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RESUMO 

 

O ESTUDO DA LINGUAGEM CORPORAL PARA O MELHOR 

DESENVOLVIMENTO DO RELACIONAMENTO TENENTE – PELOTÃO NO 

CURSO DE COMUNICAÇÕES 

 

AUTOR: Matheus Henrique Barreto dos Santos 

ORIENTADOR(A): Arthur Robertson Franco 

 

A comunicação pode ser definida como o meio pelo qual se dá interação entre as pessoas. Nesse 

processo há o compartilhamento de mensagens, emoções, ideias, sentimentos, bem como a 

possibilidade de influenciar o comportamento dos ouvintes. Em qualquer ambiente de 

liderança, seja ele ambiente acadêmico, familiar, empresarial, religioso, político ou militar, o 

uso da comunicação é essencial para o desempenho de um grupo, no desenvolvimento de 

atividades. Neste sentido, o presente trabalho propôs a análise da influência linguagem corporal, 

no desempenho superior do pelotão. Para tanto, foi realizado um questionário na plataforma 

Google Forms no período de 31 de maio a 3 de junho no ano de 2020, com os cadetes do 4º 

ano, 3º ano e 2º ano do Curso de Comunicações da Academia Militar das Agulhas Negras. Após 

a coleta de dados, os resultados foram exportados em banco de dados da Microsoft Office Excel 

2019 e do Statical Package for the Social Sciences e estudados estatisticamente, utilizando 

parâmetros de avaliação semelhantes aos da pesquisa de Gonçalves (2017). A partir da análise 

dos dados verificou-se que a “postura” foi considerada a dimensão que mais influenciava no 

desempenho do pelotão, segundo os respondentes. Observou-se também, com base nas 

respostas do questionário, que de uma forma geral, os tenentes têm um domínio parcial sobre 

as ferramentas da linguagem corporal e que este domínio é proporcional ao nível dos fatores de 

desempenho do pelotão, que são a eficácia, esforço extraordinário e satisfação organizacional. 

Foi avaliada uma certa ausência de atributos de liderança, que atendessem as expectativas de 

seus comandados, o que interferiu consideravelmente nos resultados de desempenho superior 

de cada pelotão. Por último, foi produzido um modelo adequado de linguagem corporal para 

contribuir na relação tenente – pelotão, de forma que se consiga extrair o máximo de potencial 

dos comandados.  

 

Palavras-chave: Comunicação. Linguagem Corporal. Liderança Militar. Desempenho do 

Pelotão.  
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ABSTRACT 

 

THE STUDY OF BODY LANGUAGE FOR THE BETTER DEVELOPMENT OF THE 

LIEUTENANT-SQUAD RELANTIONSHIP IN THE SIGNALS COURSE 

 

AUTHOR: Matheus Henrique Barreto dos Santos 

ADVISOR: Arthur Robertson Franco 

 

Communication can be defined as the means by which people interact. In this process, there is 

the sharing of messages, emotions, ideas, feelings, as well as the possibility of influencing the 

behavior of listeners. In any leadership environment, be it academic, family, business, religious, 

political or military, the use of communication is essential for the performance of a group in the 

development of activities. In this sense, the present work proposed the analysis of the body 

language influence, in the superior performance of the platoon. For this purpose, a questionnaire 

was carried out on the Google Forms platform from May 31 to June 3 in 2020, with cadets of 

the 4th year, 3rd year and 2nd year of the Communications Course of the Military Academy of 

Agulhas Negras. After data collection, the results were exported to a Microsoft Office Excel 

2019 and Statical Package for the Social Sciences database and studied statistically, using 

evaluation parameters similar to those of Gonçalves' research (2017). From the analysis of the 

data, it was found that "posture" was considered the dimension that most influenced the 

performance of the platoon, according to the respondents. It was also observed, based on the 

responses to the questionnaire, that, in general, lieutenants have a partial domain over the body 

language tools and that this domain is proportional to the level of the performance factors of 

the platoon, which are the effectiveness, extraordinary effort and organizational satisfaction. A 

certain absence of leadership attributes was evaluated, which met the expectations of its 

employees, which considerably interfered in the results of superior performance of each 

platoon. Finally, an adequate body language model was produced to contribute to the lieutenant 

- platoon relationship, in order to extract the maximum potential of the commanded officers. 

 

Keywords: Communication. Body language. Military leadership. Squad Performance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação é um artifício humano, de interação com o outro, no qual são 

compartilhadas emoções, ideias, sentimentos, não apenas para transmitir uma mensagem, mas 

também para influenciar o comportamento das pessoas que a ouvem (SILVA et al., 2000, p. 

52). Esse meio de relação social pode ser apresentado de forma verbal e não verbal. A forma 

não verbal tem maior importância do que as palavras, apesar de pouco conhecida. Segundo 

Gonçalves (2017, pç. 11), somente 7% de toda informação transmitida numa conversa provém 

das palavras e dos 93% restantes, 55% dela provém da linguagem corporal. 

Em qualquer ambiente de liderança, seja ele acadêmico, familiar, empresarial, religioso, 

político ou militar, o uso da comunicação é essencial para o desempenho de um grupo 

(CHIAVENATTO apud TAKAHASHI; PEREIRA, 1991, p. 123). Nesse sentido, conhecer e 

utilizar de modo consciente todas as ferramentas de comunicação, verbal e não verbal, é de 

suma importância para a efetivação das metas da equipe (SILVA et al., 2000, p. 52). 

Nesse contexto, todo aspirante-a-oficial (primeiro posto do oficialato do Exército 

Brasileiro e da Força Aérea Brasileira) ou guarda-marinha (primeiro posto do oficialato da 

Marinha Brasileira), independente da Força Armada que esteja inserido, seja temporário ou de 

carreira, precisa desenvolver sua comunicação tanto quanto os demais aspectos aprendidos em 

sua formação, para que ele cumpra com êxito as suas funções na tropa. Dentre as suas 

responsabilidades, está o trato com o subordinado, onde sua liderança apresenta-se na 

comunicação. 

Compreender e aplicar esses conceitos no âmbito militar se faz necessário pelos 

benefícios que se pode trazer no relacionamento com os subordinados e facilidades de 

compreensão e absorção na comunicação, porque trata-se de uma habilidade natural e cotidiana 

do ser humano. De acordo com Caferati (2012, p. 9): 

 

O tema é relevante para o meio militar, uma vez que os chefes e as lideranças 

devem convencer seus subordinados pelo uso da palavra falada e escrita, mas 

também devem expressar a força de suas convicções por outro registro de 

comunicação – no caso a linguagem não verbal. Assim, a linguagem corporal 

comunica ao subordinado e à equipe o grau de assertividade, dúvida etc. do 

comandante acerca de determinada situação. 
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Estudar a linguagem corporal, além de fornecer recursos para o tenente transmitir 

ordens, desejos, objetivos e metas, possibilita-o a ter um feedback mais fiel possível de quem 

os recebe, pois segundo Pease e Pease (2005, p. 19), a linguagem corporal é a revelação dos 

verdadeiros sentimentos que se encontram na pessoa: um verdadeiro aprimoramento para a 

carreira de conselheiros, ouvintes e oradores. Abaixo, segue exemplo do poder da linguagem 

corporal na comunicação, exemplificando a contradição entre a fala e o corpo: 

 

Um político americano defendia certa vez o aumento dos salários dos políticos 

comparando seus vencimentos aos dos executivos das grandes empresas. Ele 

dizia que os salários dos executivos das grandes empresas haviam crescido 

muito e que os aumentos propostos para os políticos eram relativamente 

pequenos. No entanto toda vez que mencionava os vencimentos dos políticos, 

ele abria os braços com as mãos a um metro de distância uma da outra. Quando 

falava dos salários dos executivos, suas mãos ficavam a uma distância de 30 

cm. A distância entre suas mãos revelava que ele sabia que os políticos 

estavam obtendo muito mais do que queriam admitir (PEASE; PEASE, 

2005, p. 19-20). 
 

Especialistas afirmam que não existe liderança sem comunicação (TAKAHASHI; 

PEREIRA, 1991, p. 123). A partir dessa assertiva, questiona-se: até que ponto o uso incorreto 

da comunicação não verbal (CNV) pode atrapalhar o relacionamento de um comandante de 

fração com seus subordinados? Quais as ferramentas que um líder militar precisa pôr em prática 

para que a comunicação seja efetiva? É possível desenvolver liderança, melhorar a qualidade 

do comando e a eficiência dos subordinados melhorando apenas a forma de se comunicar?  

A partir do exposto, o presente trabalho buscou explorar o universo da comunicação não 

verbal, destacando a linguagem corporal, apresentando algumas de suas possibilidades de 

formas de transmissão de mensagens, ideias e pensamentos, com o objetivo de promover, o que 

para Bass (1985 apud GONÇALVES, 2017, p. 18) são os três fatores para o melhor desempenho 

de uma organização: o esforço máximo, a satisfação organizacional e a eficácia. Organizando 

esse “arsenal” de ferramentas interlocutoras, comandantes subalternos poderão influenciar, 

persuadir e promover comportamentos esperados de seus comandados e, principalmente, 

desenvolverem coerência do que falam com o que representam ser.  

