O autor

Contudo, após a compilação dos dados, dos cadetes consultados, pode-se notar uma grande

quantidade  de  respondentes  que  destacam a  liderança  direta  como  mais  eficiente,  são  eles  35

(coluna de cor azul) e uma parcela reduzida (17) que destaca a indireta (coluna de cor laranja) como

mais  eficiente  para o êxito  em atividades  de campo como Manobra Escolar,  Escolas  de  Fogo,

Operações de longa duração.

Gráfico 4 – Análise referente ao convívio diuturno com os oficiais, no desenvolvimento de uma

imagem positiva do exercício da liderança direta.

Fonte: O

autor

Torna-se necessário a compreensão dos dados, da seguinte maneira, as colunas horizontais

são  as  respostas  do  questionamento  4  em que,  a  coluna  de  cor  vinho  representa  as  respostas

relativas a total  correspondência e assim sucessivamente,  a coluna de cor verde significa muita

resultado do questionamento 3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

liderança direta

liderança indireta

resultado do questionamento 4
0

5

10

15

20

25

total correspondência

muita correpondência

moderada correpondência

pouca correpondência 

nenhuma correpondência



33

correspondência,  a  de  cor  amarela  significa  moderada  correspondência,  a  de  cor  azul  pouca

correspondência e a de cor  laranja significa nenhuma correspondência.  A linha vertical  com as

numerações  (5,10,15…),  significam  o  número  de  indivíduos  da  amostra.  A partir  disso,  será

possível o entendimento dos dois gráficos abaixo:

Gráfico 5 – Análise sobre a utilização dos níveis de liderança no meio acadêmico militar.
Fonte:
O autor

Foi possível compreender que a partir da análise do gráfico 5, segundo a concepção dos

respondentes que o exercício especificamente dos níveis de liderança, se empregados corretamente,

apresentar-se-ão como uma ferramenta eficaz para alcançar melhores resultados.

Segundo os  dados  obtidos  pela  análise,  das  percepções  dos  cadetes,  dos dois  gráficos

acima,  estes  que  exemplificam  segundo  a  questão  4:  “o  convívio  diuturno  com  os  oficiais

pertencentes  ao  corpo  de  cadetes  influencia  no  desenvolvimento  de  uma  imagem  positiva  do

exercício da liderança direta” e questão 5: “a utilização dos níveis de liderança no meio acadêmico

militar é fundamental para servir de modelo para a preparação formação do futuro oficial formado

na AMAN”, os resultados obtidos são demonstrados de acordo com a tabela da próxima página.
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Tabela 1 – Referente aos questionamentos 4 e 5
Legenda Questionamento 4 Questionamento 5

Respondentes 52 52

Indivíduos que não opinaram 0 2,00

Média 2,50 2,00

Mediana 0,852 0,990

Fonte: O autor

De acordo com a análise da tabela acima, pode-se inferir que no Gráfico 4, que aborda da

questão:  “o  convívio  diuturno  com os  oficiais  pertencentes  ao  corpo  de  cadetes  influencia  no

desenvolvimento  de  uma  imagem positiva  do  exercício  da  liderança  direta”, as  respostas  dos

indivíduos se manteve equilibrada, o que nos permite dizer que grande parte, destacou a liderança

direta como positiva/moderada na situação do convívio com os oficiais em gerar uma boa imagem

de sua utilização e sua minoria elencou a mesma como pouca/ nenhuma correspondência. 

Fato este que confirma seu pequeno desvio padrão, em que a população consultada elencou

em  massa  a  liderança  direta  como  moderada  até  total  correspondência  na  situação  descrita,

resultado este que permitiu compreender que o emprego do nível de liderança direta é de grande

utilidade mas necessita de seu melhor uso. Porém torna-se necessário sempre realizar uma análise

por parte do militar que deva empregar esta parte da liderança, sempre permitindo-se lembrar da

importância da sua contínua busca e seu correto emprego, pois somente assim poderá obtê-la, como

forma de influência e contato para com o subordinado.