Desse modo, para melhor compreensão, a pesquisa foi organizada em cinco capítulos, a 

partir do primeiro capítulo, a Introdução. O segundo capítulo, que se trata do Referencial 

Teórico, é composto pelos principais temas de discussão deste trabalho, que são a “Autoridade 
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Militar”, por onde foi abordada a sua importância no contexto das Forças Armadas e sua base 

legal para existir dentro do ambiente militar; a “Liderança”, caminho pelo qual a autoridade 

militar é conquistada nas relações interpessoais entre superiores e subordinados; a 

“Comunicação”, abordando o seus principais elementos; e a “Linguagem Corporal”, o tema de 

maior importância para o trabalho. No Referencial Metodológico, compondo o terceiro 

capítulo, foi feita a tipificação desta pesquisa, os métodos utilizados e as formas de análises 

estatísticas usadas para a obtenção dos resultados. O quarto capítulo, dos Resultados e 

Discussão, os dados de linguagem corporal, liderança e desempenho do pelotão foram 

estudados para a obtenção de um melhor perfil de linguagem corporal. Por último, o quinto 

capítulo encerra o presente trabalho, com as Considerações Finais, apresentando a conclusões 

obtidas a partir desta pesquisa.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o uso da linguagem corporal dos tenentes do Curso de Comunicações (C 

COM) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e analisar, através de questionário 

aplicado aos seus pelotões, a associação que esta tem na sua relação com seus subordinados. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar um estudo para compreender a construção da autoridade militar, o seu 

embasamento legal e o funcionamento da hierarquia e disciplina no EB para a formação do 

chefe militar comandante de pelotão; 

Realizar um estudo para compreender a composição da liderança militar e os seus 

fatores influenciadores na comunicação; 

Escolher os principais atributos de um líder a serem analisados na relação tenente-

pelotão, dentro da pesquisa; 

Realizar um estudo para compreender a definição de comunicação e os elementos 

essenciais para a transmissão de informação; 

Realizar um estudo para compreender a importância da linguagem corporal na 

comunicação, a classificação de suas dimensões e os requisitos para a interpretação dos sinais 

corporais; 

Escolher as principais dimensões da linguagem corporal que influenciam na relação 

tenente-pelotão a serem utilizadas na pesquisa; 

Realizar um estudo para compreender os fatores de desempenho de um pelotão;  

Confeccionar um questionário que permite relacionar a influência da linguagem 

corporal de um comandante com o desempenho do seu pelotão, conferindo se o tenente em 

questão responde aos requisitos de liderança considerados mais importantes ao pelotão; 
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Realizar um questionário aplicado aos pelotões do C COM da AMAN, no ano de 2020, 

para avaliar a influência das dimensões da linguagem corporal evidenciados pelos seus 

comandantes de pelotão, nos fatores de desempenho dos pelotões; 

Identificar os traços de linguagem corporal mais utilizados pelos tenentes; 

Identificar, das dimensões de linguagem corporal escolhidas, as consideradas mais 

importantes no desempenho do pelotão e realizar análise das mesmas; 

Identificar se todos os atributos de liderança escolhidos estão sendo evidenciados pelos 

tenentes, comandantes de pelotão; 

Identificar os atributos de liderança considerados essenciais a um comandante de 

pelotão para comparar com os atributos evidenciados pelos tenentes, comandantes de pelotão; 

Identificar o desempenho dos pelotões pesquisados e associá-los às dimensões de 

linguagem corporal evidenciadas pelos seus respectivos tenentes; e 

Apresentar a existência de um adequado perfil de linguagem corporal para um tenente 

no âmbito de sua fração.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AUTORIDADE MILITAR 

 

Assim como qualquer exército regular (NETO; MACHADO, 2011, p.3), o Exército 

Brasileiro (EB) é mantido pela hierarquia e disciplina, os conhecidos pilares da instituição, 

segundo o art. 14, caput da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (BRASIL, 1980). A figura 

1, demonstra com simplicidade e clareza, o modelo ideal de uma instituição firmada na 

hierarquia e disciplina militar. 

 

Figura 1 – Visão ideal da hierarquia e da disciplina 

 
Fonte: (NETO; MACHADO, 2001, p.3) 

 

A disciplina militar, segundo Martins (1996 apud THOMAZI, 2008, p. 11) é a “[...] 

imposição de comportamentos absolutamente afinados aos imperativos da autoridade, do 

serviço e dos deveres militares, o que em regra não se exige do serviço público civil”. O estrito 

cumprimento das leis, regulamentos, normas e disposições promovem a harmonia da força 

militar e o pleno funcionamento das atividades, segundo o art. 14, § 2º da Lei nº 6.880, de 9 de 

dezembro de 1980 (BRASIL, 1980). 

A hierarquia militar, segundo Dumont (1995 apud LEIRNER, 1997) “[...] é a relação de 

um todo (ou um conjunto) com um dos elementos que o compõem”. A organização da 

autoridade em níveis, denominados postos (para oficiais) ou graduações (para praças), de forma 

a haver uma relação de superioridade entre os elementos, promovem o respeito e o acatamento 

à sequência de autoridade, segundo o art. 14 § 1º da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 

(BRASIL, 1980).   
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A obediência a um superior estabelecido em lei e na instituição é o exemplo concreto 

da base institucional do Exército.  Para tanto, os militares passam por um período de formação 

para assimilarem esses conceitos e fazer permanecer no tempo a organização. Essas formações 

se diferem por conta de seus objetivos: o de ser comandado e o de comandar (NETO; 

MACHADO, 2011, p. 3).  

Diferente do serviço militar obrigatório, por onde procedem os sargentos temporários, 

cabos e soldados do efetivo profissional e da formação de dois anos de sargentos de carreira do 

EB, a formação do oficial combatente do Exército dura 5 anos, abrangendo não somente 

matérias militares, como também do âmbito civil (psicologia, cálculo, direito, entre outras) 

(BRASIL, 2019). Durante a sua formação, o Aspirante-à-Oficial é testado nas mais diversas 

situações, de forma a desenvolver o pensamento crítico, o trato com o subordinado e a arte de 

comandar, de forma a cumprir o art. 36 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (BRASIL, 

1980): “O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, 

de chefia e de direção.” 

Comandar é uma atividade inerente ao graduado e ao oficial. Conforme o art. 34, caput 

da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980: 

 

Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar 

é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização 

militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma 

prerrogativa impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza 

como chefe (BRASIL, 1980). 
 

 O Oficial do EB, portanto, tem o direito instituído por lei, de comandar sobre os seus 

subordinados, poder este que o leva a ter responsabilidades e deveres, que o faz ser autoridade 

sobre os demais. No entanto, a autoridade jurídica não pressupõe a liderança, nem tampouco 

garante o melhor funcionamento das atividades da fração (no âmbito comandante de pelotão) e 

o melhor desempenho dos subordinados para o cumprimento da missão. Por conseguinte, 

afirma-se que, não basta ter o poder de comandar, é preciso ser líder (NETO; MACHADO, 

2011, p. 4). 
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2.2 LIDERANÇA 

 

Para Fernandes et al. (2015 apud GONÇALVES, 2017, p. 7), liderança é “[...] um 

processo de influência, que exige de um líder o desenvolvimento de relacionamentos com os 

seguidores, de modo a promover e fomentar os comportamentos necessários para alcançar as 

metas e objetivos da organização”. Esse processo não se conclui de forma imediata. É um longo 

caminho de dedicação, paciência e atenção para conquistar a confiança de um grupo e assim 

permanecer conquistada. Todos os dias, o comandante precisa reafirmar sua competência, seu 

caráter perante os comandados, de forma que o relacionamento tenha bases sólidas, para que 

em situações extremas, onde põe-se em risco um bem valioso do subalterno, como a vida, ele 

possa abri-la mão, em prol da missão e pela confiança que tem no comandante (NETO; 

MACHADO, 2011, p. 3-4). 

De acordo com Neto e Machado (2011, p. 41), “líder é o indivíduo que chefia, comanda 

ou orienta em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias, sendo, o guia, chefe, ou 

condutor que representa um grupo ou corrente de opinião”. Como chefe da fração militar, o 

comandante de pelotão necessita aprimorar o exercício da liderança, convencendo os 

subordinados, orientando-os na ação para desenvolverem uma mesma linha de comportamento 

e de pensamento que a dele. Esse adestramento do pelotão tem como base a credibilidade do 

líder militar e a capacidade persuasiva (NETO; MACHADO, 2011, p. 41).  

Esses conceitos estão intimamente ligados e dependentes entre si para o 

desenvolvimento da liderança. Portanto não basta o comandante ter credibilidade se ele não a 

usa para persuadir seus comandados a cumprirem tarefas, nem tampouco utilizar-se de infinitas 

técnica de convencimento e comunicação, se não há no seu caráter a figura de um líder (NETO; 

MACHADO, 2011, p. 15). 

A credibilidade, segundo Neto e Machado (2011, p. 41-58) é sustentada pelos seguintes 

fatores: competência profissional, conhecimento para liderar, aptidão física, comunicabilidade, 

relacionamento com o subordinado, inteligência emocional e atributos do comandante. Dentre 

eles, para este trabalho, vale destacar a comunicabilidade, o relacionamento com o subordinado 

e atributos do comandante. 
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2.2.1 Comunicabilidade 

 

Comunicabilidade, segundo Neto e Machado (2011, p. 44), é o ato de comunicar-se de 

maneira eficaz, com uso da capacidade persuasiva e da credibilidade do emissor, de forma 

inteligente. Sem essa característica, a adesão de ideias por parte dos subordinados torna-se um 

processo mais difícil. 

A linguagem motivadora, de redução de incertezas, explanação do funcionamento do 

grupo e a expressão de sentimentos compartilhados promove o estreitamento dos laços entre o 

líder e seu grupo. Fazer o subordinado compreender as intenções do comandante de pelotão, 

utilizando-se da comunicabilidade, influencia positivamente nos resultados de cada indivíduo 

(SIMMONS; SHARBROUGH, 2013). Seja utilizando-se de “[...] argumentos claros, lógicos e 

oportunos. A comunicação verbal correta permitirá, em muitos casos, a liderança natural e 

espontânea” (NETO; MACHADO, 2011, p. 44). 

A liderança militar não se completa sem a comunicação (NETO; MACHADO, 2011, p. 

45). E para o líder ser um bom comunicador ele precisa entender que a comunicação é resultado 

de uma interação interpessoal, não dependendo somente de si, mas da compreensão do processo 

de emissão e de recepção da mensagem (VIEIRA, 2002, p. 59).  

 

2.2.2 Relacionamento com o subordinado  

 

Apesar de mais antigo na hierarquia militar, o tenente, junto ao seu pelotão, poderá 

vivenciar situações de crise, de extrema dificuldade e que envolva até mesmo a própria vida. 

Nessas ocasiões, onde se é exigido o estrito cumprimento das ordens pelo subordinado, é que 

se pode verificar o tamanho da confiança dos subalternos com o trabalho do tenente, da sua 

credibilidade como líder e do nível de relacionamento deste com os comandados, pela forma 

como eles reagem a tais situações (NETO; MACHADO, 2011, p.15).  

Para garantir que os subordinados sigam fielmente um comandante é necessário que se 

construa um bom relacionamento entre as partes. Um bom relacionamento é resultado de um 

convívio harmônico entre os indivíduos, fruto de uma competência interpessoal (NETO; 

MACHADO, 2011, p. 46).  
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Então, para adquirir competência interpessoal, o comandante deve entender 

que os subordinados possuem virtudes, dúvidas, receios, ansiedades, 

frustrações, fraquezas e ambições. Portanto, precisa conhecer cada um 

daqueles com quem irá trabalhar ou tratar. Aspectos como a origem, 

capacidade, traços marcantes de caráter e temperamento, devem ser avaliados 

[...] (NETO; MACHADO, 2011, p 16, grifo do autor). 

 

A convivência é fortalecida de forma individual. Para cada elemento do pelotão, o 

comandante precisa expor a “[...] firme autoridade com empatia, paciência e tato [...]” (NETO; 

MACHADO, 2011, p. 46, grifo do autor), e aproveitar-se do tempo de paz e o dia-a-dia no 

quartel para estabelecer relações amistosa com os subordinados. Somente com o 

desenvolvimento da camaradagem, o tenente conseguirá dos seus comandados a lealdade e 

disciplina para que ele tenha confiança no seu pelotão, em qualquer situação (NETO; 

MACHADO, 2011, p. 46). 

 

2.2.3 Atributos do comandante 

 

A forma de liderar um grupo pode variar de um líder para o outro. Segundo Neto e 

Machado (2011, p. 15), quando se estuda os mais bem-sucedidos líderes, sejam militares, 

políticos e empresários percebe-se que não existe um tipo único de liderança. As mais variadas 

formas de liderança, não são rígidas ou determinantes, dependem também da situação e do 

grupo (NETO; MACHADO, 2011, p. 16).  

Ainda que existam muitos tipos de liderança, de acordo com Vieira (2002, p. 37): 

 

Os estudos realizados sobre as personalidades de grupos de líderes de sucesso 

têm permitido identificar um certo número de traços ou características comuns 

à maioria daqueles líderes [...] a existência destes traços não garante só por si 

o sucesso da liderança. No entanto, eles constituem uma boa orientação para 

o desejável desenvolvimento da personalidade dos líderes. 

 

De acordo com Neto e Machado (2011, p. 51), os atributos que um líder deve ter são: 

disciplina consciente, honestidade, honra, lealdade, senso de justiça, respeito, probidade, 

patriotismo, camaradagem, firmeza, empatia, paciência, tato, sereno rigor, adaptabilidade, 

autoconfiança, coerência, cooperação, coragem, criatividade, decisão, dedicação, equilíbrio 

emocional, entusiasmo profissional, iniciativa, persistência e responsabilidade, no total, vinte e 

sete atributos. 
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Para Vieira (2002, p. 37), os traços comuns entre líderes são apresentação, coragem, 

capacidade de decisão, confiança, resistência, entusiasmo, iniciativa, integridade, 

discernimento, espírito de justiça, competência, lealdade, tato e generosidade, no total, 14 

traços. 

Segundo o modelo de competências de um líder militar de Rouco (2012, p. 415-428), 

modelo este utilizado por Gonçalves (2017), cuja pesquisa é base para este trabalho, dos 52 

atributos que o oficial deve ter encontram-se também a autoconfiança,  carisma, coragem, 

determinação, perseverança, empatia, flexibilidade, adaptabilidade, lealdade, otimismo, 

entusiasmo, tomar decisões, orientação para as relações humanas e coragem. 

Destaca-se que, segundo Gonçalves (2017, p. 38), as competências de liderança que 

mais impactam de forma positiva os fatores de desempenho de um pelotão são a autoconfiança, 

o otimismo, o entusiasmo e a orientação para as relações humanas. Já as que menos influenciam 

são o autocontrole, a coragem e a empatia. 

Com base nos estudos dos dois manuais de liderança militar, do modelo de 

competências e dos resultados da pesquisa de Gonçalves (2017), é possível levantar cinco 

características básicas que um líder deve ter, pela interseção dos atributos e traços. São estes a 

lealdade, o tato ou a orientação para relações humanas, a decisão ou a capacidade de decisão, o 

entusiasmo ou o entusiasmo profissional e a autoconfiança.  

Um bom líder precisa transparecer para o seu grupo possuir todas essas características, 

“desenvolvidas por intermédio da internalização de valores pelo indivíduo [...]” (NETO; 

MACHADO, 2011, p. 50, grifo nosso). De forma a entender melhor a importância dos traços 

de um comandante, serão analisados os cinco atributos de liderança escolhidos a seguir. 

 

2.2.3.1 Lealdade 

 

Segundo Vieira (2002, p. 42), lealdade é a qualidade de quem é fiel. Seja à Pátria, à 

Instituição das Forças Armadas que está inserido, bem como aos superiores, pares e 

subordinados. Para Neto e Machado (2011, p. 31-32), a lealdade é uma atitude solidária e 

recíproca, entre um indivíduo e outro ou um grupo, permitindo a coesão entre eles. 
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Do ponto de vista de um líder militar, a lealdade para Vieira (2002, p. 42), é manifestada 

pela confiança e respeito que seus comandados e chefes militares tem por ele. Já, para Neto e 

Machado (2011, p. 31), ela “se manifesta pela verdade no falar, pela sinceridade no agir e pela 

fidelidade no cumprimento do dever e das responsabilidades assumidas”. 

 

2.2.3.2 Tato 

 

A definição de tato para Neto e Machado (2011, p. 52) é a “[...] capacidade de lidar com 

as pessoas sem ferir suscetibilidades; capacidade de corrigir um indivíduo sem ofendê-lo”. Para 

Vieira (2002, p. 42), “[...] é a aptidão para tratar os outros de maneira respeitosa”. 

Para expressar essa competência, o líder militar precisa ser cortês e firme, apesar de 

haver circunstâncias de grande tensão (VIEIRA, 2002, p.42) e dosar suas ações, utilizando-se 

de boa argumentação para convencer seus subordinados e, principalmente, desenvolvendo a 

empatia (NETO; MACHADO, 2011, p. 63). 

 

2.2.3.3 Decisão 

 

A tomada de decisão é, segundo Neto e Machado (2011, p. 55), a “[...] capacidade de 

escolher, oportunamente, uma alternativa que resolva a questão que se apresenta”. É também a 

“[...] capacidade manifestada por uma pessoa que, diante de várias alternativas para resolver 

um problema, escolhe aquela que solucione, da melhor forma e dentro do prazo previsto, a 

questão que se apresenta” (NETO; MACHADO, p. 55). 

Segundo Vieira (2002, p. 39), um líder deve transmitir suas decisões “[...] de forma 

clara, concisa e decidida”, devendo analisar os fatos, inter-relacioná-los e com agilidade e calma 

chegar a uma solução. Para Vieira (2002, p. 39), um bom líder consegue entender que muitas 

das soluções podem ser encontradas nos subordinados, os quais ele deve ouvir para juntos 

encontrarem a melhor alternativa.   
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2.2.3.4 Entusiasmo 

 

O entusiasmo “[...] é a manifestação de interesse sincero e de zelo na execução dos 

deveres regulamentares ou decorrentes de tarefas ou missões circunstanciais” (VIEIRA, 2002, 

p. 40). Já para Neto e Machado (2011, p. 56), o entusiasmo profissional é a “[...] capacidade de 

manter-se sempre motivado para a realização dos trabalhos e projetos do grupo a que pertence”. 

Segundo Vieira (2002, p. 40), o entusiasmo é manifesto através da felicidade do líder e 

do seu otimismo sobre a missão a cumprir. Demonstrando alegria, o líder contagia a tropa, 

fazendo-os terem fé na missão e se empenharem mais no seu cumprimento. Uma tropa 

entusiasmada pelo seu líder não demonstra “[...] desânimo e medo, fatores que levam, 

inevitavelmente, à derrota no combate” (NETO; MACHADO, p. 56). 

 

2.2.3.5 Autoconfiança 

 

A autoconfiança, para Neto e Machado (2011, p. 53), é a “[...] capacidade de demonstrar 

segurança e convicção em suas atitudes, nas diferentes circunstâncias”. É também o alicerce 

para outros atributos como a iniciativa, a decisão e a coragem, capaz de adquirir credibilidade 

ao líder. (NETO; MACHADO, 2011, p. 53). 

Segundo Vieira (2002, p. 39), a confiança ou segurança é a convicção de uma execução 

correta de suas tarefas, podendo este cumprir qualquer missão, garantindo o seu melhor esforço 

para o cumprimento da mesma. 

 

2.3 COMUNICAÇÃO 

 

Comunicação é “[...] o ato de transmitir informações com o objetivo de criar um 

entendimento compartilhado” (VELENTZAS; BRONI, 2014, p. 117, tradução nossa). De 

acordo com Neto e Machado (2011, p. 7), os objetivos da comunicação são “[...] convencer, 

modificar opiniões, informar, fazer agir, fazer calar, instruir, educar, expressar sentimentos, 

atuar sobre o equilíbrio emocional e induzir sentimentos [...]”. Já, segundo Camargo (p.10, 

2017), a comunicação está mais ligada a uma relação social entre pessoas para transmissão, não 

somente de informações, mas também compartilhamento de sentimentos. 
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Autores como Neto e Machado (2011), Vieira (2012) e Velentzas e Broni (2014) 

concordam que para comunicar-se é preciso de três elementos básicos: emissor, receptor e a 

mensagem propriamente dita. Logo, para que haja a conquista dos objetivos da comunicação, 

o emissor precisa atentar-se na forma como transmite, no tipo da mensagem e como o receptor 

a recebe, selecionando o modo de comunicação, verbal ou não-verbal para também conseguir 

o feedback do ouvinte. 