Entretanto, o resultado que mais chamou a atenção foi ao realizar a análise do Gráfico 5, que

de acordo com a tabela acima, é que tanto sua mediana como sua média se manteve abaixo da

média  (2,5),  no  entanto,  mesmo sua  média  não sendo equilibrada  (2,0),  representa  que  grande

maioria  definiu  que  os  níveis  citados  são  essenciais  seguindo  as  opções  mais  selecionadas

(moderada,  muita,  total  correspondência)  presentes  no  questionário  ao  final  deste  trabalho

(Apêndice A). Dessa maneira, o desempenho dos níveis de liderança de acordo com as constatações

assinaladas pelos cadetes consultados, são fundamentais para a construção de um futuro oficial,

dando maior ênfase para a liderança direta, esta que será confirmada, a seguir, na análise do último

questionamento com suas justificativas.



35

4.1.2 Análise qualitativa

A análise qualitativa no trabalho se deu a partir do seguinte questionamento: “qual nível de

liderança  que você  define  de forma geral,  como o mais  eficiente:  liderança direta  ou indireta?

Justifique sua resposta”. Dessa maneira ao iniciar-se o processo de verificação dos dados obtidos, a

análise qualitativa esbarra-se na afirmativa de Triviños (1987), que segundo ele, a abordagem de

cunho qualitativo trabalha os dados em busca de seu significado, tendo por base a percepção do

fenômeno  dentro  do  seu  contexto,  ou  seja,  para  nós  o  meio  acadêmico.  A partir  disso,  foram

retirados  os  seguintes  dados,  estes  que  possibilitaram  revelar  várias  características  e  aspectos

importantes a se levar em consideração.

Tomando por base que cada cadete pode selecionar e justificar, respondendo inicialmente o

nível de liderança mais eficaz, foi possível então definir os principais tópicos que compõem o bom

uso do referido nível selecionado pelo respondente; Sendo eles: O exemplo, o contato tanto do líder

com  o  subordinado  como  vice-versa,  o  uso  da  linguagem  corporal,  a  presença  física  e  a

credibilidade obtida pela confiança, esses são alguns dos diversos aspectos, conjuntos de traços de

personalidade,  conhecimentos,  aptidões,  atitudes  elencados  como  justificativa  pela  população

consultada na seleção dos níveis de liderança.

O diagrama na próxima página, refere-se ao último questionamento, em que os indivíduos

puderam  descrever  qual  nível  de  liderança  que  segundo  eles  seria  o  mais  eficiente,  e  este

questionamento pôde representar as opiniões dos indivíduos acompanhado de suas justificativas que

estão expressas no interior dos quadros abaixo dos referidos níveis da liderança.
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Figura 4 – Diagrama sobre as percepções/ opiniões dos cadetes, dentro de seus respectivos níveis de

liderança.

Fonte: O autor.

Como pode-se observar acima, a imagem do diagrama explana as principais ideias obtidas

pelas  percepções  citadas  em sua  última  questão  do  questionário  repassado  no  terceiro  ano  da

AMAN, que por meio destas os cadetes puderam justificar o motivo de suas definições como o

nível mais eficaz de um modo geral em diversas atividades.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo  geral  de analisar  os  Níveis  de liderança de acordo com as  percepções  dos

cadetes pertencentes ao 3° ano para o contexto do meio acadêmico militar da AMAN foi atingido e

através do estudo, pode-se concluir qual nível de liderança que se apresenta como mais eficiente e

também pode-se  conhecer  o  nível  de  liderança  de  maior  rejeição  por  parte  dos  respondentes,

segundo  a  percepção  dos  cadetes,  nas  situações  abordadas.  Tal  estudo  poderá  auxiliar  no

aperfeiçoamento do emprego da liderança no processo de ensino-aprendizagem da AMAN.