 

2.4 LINGUAGEM CORPORAL 

 

2.4.1 Definição e importância 

 

A comunicação pode ser classificada entre verbal e não verbal. Respectivamente elas 

representam o comportamento do ser social e do ser psicológico, sendo a última, a principal 

forma de demonstração dos sentimentos (SILVA et al., 2000, p. 52). Esta, envolve 

manifestações de comportamento não expressas por palavras, como por exemplo, proxêmica 

(uso do espaço pelo homem), tacêsica (linguagem do toque), características físicas e ambientais 

(forma e disposição de pessoas e objetos num ambiente), cinésica (linguagem do corpo), entre 

outros (GONÇALVES, 2017, p. 11; SILVA et al., 2000, p. 52 ).  

Segundo Navarro (2010, p. 25), a linguagem corporal abrange movimentos e gestos, 

simples como um piscar de olhos aos mais complexos como um movimento de uma bailarina e 

inclui desde a cabeça aos pés. Ela é uma das influências mais expressivas de transmissão de 

mensagens dentro da comunicação não-verbal. Corresponde ao conjunto de gestos, ações, 

posturas e afins, que são realizados de forma inconsciente, durante a construção de uma 

interação social (GONÇALVES, 2017, p. 11). 

Esse tipo de linguagem não verbal, se tornou o primeiro sistema de comunicação da 

humanidade, na ausência de um sistema de linguagem oral, baseado na  

 

[...] leitura das atitudes e pensamentos expressos no comportamento das 

pessoas [...] a linguagem corporal e os sons produzidos pela garganta eram as 

principais formas de transmissão de emoções e sentimentos humanos – e 

continuam sendo até hoje, embora a excessiva atenção dada às palavras faça 

com que sejamos profundamente desinformados a respeito da linguagem do 

corpo. (PEASE; PEASE, 2005, p. 16-17).  
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Apesar da sua importância na comunicação, segundo um estudo feito por Pease e Pease 

(2005, p. 12-13), mostrou que a maioria dos homens e quase metade das mulheres não se 

reconhecem do pescoço para baixo; estatística considerada crítica, pois segundo Birdwhistel 

(1970 apud PEASE; PEASE, 2005, p. 18), “[...] mais de 65% da comunicação é feita de maneira 

não-verbal”. 

 

2.4.2 Método para a correta interpretação dos sinais 

 

Segundo Camargo (2017), todos os seres humanos são especialistas na interpretação de 

linguagem corporal. Esta habilidade nasce com o indivíduo e é aprimorada de acordo com as 

experiências vividas. No entanto, algumas barreiras dificultam a objetividade da avaliação e é 

necessário que a pessoa esteja atenta para tornar-se isenta de parcialidades, como o 

egocentrismo (que impede a aceitação do ponto de vista do outro), as atitudes e opiniões 

próprias (as quais leva o indivíduo a observar somente aquilo que lhe interessa), a percepção 

que se tem do outro (influenciada por estereótipos), a transferência inconsciente de sentimentos 

(colocando-se em posição favorável ou desfavorável em relação ao outro) e a projeção 

(intenções que o outro nunca teria, mas que o indivíduo o imagina ter, por se colocar em seu 

lugar, em uma situação) (CAMARGO, p. 14, 2017). 

Levando em conta esses obstáculos, ainda é preciso entender que a linguagem corporal 

possui estruturas que devem ser respeitadas, de modo semelhante as estruturas de sintaxe e 

semântica de uma linguagem verbal. Segundo Pease e Pease (2005, p. 25-28), três preceitos 

devem compor a análise da CNV.  

O primeiro deles é ler os gestos em grupo. Não se pode inferir um sentido a apenas um 

sinal, ele precisa ser contextualizado com mais outros que corroborem com o seu significado, 

pois, segundo Pease e Pease (2005, p. 25): 

 

[...] assim como a linguagem falada, a linguagem corporal tem palavras, frases 

e pontuação. Um gesto é como uma palavra – pode ter vários significados 

diferentes [...] os grupos de linguagem corporal precisam de pelo menos três 

gestos para se poder definir com precisão o significado de cada um. 
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Camargo complementa, ao afirmar que é preciso observar os movimentos corporais 

como um todo, não se atendo a uma parte do corpo ou face, pois todos eles têm importância, 

em maior ou menor grau, não devendo serem descartados (p.19, 2017). 

A segunda regra é a coerência dos gestos com as palavras. Segundo Pease e Pease (2005, 

p. 27), os sinais não-verbais tem cinco vezes mais influência numa mensagem do que os sinais 

verbais e que, numa dada situação, eles podem entrar em conflito. Se algo do tipo ocorre, as 

pessoas são mais propícias a “ouvir” os sinais corporais e por isso, um bom leitor deve atentar-

se ao fato de que os dois tipos de linguagem não podem ser analisados separadamente, mas sim 

de forma conjunta. 

De acordo com Camargo (p. 20-21, 2017), é quase impossível sinais emitidos de forma 

inconsciente terem gêneses distintas, ou seja, os sinais emitidos por uma pessoa com raiva, de 

uma forma geral, sinalizarão o mesmo sentimento, não sendo comum encontrar uma pessoa 

com mãos tensas, corpo e braço prontos para realizar uma agressão, mostrando uma face 

tranquila, sem nenhum sinal de tensão. Essa afirmação corrobora com a ideia de que os sinais 

corporais estão intimamente conectados e, muitas vezes, falam mais a verdade do que as 

palavras emitidas por um indivíduo. 

Por último e mais relevante para a interpretação dos sinais, o observador precisa levar 

em conta o contexto em que ele está inserido. De acordo com a situação, a idade, a profissão, o 

clima, a roupa, o status social e principalmente o gênero, o sentido pode variar (PEASE; 

PEASE, 2005, p. 28-29).  

Além das regras apresentadas, a forma como esse sinal corporal foi adquirido pelo 

indivíduo pode influenciar substancialmente o modo como ele deve ser interpretado.  Segundo 

Pease e Pease, essas formas podem variar em sinais inatos ou sinais culturalmente adquiridos. 

(PEASE; PEASE, 2005, p. 23).  

Os sinais inatos são aqueles que, independente da cultura, são utilizados por todos os 

indivíduos. São considerados instintivos e universais, pelos métodos de pesquisa realizados 

com primatas, pessoas cegas e surdas (que não assimilaram gestos pelo aprendizado) e 

indivíduos de locais diferentes do mundo (PEASE; PEASE, 2005, p. 23).  

Os sinais culturalmente adquiridos são aqueles que foram assimilados ou impostos pela 

sociedade em que vive o indivíduo. Eles se tornam mais evidentes quando a parte consciente 
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do indivíduo exerce uma maior influência sobre o corpo, para que ele consiga adequar-se às 

normas, convenções e hábitos desenvolvidos pelas culturas (EKMAN 1980 apud PORTELLA; 

CLARCK, 2006, p. 9). 

Camargo (p. 23, 2017) conclui que para uma melhor compreensão da linguagem 

corporal, é necessário observar todas as variáveis possíveis, como o contexto da situação, o 

espaço utilizado, o tom de voz, o timbre, o ambiente, a nacionalidade da pessoa, profissão, etc. 

Todas essas possibilidades alteram significativamente o resultado da interpretação. 

O conhecimento dessa divisão permite ao observador entender que um gesto, ele pode 

ter seu significado todo alterado, levando em conta o seu agente executor, como também pode 

ter um mesmo significado em todas as culturas (PEASE; PEASE, 2005, p. 153). 

 

2.4.3 Dimensões da linguagem corporal a serem usadas pelo tenente 

 

 Segundo Burgoon, Guerreiro e Floyd (2016 apud GONÇALVES, 2017, p. 12), a 

linguagem corporal pode ser entendida como um conjunto de códigos em combinação uns com 

os outros, de forma a estruturar uma comunicação. Esses códigos podem apresentar-se de 

formas distintas e utilizando-se de diferentes canais não verbais. 

Esses canais de comunicações são “[...] expressões faciais, aparência, vestuário [...]” 

(BURGOON et al., 2016 apud GONÇALVES, 2017, p. 13), “[...] contato visual, postura, toque 

[...]” (LEATHERS; EAVES, 2016 apud GONÇALVES, 2017, p. 13, tradução nossa), “[...] 

gestos [...] através do uso do espaço [...]” (HANS; HANS, 2015 apud GONÇALVES, 2017, p. 

13), “[...] cheiro, movimentos da cabeça, contexto temporal [...]” (EUNSON, 2015 apud 

GONÇALVES, 2017, p. 13). 

O Quadro 1 é uma adaptação do quadro feito por Gonçalves (2017, p. 13), que relaciona 

as dimensões da linguagem corporal e seus respectivos autores que as estudaram. Conforme o 

Quadro 1, é possível relacionar os tipos de linguagem corporal segundo autores que estudam o 

assunto e padronizar tanto a forma de classificação, como também os cinco tipos de linguagem 

corporal que serão estudados neste trabalho. 
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Quadro 1 – Dimensões da linguagem corporal segundo vários autores 

 

Dimensões 

Person 

et al. 

(2011) 

Knapp 

et al. 

(2013) 

Gamble 

e 

Gamble 

(2014) 

Hans  

e 

Hans 

(2015) 

Eunson 

(2015) 

Burgoon 

et al. 

(2016) 

Leathers 

e Eaves 

(2016) 

Modelo 

em 

Estudo 

Postura X X X X X - X X 

Expressões 

faciais 

X X X X X X X X 

Contato 

visual 

X X X X X X X X 

Uso do 

espaço 

X - X X X X X - 

Toque X X X X X X X - 

Vestuário X - X - X X - X 

Gestos X X X X X X X X 

Cheiro - - - - X - - - 

Tempo X - - X - X - - 

Ambiente 

envolvente 

- - - - X - - - 

Aparência X - X X - X - - 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Para delimitar cada classificação, os exemplos trazidos no Livro Desvendando os 

segredos da linguagem corporal (PEASE; PEASE, 2005), devidamente inseridos em cada 

dimensão da linguagem corporal e, levando em conta o seu relevante uso na pesquisa, nortearam 

o estudo. Tomando como base as cinco dimensões de linguagem corporal escolhidas, segundo 

o Quadro 1, serão analisadas cada uma delas a seguir.  

 

2.4.3.1 Postura 

 

A postura, segundo Arnette e Pettijohn (2012 apud GONÇALVES, 2017, p. 14), é uma 

das formas de um líder externar sua autoridade. Pease e Pease (2005) afirma que, dependendo 

da posição em que o indivíduo se coloca em relação ao outro, pode demonstrar domínio ou 

submissão. A angulação do tronco, com a cabeça, se arqueada para frente pode emitir um sinal 

de fraqueza, ao passo que se há um recuo do tronco, de forma a manter uma distância do 

receptor, irá emitir um grau de soberba. 
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Figura 2 – O "EU" 

 
Fonte: (WEIL; TOMPAKOW, 2015, p. 136) 

 

Um dos exemplos de postura trazido por Pease e Pease (2005), é a posições das pernas. 

Elas se subdividem desde a forma como um indivíduo caminha, como ele senta, em uma 

conversa, até a angulação desses membros em uma discussão em grupo.  

De acordo com Pease e Pease (2005, p. 139), a função das pernas é indicar desinteresse 

ou interesse, confiança ou insegurança. Quanto “[...] mais longe do cérebro está qualquer parte 

do nosso corpo, menos consciência temos do que ela está fazendo” (PEASE; PEASE, 2005, p. 

137). Constata-se então, que é muito difícil uma pessoa tentar simular um gesto com os 

membros inferiores, uma vez que ela não tem consciência do que está fazendo com eles, 

transformando-os sem saber, numa importante fonte de informações sobre as atitudes de uma 

pessoa. 

Compõe também o domínio da postura, a cabeça que, de acordo com Pease e Pease 

(2005, p. 152-156), os seus movimentos e posições revelam superioridade, submissão, crítica e 

interesse, dotada de um poder persuasivo com capacidade de estimular ou encerrar uma 

conversa. 
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Além da cabeça e pernas, o tronco e a forma como os braços se posicionam corroboram 

com a postura. Segundo Pease e Pease (2005, p. 189), “a direção em que uma pessoa aponta o 

corpo ou os pés indica o lugar para onde ela gostaria de estar indo”, ainda que a cabeça esteja 

em outra direção e que o rosto esteja demonstrando outro interesse. Seja projetando o busto 

para frente ou para atrás, combinado com outras partes do corpo, o tronco pode mostrar a 

dominação, a insegurança ou o nível de interesse de uma pessoa. 

 

2.4.3.2 Expressões faciais 

 

O rosto, segundo Hans e Hans (2015 apud GONÇALVES, 2017, p. 14) “[...] é a parte 

mais expressiva do corpo”. Através dele, muitos sinais podem ser emitidos, principalmente das 

emoções, seja nos sorrisos ou expressões zangadas. O uso do sorriso, por exemplo, segundo 

Pease e Pease (2005, p. 57), é uma forma de dizer a outra pessoa que o emissor não é uma 

ameaça.  

Para produzir um sorriso, o ser humano usa dois tipos de músculos da face: os 

zigomáticos maiores, que puxam a boca para as extremidades e os orbiculares ópticos, que 

estreitam os olhos. O primeiro músculo é controlado de forma consciente, ao passo que o 

segundo é independente. Essa característica da expressão facial, permite ao observador avaliar 

se um gesto facial pode ser verdadeiro ou falso (PEASE; PEASE, 2005, p. 54-55). 

Para Pease e Pease (2005, p. 55), o sorriso sincero é gerado pelo inconsciente, 

consequentemente automático. É a expressão clara da felicidade e possui um grande potencial 

persuasivo, uma vez que “sorrir e rir são universalmente considerados como sinais 

demonstrativos de que a pessoa está feliz” (PEASE; PEASE, 2005, p. 56). Ele também é 

contagiante e promove respostas positivas a quem o vê: “[...] quanto mais você sorri, mais 

respostas positivas obtém das outras pessoas” (PEASE; PEASE, 2005, p. 58). 

Todavia, o sorriso pode ser simulado, produzindo emoções falsas a quem o vê. O sorriso 

falso pode ser detectado, por caracteristicamente se pronunciar mais do lado esquerdo do corpo. 

“A metade do córtex cerebral especializada em expressões faciais fica no hemisfério direito e 

envia a maior parte dos seus sinais para o lado esquerdo do corpo” (PEASE; PEASE, 2005, p. 

59). 
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Não somente a alegria é demonstrada num sorriso. Dependendo do seu jeito ele pode 

indicar segredo, sarcasmo, sedução e astúcia, sendo configurados respectivamente pelo sorriso 

de lábios cerrados, sorriso torto, sorriso de lado olhando para cima e o sorriso constante. Aliado 

com o movimento das sobrancelhas, o sorriso pode indicar outras emoções, como a raiva. Os 

lábios também podem ser invertidos e indicar tristeza e isolamento social (PEASE; PEASE, 

2005, p. 59-66).  

 

2.4.3.3 Contato visual 

 

Segundo Pease e Pease (2005, p. 103), o contato visual é fonte de uma série de 

subjetividades, podendo fornecer indícios de dominação, exercer uma função de regulador de 

uma conversa e até mesmo, dar elementos para interpretação de mentiras. Situações rotineiras 

como “ele olhou por cima dos óculos” e “quero ver você falar isso olhando nos meus olhos!” 

são exemplos do poder do olhar na comunicação.  

Para Pease e Pease (2005, p. 103), o olhar “[...] pode ser o mais revelador e preciso de 

todos os sinais de comunicação humanos [...]”. Apenas com o olhar é possível captar 

informações, como de interesse ao assunto tratado no diálogo, bem como estabelecer posições, 

como de intimidar (GONÇALVES, 2017, p. 15). Essas características do contato visual são 

permitidas pela preponderância sensorial da visão sobre os demais sentidos do corpo humano:  

 

[...] pesquisas mostram que 83% da informação que entra no cérebro das 

pessoas em apresentações visuais chegam pelos olhos, 11% pelos ouvidos e 

6% pelos demais órgãos [...] a retenção das apresentações puramente verbais 

é de apenas 10% [...] o índice de retenção de uma apresentação verbal e visual 

é de 50% , o que significa que o uso de recursos visuais gera um aumento de 

eficácia de 400% (PEASE; PEASE, 2005, p. 123) 

 

A dilatação das pupilas tem o seu papel no olhar. De acordo com Pease e Pease (2005, 

p. 104-105; 112), o grau de expansão é proporcional com atividade mental associada à resolução 

de problemas, chegando ao seu ápice quando se obtém uma solução. Essa atividade pode ser 

concatenada a uma atração, a um interesse numa discussão e até mesmo numa mentira: “O olhar 

pode ser o mais revelador e preciso de todos os sinais de comunicação humanos porque, além 

de os olhos serem o ponto focal do corpo, o funcionamento das pupilas independe do controle 

consciente” (PEASE; PEASE, 2005, p. 103).  
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Compõe essa dimensão também, o movimento das sobrancelhas que, aliadas ao olhar 

tornam-se ferramentas poderosas de persuasão. Para Pease e Pease (2005, p. 107-108), elas 

podem ser usadas para saudar e intimidar, como para demonstrar submissão, agressividade ou 

dominação.  

Por último, o local do olhar. Pease e Pease (2005, p. 124) afirma que dependendo do 

lugar onde o indivíduo foca o olhar pode influenciar expressivamente o resultado de um 

encontro frente a frente. Dos exemplos trazidos por Pease e Pease (2005, p. 109; 110; 114; 117), 

a respeito dos tipos de olhar, alguns se destacam dentre os demais: olhar para uma pessoa de 

baixo pode indicar submissão e até atração; o olhar permanente indica interesse no assunto, 

como também uma intimidade entre os indivíduos; o olhar de lado indica interesse na pessoa e 

sedução, no entanto agregada a sobrancelhas arqueadas indicam crítica e reprovação; piscar 

excessivamente indica mentira; fugir o olhar de alguém, constantemente revelam incômodo, 

insegurança ou inquietação com a situação; e olhar para a linhas dos olhos e acima delas indica 

dominação. 

 

2.4.3.4 Vestuário 

 

Segundo Pease e Pease (2005, p. 80), o ser humano pode transmitir mensagens ao tocar 

suas roupas e acessórios: “Homens que usam abotoaduras costumam ajustá-las quando cruzam 

uma sala [...] para proporcionar a si mesmo uma sensação de segurança toda vez que caminha 

num espaço aberto diante do povo.” “Ajustar a pulseira do relógio, checando o conteúdo da 

carteira, batendo ou esfregando as mãos [...] ou fazendo movimentos que deixem o braço 

atravessado na frente do corpo [...]” (PEASE; PEASE, 2005, p. 80-81), são formas de coibir a 

ansiedade e dar segurança. 

Para Pease e Pease (2005, p.183,184), os óculos são um excelente aparato persuasivo e 

muito usados por empresários para indicar o seu poder. Ao usá-los, o indivíduo é visto como 

uma pessoa mais estudiosa, inteligente, educada, conservadora e sincera. Também afirma que 

quanto mais pesada for a armação, maior é observado tais qualidades.  

A pessoa portadora de óculos pode manuseá-los para indicar gestos de linguagem 

corporal, desde tirar os óculos para limpar as lentes, até olhar por cima dos óculos, indicando 

protelação de uma decisão e intimidação, respectivamente (PEASE; PEASE, 2005, p. 185-185). 
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A Vestimenta, apesar de não ser parte do corpo é reconhecido pelos autores como um 

elemento a ser estudado na linguagem corporal, além de que, segundo Gonçalves (2017, p. 16), 

os militares utilizam fardas semelhantes, com apresentações que destoam-se e promovem 

características distintas dos indivíduos: se um militar presa bem pela sua apresentação 

individual, engraxando as botas, engomando a farda, ele demonstra uma série de qualidades 

não semelhantes das de um outro indivíduo que se apresenta com o uniforme sujo e amassado. 