A pesquisa teve como principais objetivos específicos, revelar as percepções dos cadetes

acerca da importância da liderança direta e indireta para a transmissão de diretrizes e condução de

atividades. Permitiu elencar as opiniões dos discentes sobre a importância da liderança direta e

indireta  para o desempenho da tropa e uma melhor  coesão de um grupo. Possibilitou expor  as

concepções  dos  cadetes  do  3°  ano  da  AMAN,  sobre  o  convívio  diuturno  com  os  oficiais

pertencentes ao corpo de cadetes e sua influência no desenvolvimento de uma imagem positiva do

exercício da liderança direta. Pode-se também levantar e apresentar as percepções dos cadetes do 3°

ano da AMAN, sobre tal tema, de modo a servir de melhorias em alguns aspectos.

Diante dos resultados, pode-se afirmar que ambos os níveis de Liderança são fundamentais

para o êxito de diversas missões, atividades etc, no entanto, o nível de liderança direta foi o que se

apresentou como mais eficaz em várias frentes de pesquisa, segundo as perspectivas dos discentes

pertencentes da amostra do trabalho e tal fato pode ser utilizado para uma melhora das relações

entre líderes e subordinados no âmbito acadêmico.

Considerando os objetivos do presente trabalho de investigação e a partir da revisão de

literatura,  da  análise  e  discussão  dos  resultados  apresentados,  foram  retiradas  as  seguintes

conclusões:

A liderança de maneira geral, não é imposta muito menos sequer estabelecida por cargos

ou postos, e sim esta é uma contínua busca; o comandante deve ser um permanente bom exemplo,

deve conhecer seus comandados, para empenhá-los nas tarefas e lugares adequados, descobrindo

suas  peculiaridades  e  a  melhor  maneira  de  estabelecer  sua  liderança.  Deve  possuir  paciência,

empatia e tato para lidar com seus homens, agindo sempre de modo a conquistar e manter sua

credibilidade com a tropa. 

Além disso,  é  essencial  que  ele  mantenha  o  equilíbrio  emocional,  principalmente  em

situações  de  crise,  para  comandar  seus  homens,  tomar  decisões  corretas  e  liderá-los;  As  cinco

características mais importantes, para os cadetes do 3° ano da AMAN, no uso da liderança direta

são: contato do líder/subordinado, exemplo do superior/subordinado, linguagem corporal, presença
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física do líder nas atividades e confiança pela credibilidade obtida. As duas características mais

importantes, de acordo com a bibliografia e com alguns cadetes do 3° ano da AMAN, no uso da

liderança indireta são: o exemplo do líder que ocupa o cargo mais elevado, a capacidade deste nível

de liderança poder atingir diversos escalões até atingir a fração mais externa.

Os  aspectos  mais  importantes  para  ambas  as  lideranças,  de  acordo com a  análise  dos

questionamentos e revisão da literatura consultada foram dentre eles: o exemplo do que ocupa a

posição de líder, a possibilidade do aprendizado entre ambos e o entendimento da retransmissão de

diretrizes que deve seguir a cadeia de comando, tanto do escalão mais moderno para os escalões que

definem o rumo da instituição como o caminho inverso.

Porém após a obtenção de tais conclusões, existe a necessidade de iniciar  novos estudos

sobre o desempenho dos níveis de liderança, com amostras de cadetes do sexo feminino, tendo em

vista seu ingresso na AMAN nos últimos anos, de forma a explorar o referido assunto e favorecer,

no futuro, a aplicação dos instrumentos validados no nosso contexto nestes centros de formação

superior militar (NOGUEIRA, 2018).

Todos estes resultados  são importantes para o processo de formação do futuro Oficial,

como também poderão nortear outros processos: seja para melhorar o processo de relacionamento

pessoal no meio acadêmico da AMAN, ou seja, no trato diário em que o instrutor/Cmt Pel exerce

sua  influência,  como  para  alcançar  metas  de  uma  instituição  e  a  divulgação  de  diretrizes  do

comandante.

Desta forma, é de notória importância o aprofundamento do estudo, para que seja possível

esclarecer de forma mais detalhada o assunto abordado e transmitir o conhecimento para o Exército

Brasileiro e para a sociedade de forma geral.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

QUESTIONÁRIO SOBRE NÍVEIS DE LIDERANÇA COM OS CADETES DO TERCEIRO

ANO DA AMAN

Esse questionário tem como objetivo levantar informações sobre as percepções dos cadetes

do terceiro da AMAN sobre o tema níveis de liderança. Esta pesquisa é parte do TCC do Cad

Matheus Ferreira Barcelos de Souza do curso artilharia, sob orientação do Maj Art Atílio Sozzi

Nogueira.