 

2.4.3.5 Gestos 

 

Por fim, os gestos, que “[...] se encontram padronizados ou são do conhecimento comum 

[...]” (GONÇALVES, 2017, p 16).  São considerados sinais não verbais que com uso das mãos 

e braços pode-se emitir uma mensagem (PEASE; PEASE, 2005).  

Segundo Pease e Pease (2005, p. 34), as mãos são um dos órgãos mais importantes da 

história da evolução humana. Além de possuírem mais conexões com o cérebro do que qualquer 

outra parte do corpo, elas podem exercer diversas relações de poder entre as pessoas. A 

sinceridade, honestidade, fidelidade ou submissão podem ser transparecidas num simples gesto 

de abrir as mãos e mostrar as palmas. O contrário segue a mesma regra: pessoas que escondem 

a palma das mãos demonstram ser mais fechadas ou escondem algo, numa conversação 

(PEASE; PEASE, 2005, p.34-36). 

Para sinais de ordem ou comando, as mãos são as principais fontes de gestos corporais, 

para influenciar no jogo da dominação. Dependendo da forma como a mão espalmada é usada, 

pode-se exercer uma relação inquestionável de autoridade numa pessoa ou num grupo (PEASE; 

PEASE, 2005, p. 37).  

Durante uma ordem, a mão espalmada para cima indica uma atitude não ameaçadora ou 

um pedido. Ela lembra um gesto suplicante de um mendigo, não impondo pressão a quem ouve, 

mas não deixa de ser persuasiva para que o outro não a obedeça. Já a mão espalmada escondida, 

tanto para baixo como para os lados, emite uma conotação de autoridade, lembrando os gestos 

de Hitler, fazendo o indivíduo sentir que um comando foi dado e que ele precisa ser cumprido. 

Por último, para impor submissão aos ouvintes, o orador pode fechar a mão e apontar o dedo 

para o grupo, de forma semelhante a um punho segurando um porrete, considerado um dos 
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sinais mais exasperantes de um locutor, principalmente quando o gesto é compassado com o 

ritmo das palavras (PEASE; PEASE, 2005, p. 38-39). 

Quanto aos braços, quando cruzados frente ao peito, representam uma tentativa 

inconsciente de criar uma barreira a tudo o que é percebido em um ambiente como ameaça ao 

indivíduo. Segundo Pease e Pease, numa apresentação ou em um diálogo, se usado pelos 

ouvintes, o sinal sinaliza crítica ou discordância do assunto tratado (PEASE; PEASE, 2005, p. 

70-71). 

O gesto de braços cruzados possui variações, que podem atenuar ou agravar a 

insatisfação e a insegurança. Cruzar os braços com os punhos cerrados indicam hostilidade; 

agarrar os braços com as duas mãos indicam insegurança; os polegares para cima mostram aos 

outros uma atitude autoconfiante, embora o ato de cruzar os membros superiores transmitam 

um sentimento de proteção; e para evitar cruzar os braços em público, indivíduos podem ajustar 

as abotoaduras ou segurar nos pulsos o relógio, indicando nervosismo (PEASE; PEASE, 2005, 

p.75-80). 

 

Figura 3 – Variações do gesto "cruzar os braços" e seus respectivos significados 

 
Fonte: (PEASE; PEASE2005, p. 75-77; 80) 

 

Há aqueles também que demonstram ausência de sinais, os quais segundo Pease e Pease 

(2005, p. 240), normalmente ocupam status mais elevados numa situação social, dotados de 

poder e prestígio. Ao invés de utilizar sinais corporais, esses indivíduos preferem usar as 
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palavras e frases para comunicar, demonstrando todo o seu domínio da linguagem falada, 

ampliando ainda mais sua condição de superioridade. 

Por último, tem-se o que Pease e Pease (2005, p.88) chama de sinais de avaliação e 

fraude. Segundo os autores, quando o locutor toca os olhos, boca e ouvidos, é sinal de incerteza, 

desconfiança ou mentira. Essa associação também abrange toques no pescoço e colarinho, 

indicando incerteza e medo (PEASE; PEASE, 2005, p. 95-96). 

 

2.4.4 Importância para a comunicação 

 

A efetivação da comunicação transcende a dialética. A interação, entre indivíduos e a 

compreensão de todos os envolvidos no processo, requer fatores conscientes e inconscientes. O 

entendimento, entre indivíduos não-fluentes do mesmo idioma ou até mesmo, a relação 

materno-infantil, em que a criança ainda não possui propriedade da fala, são exemplos da 

importância da linguagem não-verbal para a comunicação (SILVA et al., 2000, p. 52). Para 

tanto, mesmo em situações onde a linguagem verbal se mostra predominante, a linguagem não-

verbal se faz necessária. 

Segundo Pease e Pease (2005, p. 15), a linguagem corporal é uma reinterpretação, uma 

espécie de demonstração com gestos o que o indivíduo diz em palavras. Como oradores, os 

líderes podem evoluir suas capacidades ao buscarem conhecimento relacionado a área: 

 

Saber como as coisas funcionam facilita a nossa convivência com os outros, 

ao passo que a ignorância e a incompreensão, fontes de medo e de 

preconceitos, nos tornam mais críticos em relação a ele. O conhecimento e o 

domínio da linguagem corporal servem para tornar casa contato nosso com as 

outras pessoas uma experiência mais estimulante (PEASE; PEASE, 2005, 

p. 15). 
 

2.5 FATORES DE DESEMPENHO 

 

De acordo com Gonçalves (2017, p. 17), “[...] a interação entre comandantes e 

subordinados é uma constante na vivência militar”. Esse contato cerrado com os comandados 

precisa ser inteiramente aproveitado pelos melhores padrões de comunicação dos líderes, uma 
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vez que são “um poderoso fator de capacitação do desempenho positivo” (CAMERON, 2008 

apud GONÇALVEZ, 2017, p. 18).  

Segundo Bass (1985 apud GONÇALVES, 2017, p. 18, grifo nosso): 

 

[...] nos estudos relativos à comunicação dentro das organizações introduziu 

três fatores critério para o seu bom funcionamento e que estão relacionados 

com o desempenho superior: o esforço extraordinário, a eficácia e a 

satisfação organizacional. 

 

Em todos os três fatores comentados, a comunicação corrobora para o melhor 

desempenho de um pelotão. A boa interação do tenente com seus subordinados garante o 

esforço extraordinário, a eficácia e a satisfação organizacional.  Madlock (2008 apud 

GONÇALVES, 2017, p. 18) reitera esta ideia, afirmando que a comunicação é um fator 

multiplicador de desenvolvimento.  

No entanto, a comunicação não é o fator determinante. Sem a liderança e o exemplo, 

não há meios para motivar o pelotão (EME ESPANHOL, 2007 apud GONÇALVES, 2017, p. 

16). A comunicação “[...] constitui-se como principal elo de ligação entre a liderança e o 

desempenho dos subordinados [...]” (FAYYAZ et al., 2014 apud Ibid., p. 17) e permite que a 

interação, junta da motivação, dos valores, da coesão e da satisfação assumam-se como fatores 

essenciais para o melhor desempenho (ROUCO, 2012, p. 83). 

 

2.5.1 Esforço Extraordinário 

 

O esforço extraordinário, segundo Rouco (2012, p. 324, grifo do autor), é a “[...] 

aceitação de desafios acima das realizações previstas [...], a fim de alcançar os estados 

desejados com níveis de desempenho mais elevados”.  

Para Rouco (2012, p. 53), o esforço máximo de um pelotão é conseguido quando o 

comandante estabelece relações interpessoais e mobiliza os subordinados com valores, ética e 

visão inspiradora de forma a promover a motivação e a coesão.  

Do ponto de vista do líder, o esforço extraordinário “estabelece-se com a capacidade do 

líder em motivar os seus seguidores para a realização de mais do que aquilo que lhes é exigido.” 

(LOPES, 2015, p. 21). Para Bass (1985 apud LOPES, 2015, p. 21), de acordo com a confiança, 
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admiração e o respeito que os subordinados têm pelo líder, o comandante influencia na 

compreensão da importância e do valor do cumprimento do dever, levando-os a se importarem 

mais nos interesses do grupo do que dos próprios interesses. 

 

2.5.2 Eficácia 

 

A eficácia, para Chester (1985 apud ROUCO, 2012, p. 79, tradução nossa), “[...] é a 

realização dos objetivos reconhecidos de esforço cooperativo. O grau de realização indica o 

grau de eficácia” e para Rouco (2012, p. 79), a eficácia é utilizada em situações de causa e 

efeito, em que ela varia com base em outras variáveis. 

Existem níveis onde pode-se avaliar a eficácia. Segundo Rouco (2012, p. 79), as 

variáveis que influenciam a eficácia estão relacionadas com o tipo de nível, que pode ser 

individual, coletivo e organizacional. A Figura 4, relaciona as variantes de acordo com os níveis 

de eficácia: 

 

Figura 4 – Competências relacionadas com os níveis de eficácia 

 
Fonte: GIBSON et al. (2006 apud ROUCO, 2012, p. 79). 

 

Observando a Figura 4, entende-se que a eficácia individual está relacionada as 

competências, como aptidões, habilidades e motivação. Já a liderança, está associada a eficácia 

coletiva, nível este onde o comandante de pelotão deve aliar sua interação com a motivação, os 

valores, a coesão e a satisfação, fatores determinantes para se garantir o desempenho superior 

do grupo. Para Borralho (2012, p. 16), a “eficácia do líder é avaliada consoante a motivação 

imprimida nos subordinados e a sua capacidade de organização”. 
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2.5.3 Satisfação Organizacional 

 

A satisfação organizacional que, segundo Locke (1976 apud GONÇALVES, 2017, 

p.18), é “[...] um estado emocional agradável ou positivo a partir da avaliação de um trabalho, 

experiência ou do seu comandante” e está intimamente ligada com as tarefas a serem cumpridas. 

De acordo com Vieira (2002, p.48): 

 

Os soldados sentem satisfação em executarem tarefas para as quais se 

encontram instruídos e treinados, por mais difíceis que elas sejam, mais sentir-

se-ão frustrados sempre que as tarefas se apresentem demasiado fáceis, 

irrealistas ou inexequíveis. 

 

“Por sua vez, a satisfação dos subordinados é entendida consoante os estilos de liderança 

do líder para melhor atingir os objetivos fixados” (LOPES, 2015, p. 21). Essa afirmativa de 

Lopes diz respeito a tamanha influência que um líder militar tem sobre a execução de tarefas 

de seus subordinados. Estes, ao confiarem no seu líder com a comunicação tenente-pelotão e 

pela observação das ações do comandante tendem a serem mais satisfeitos (PAVIT, 1999 apud 

LOPES, 2015, p. 21). Seguindo o mesmo raciocínio, Neto e Machado (2011, p. 94), afirmam 

que um líder que consegue estabelecer laços de liderança com seus subordinados, tem 

subordinados que demonstram satisfação com o trabalho, que realizam e se esforçam para 

cumprir as tarefas recebidas. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos propostos no início deste trabalho foi realizada uma pesquisa 

aplicada “[...] de aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos” (ASSIS, 

2009, p. 18), conhecimentos estes levantados ao longo do referencial teórico, como as 

competências de um líder, as linguagens corporais apresentadas e o desempenho superior do 

pelotão. 

O método de abordagem escolhido foi o indutivo, estabelecendo “[...] conexão 

ascendente do particular para o geral. Assim, são as condições particulares que levam às teorias 

e leis gerais.” (ASSIS, 2009, p. 10). Nesta pesquisa, procurou-se estudar, no universo do Curso 

de Comunicações da AMAN, no ano de 2020, para tratamento de problemas empíricos e para 

concluir sobre os objetivos desta pesquisa, de forma generalizada:  

• Os traços de linguagem corporal mais utilizados pelos tenentes; 

• As dimensões de linguagem corporal mais importantes no desempenho de um pelotão; 

• Se os atributos de liderança estão sendo evidenciados pelos tenentes, comandantes de 

pelotão; 

• Os atributos de liderança considerados essenciais a um comandante de pelotão para 

comparação com os atributos evidenciados pelos tenentes; 

• O desempenho dos pelotões associado às dimensões de linguagem corporal 

evidenciadas pelos tenentes; e 

• A existência de um adequado perfil de linguagem corporal para um tenente no âmbito 

de sua fração. 

O método de procedimento utilizado foi o estudo de caso, de alguns cadetes da AMAN, 

pois de acordo com Saunders, Lewis e Thornhill (2009 apud GONÇALVES, 2017, p. 24) é a 

melhor maneira de observar e tirar conclusões de um fenômeno particular. Foi adotado como 

método de análise de dados, a investigação quantitativa pois “constitui-se como um processo 

sistemático de recolha de dados observáveis e quantificáveis […] baseado na observação de 

fatos, de acontecimentos e de fenômenos que existem independentemente do investigador” 

(FREIXO, 2012, p. 17 apud GONÇALVES, 2017, p. 20). 
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Em resumo, sua tipificação é uma pesquisa aplicada no C COM da AMAN, de todos os 

conhecimentos levantados previamente, utilizando-se de método indutivo, para o alcance de 

uma generalização, através do estudo de caso de uma amostra da população a ser pesquisada, 

com análise de dados para melhor observação dos fenômenos da linguagem corporal, de um 

tenente ao seu pelotão. 

 

3.2 ENQUADRAMENTO 

 

A pesquisa aplicada realizada por Gonçalves (2017), por Lopes (2015), por Sousa 

(2014) e por Borralho (2012), em diferentes Unidades nas Brigadas do Exército Português 

foram tomadas como base e devidamente adaptada as exigências deste trabalho, no que tange 

aos objetivos, aos atributos selecionados de um líder, às dimensões de linguagem corporal 

escolhidas para análise, aos fatores desempenho de um pelotão, à forma e às perguntas 

selecionadas no questionário, bem como à situação do objeto a ser pesquisado, neste caso os 

cadetes do C COM da AMAN, no ano de 2020. 

O trabalho, de semelhante modo a Gonçalves (2017, p. 20) é composto por três etapas: 

exploratória, analítica e conclusiva. Na primeira, etapa exploratória, foram apresentados o tema, 

os objetivos propostos e os conhecimentos prévios, com o intuito de levantar informações e 

variáveis para análise sobre a linguagem corporal, o desempenho dos subordinados e das 

competências do líder. Na segunda, etapa analítica, foram realizados uma coleta e o estudo de 

dados, por meio de um questionário fechado e de múltipla escolha, “[...] fazendo a 

correspondência entre a teoria e os fatos” (VILELAS, 2009 apud GONÇALVES, 2017, p. 24), 

testificando o método quantitativo e inquisitivo da pesquisa. Na terceira e última, etapa 

conclusiva, na qual foram interpretados e discutidos os resultados, os quais responderam os 

questionamentos que induziram esta pesquisa. 

 

3.3 MÉTODOS 

 

O objeto de estudo desta pesquisa foram os tenentes e seus respectivos pelotões do C 

COM da AMAN. Ao todo são três pelotões, separados por ano de turma: pelotão do 4º ano, do 
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3º ano e do 2º ano, com respectivamente, trinta e três, trinta e três e trinta e dois cadetes cada, 

totalizando noventa e oito cadetes.  

Um questionário, que consta no Apêndice A, foi aplicado aos cadetes pela plataforma 

Google Forms, em ambiente online e não presencial. As respostas automaticamente foram 

relacionadas numa planilha da Microsoft Office Excel 2019, como base de dados para serem 

analisadas separadamente por categorias de perguntas e por pelotões.  

O questionário é constituído de duas partes. A primeira solicita informações pessoais de 

número de cadete, nome de guerra e pelotão, para que suas respostas registradas sejam 

vinculadas ao próprio militar e agrupadas ao seu pelotão respectivo. A segunda parte refere-se 

às perguntas em si, composta de quatorze questões, divididas em três grupos: Grupo I – 

Linguagem Corporal, Grupo II – Atributos da Liderança e Grupo III – Desempenho. 

O Grupo I, tem um total de nove questões, relacionadas à linguagem corporal do tenente, 

comandante de pelotão. As primeiras sete questões têm por objetivo analisar as dimensões de 

linguagem corporal, levantadas no referencial teórico, do comandante, em situações propostas 

pelos enunciados. Todas as opções de escolhas foram embasadas em exemplos trazidos no 

Livro Desvendando os segredos da linguagem corporal (PEASE; PEASE, 2005), 

demonstrados no referencial teórico.  

As duas últimas questões têm por objetivo conhecer a opinião dos participantes do 

questionário, baseados nas suas respostas anteriores, sobre o domínio do tenente sobre 

linguagem corporal e qual a dimensão que mais influencia no desempenho do pelotão. O 

Quadro 2, mostra a relação das questões com os objetos de avaliação, a quantidade de itens, 

bem como os objetivos a serem explorados. 

 

Quadro 2 – Perguntas do Grupo I do questionário e seus respectivos objetos de avaliação 

Nº da 

Questão 

Objeto de avaliação Quantidade 

de Itens 

Observações 

1  Postura do tenente 2 Avalia o interesse do tenente no seu 

pelotão 

2 Postura do tenente 3 Avalia a relação de autoridade do tenente 

com o seu pelotão 

3 Expressão Facial do 

tenente 

5 Avalia a sociabilidade do tenente com o 

seu pelotão 

4 Contato Visual do 

tenente 

4 Avalia a relação de autoridade do tenente 

com um subordinado individualmente 
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5 Vestimenta do tenente 3 Avalia o nível de exemplo do tenente 

6 Gestos do tenente 3 Avalia a relação de comando do tenente 

com o seu pelotão 

7 Gestos do tenente 9 Avalia o sentimento transmitido pelo 

tenente ao conversar com um 

subordinado 

8 Domínio da linguagem 

corporal do tenente 

4 Obtém a opinião do participante sobre o 

domínio da linguagem corporal pelo 

tenente 

9 Dimensões da 

Linguagem Corporal 

5 Obtém a opinião do participante sobre 

qual a dimensão mais importante da 

linguagem corporal 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

O Grupo II, tem um total de duas questões, relacionadas aos atributos de liderança do 

tenente, comandante de pelotão. A primeira questão tem por objetivo observar se o tenente em 

questão possui os traços de liderança, levantados no referencial teórico no dia-a-dia, uma vez 

que a falta deles afeta circunstancialmente o desempenho de um pelotão.  

A segunda questão tem por objetivo avaliar quais atributos são essenciais em um 

comandante, na opinião dos respondentes. Unindo as informações das duas questões é possível 

avaliar se o tenente atende os requisitos mínimos de liderança de cada subordinado para que a 

relação linguagem corporal – desempenho não seja afetada. O Quadro 3, mostra a relação das 

questões com os objetos de avaliação, a quantidade de seleções possíveis ao respondente, bem 

como os objetivos a serem explorados. 

 

Quadro 3 – Perguntas do Grupo II do questionário e seus respectivos objetos de avaliação 

Nº da 

Questão 

Objeto de 

avaliação 

Quantidade 

de seleções 

Observações 

1  Atributos da 

Liderança 

6 Avalia os traços de liderança demonstrados pelo 

tenente ou se não apresenta nenhum traço na 

opinião do participante 

2 Atributos da 

Liderança 

5 Avalia os traços de liderança de um tenente 

considerados mais importantes na opinião do 

participante, para comparar com os atributos 

evidenciados pelos tenentes 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

O Grupo III, tem um total de três questões, relacionadas aos fatores de desempenho do 

pelotão: esforço extraordinário, eficácia e satisfação organizacional. Todas as situações de cada 
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questão foram retiradas do Apêndice A – Questionário da Comunicação Não-verbal, de 

Gonçalves (2017, p. 85-86), o qual diz que quanto mais itens forem observados positivamente 

pelos subordinados a respeito de cada fator, maior será o desempenho do pelotão. 