Prezado camarada, peço a sua participação na resposta deste questionário para formulação

de  meu  TCC.  Para  responder,  você  levará  apenas  alguns  minutos  e  os  resultados  da  pesquisa

servirão para sugerir aperfeiçoamentos futuros no sistema ensino-aprendizagem da AMAN.

Utilizando como referência os níveis da liderança já apresentados no 3° ano da AMAN pela

cadeira de liderança, seguem abaixo algumas das definições desses conteúdos para resolução das

questões desse questionário.

a. A Liderança Direta também pode ser caracterizada como a relação interpessoal entre

líder o subordinado, dessa forma, o nível de liderança direta define-se por ser “cara a cara” entre o

líder  e  o  liderado.  É  a  primeira  linha  de  liderança  e  caracteriza-se  pelo  comando/chefia  dos

indivíduos  que  estão  imediatamente  sob  seu  comando,  ou  seja,  não  há  necessidade  de

intermediadores, como é o caso da liderança indireta;

b. A liderança indireta pode ser compreendida como a influência indireta exercida sobre os

demais escalões integrantes de uma instituição, ou seja, o líder precisa exercer sua capacidade de

motivação e convencimento através de outros indivíduos e estes, respectivamente, repassam suas

decisões para os demais integrantes. Neste sistema, os escalões  seriam a imagem de outros líderes,

pelos quais, através de diretrizes, ordens ou planejamentos, o comandante que ocupa a ponta da

pirâmide hierárquica repassa suas decisões para os demais;

1.  Você,  como  futuro  comandante  de  seção/pelotão: dentro  dos  níveis  de  liderança  militar,
indique qual possui maior importância para a transmissão de diretrizes e condução de atividades?
(Exemplo: Transmissão de informações/ Diretrizes do Comandante do Corpo de Cadetes).

a. (  ) A Liderança Direta
b. (  ) A liderança Indireta

2. Você, como futuro comandante de seção/pelotão: qual nível de liderança militar você julga ser
mais  importante  para  o  desempenho  da  tropa  e  uma  melhor  coesão  de  um grupo?  (Exemplo:
atividades em grupo, formaturas, competições acadêmicas, representações no exterior).
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a. (  ) A Liderança Direta
b. (  ) A liderança Indireta

3. Você, como futuro comandante de seção/pelotão: qual nível de liderança militar você julga ser
mais importante para obtenção de êxito em atividades militares como desempenho em atividades de
campo. (Exemplo: Manobrão, Escolas de Fogo, Operações de longa duração etc).

a. (  ) A Liderança Direta
b. (  ) A liderança Indireta

4.  Avalie a seguinte afirmativa: “o convívio diuturno com os oficiais pertencentes ao corpo de
cadetes influencia no desenvolvimento de uma imagem positiva do exercício da liderança direta”
utilize a escala de 1 a 5 para indicar sua concordância com esta afirmação:

1. (  ) Total correspondência
2. (  ) Muita correspondência
3. (  ) Moderada correspondência
4. (  ) Pouca correspondência
5. (  ) Nenhuma correspondência

5. Avalie a seguinte afirmativa: “a utilização dos níveis de liderança no meio acadêmico militar é
fundamental  para  servir  de  modelo  para  a  preparação  formação  do  futuro  oficial  formado  na
AMAN” utilize a escala de 1 a 5 para indicar sua concordância com esta afirmação:

1. (  ) Total correspondência
2. (  ) Muita correspondência
3. (  ) Moderada correspondência
4. (  ) Pouca correspondência
5. (  ) Nenhuma correspondência

6. Para você, futuro Cmt Pel/Seç na tropa:  qual nível de liderança que  você define de forma
geral, como o mais eficiente: liderança direta ou indireta? Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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