 

Quadro 4 – Perguntas do Grupo III do questionário e seus respectivos objetos de avaliação 

Nº da 

Questão 

Objeto de 

avaliação 

Quantidade 

de seleções 

Observações 

1  Eficácia 4 Avalia o nível de influência do tenente na eficácia 

do pelotão ou se não apresenta nenhuma 

influência na opinião do participante 

2 Esforço 

Extraordinário 

5 Avalia o nível de influência do tenente no esforço 

extraordinário do pelotão ou se não apresenta 

nenhuma influência na opinião do participante 

3 Satisfação 

Organizacional 

5 Avalia o nível de influência do tenente na 

satisfação organizacional do pelotão ou se não 

apresenta nenhuma influência na opinião do 

participante 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após a finalização da aplicação do questionário, as respostas foram exportadas em um 

banco de dados no Microsoft Office Excel 2019, onde cada cabeçalho, de coluna e de linha, 

corresponde respectivamente a uma pergunta feita e a um participante do questionário. A ordem 

das colunas segue a cronologia das perguntas, conforme o Questionário no Apêndice A, ao 

passo que a ordem das linhas segue a ordem dos pelotões e a ordem crescente do Número de 

Identificação de cada respondente do questionário. A intercessão das colunas e linhas 

correspondem a um resultado coletado pelo programa.  

As repostas predeterminadas de cada questão foram transformadas em dados numéricos, 

relacionando-as a um número, permitindo que as entradas de dados escolhidas por cada 

respondente no Excel fossem convertidas em valores quantitativos, conforme previsto no 

enquadramento da pesquisa. Com essa medida foi possível realizar cálculos e análises 

estatísticas descritivas, principalmente para a confecção de gráficos e para promover 

comparações entre variáveis distintas, através do programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

A Figura 5, apresenta uma variável analisada (Postura do Tenente), referente a primeira 

questão, onde suas respostas predeterminadas “Fica com o corpo voltado para o pelotão” e 



46 
 
 

 

“Volta seu corpo para os lados ou em outra direção que não seja a do pelotão” foram convertidas 

necessariamente nesta ordem, “1” e 2”. Para manter o sigilo dos respondentes, foi ocultado seus 

nomes e números de identificação. 

 

Figura 5 – Conversão das respostas em dados numéricos 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

As perguntas do Grupo I do questionário, cuja as respostas eram únicas e 

predeterminadas, foram convertidas normalmente em variáveis numéricas para serem 

analisadas posteriormente. Desta forma, observando a frequência de um dado sobre os demais, 

pode-se retirar conclusões sobre a Linguagem Corporal. 

As perguntas do Grupo II do questionário, no entanto, se comportam de forma diferente 

das do Grupo I, a começar pela sua funcionalidade. O seu papel na pesquisa foi levantar, num 

primeiro momento, os atributos do tenente detectados pelo respondente. Esses dados foram 

separados, de forma que cada coluna representa um atributo de liderança (Lealdade, Tato, 

Decisão, Entusiasmo e Autoconfiança), onde as opções de respostas seriam dicotômicas, 

indicando a existência ou não do atributo.  

Num segundo momento, foram levantados dois atributos considerados essenciais na 

liderança de um tenente na opinião dos respondentes. Essas variáveis foram separadas em duas 
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colunas, com as cinco opções de atributos que poderiam ser escolhidas pelos participantes 

(Lealdade, Tato, Decisão, Entusiasmo e Autoconfiança). 

Com os resultados combinados, foi criada uma variável, a qual possui dois valores: 

“VERDADEIRO” e “FALSO”. Utilizando as funções “SE” e “OU” no Excel 

(“=SE(OU(C2=H2;C2=I2;D2=H2;D2=I2;E2=H2;E2=I2;F2=H2;F2=I2;G2=H2;G2=I2);VER

DADEIRO;FALSO”), estipulou-se que em um mesmo respondenteo, se pelo menos uma de 

suas escolhas de atributos observados no seu tenente correspondessem a pelo menos um dos 

atributos estipulados como essenciais em um tenente, a resposta seria “VERDADEIRO”, do 

contrário, “FALSO”. 

Ainda no Excel foi criada uma última variável que, de semelhante modo a anterior, 

possui os valores “VERDADEIRO” e “FALSO”. O seu objetivo é estipular se em um mesmo 

participante, as suas duas escolhas de atributos considerados essenciais a um comandante de 

pelotão foram atendidas pelo seu respectivo tenente, de forma que se tenha um verdadeiro 

conhecimento da relação da liderança do tenente nos fatores de desempenho do pelotão. 

(“=SE(E(OU(H2=C2;H2=D2;H2=E2;H2=F2;H2=G2);OU(I2=C2;I2=D2;I2=E2;I2=F2;I2=G2

));VERDADEIRO;FALSO”). 

 

Figura 6 – Variáveis do grupo II na tabela do Excel 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Obtendo os resultados verdadeiros e falsos da relação entres as variáveis do Grupo II, 

foi possível validar os dados corretos para a análise dos fatores de desempenho do pelotão, um 
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vez que se o tenente, na opinião dos participantes, não demonstra os traços de liderança, 

considerados importantes aos respondentes, ainda que tenha um excelente domínio da 

linguagem corporal, ela não será suficiente para influir positivamente no desempenho máximo 

de um pelotão. 

As perguntas do Grupo III do questionário, diferente das demais, têm um caráter 

acumulativo. As perguntas eram de respostas múltiplas, semelhantes ao Grupo II, todavia 

quanto mais soluções eram optadas pelo participante, maior era a evidência da variável que se 

era analisada, variando entre os níveis “Baixo”, “Normal”, “Alto” e “Elevado”. Essas categorias 

foram transformadas em números (Baixo = 1; Normal = 2; Alto = 3; e Elevado = 4), para que 

após a obtenção dos dados, os resultados fossem somados e fosse descoberto qual nível de 

desempenho o pelotão estaria melhor enquadrado. 

Com o banco de dados totalmente ajustado no Excel, todas as informações foram 

importadas no SPSS para a análise gráfica das variáveis, onde a investigação quantitativa 

poderá ser feita, levando em conta a maioria da ocorrência de cada fenômenos, construindo 

subsídios para as discussões referentes aos objetivos propostos para esta pesquisa.  

 

Figura 7 – Banco de dados do SPSS para análises estatísticas 

 

Fonte: AUTOR (2020)  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este capítulo foi dividido conforme os grupos do questionário (Grupo I, II e III), 

abordando a linguagem corporal, os atributos de liderança e o desempenho superior, de cada 

pelotão e necessariamente nessa ordem. Em especial o Grupo I, foram analisados e discutidos 

os resultados com mais detalhes, de acordo com a importância das linguagens corporais para os 

participantes do questionário, conforme os objetivos propostos neste trabalho. 

Todos os gráficos, utilizados para facilitar o estudo das variáveis e citados neste 

capítulo, encontram-se no Apêndice B. Vale ressaltar que todas as observações e conclusões 

dos dados obtidos na pesquisa foram analisados à luz do Capítulo 2 – Referencial Teórico deste 

trabalho. Para análise correta dos dados da pesquisa deve-se considerar que a identificação dos 

pelotões do 4º ano, 3º ano e 2º ano foram substituídas por letras, de forma a proteger a identidade 

dos respondentes e dos tenentes, objetos de estudo.   

Além das análises e observações dos dados obtidos no Grupos I, II e III, será feita a 

relação dos níveis dos fatores de desempenho de cada pelotão com a linguagem corporal de 

cada tenente, com o intuito encontrar um melhor perfil de linguagem corporal do tenente e de 

testar a hipótese de que esta dimensão da comunicação não-verbal tem associação nas 

capacidades de um pelotão. 

 

4.2 ANÁLISE DA LINGUAGEM CORPORAL (GRUPO I) 

 

Analisando a nona questão: “9ª. Na sua opinião, qual das dimensões da linguagem 

corporal é mais importante para um comandante conseguir obter o melhor desempenho do seu 

pelotão?”, formulou-se o Gráfico 1 e obteve-se os seguintes resultados: 73 participantes 

acreditam que a “postura” é a dimensão mais importante para um comandante obter o melhor 

desempenho do pelotão, seguido do “contato visual”, com 12 respondentes e “expressão facial” 

com 7. Somente 5 respondentes escolheram “gestos” e 1 participante escolheu “vestimenta”. 
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A primeira questão do questionário: “1ª. Numa conversa com o pelotão, o seu tenente: 

(Responda a que você percebe com maior frequência)” tem por objetivo avaliar o interesse do 

tenente no pelotão. Segundo o Gráfico 2, cerca de 81,25% do Pelotão C observou que em 

conversas com o pelotão, o tenente demonstra interesse nos seus subordinados, pois seu corpo, 

na maioria das vezes, se volta para o pelotão. De semelhante modo, o fenômeno acontece com 

os tenentes do Pelotão L e Pelotão T, com 87,28% e 84,85%, como consta no Gráfico 3 e 4. 

É possível observar que os três tenentes possuem um entendimento da importância de 

emitir ordens, conversar com o pelotão, demonstrando interesse, apontando o seu corpo para o 

que é de valor, neste caso, os seus subordinados. Um comandante que “desvia seu corpo”, ainda 

que sem intenção, pode ser mal interpretado pelos seus comandados, por não denotar atenção 

com a sua postura corporal. No que tange à demonstração de interesse ao subordinado, 

destacou-se, com maior número de casos o tenente L, seguido do tenente T e C. 

A segunda questão do questionário: “2ª. Numa conversa com o pelotão, qual a postura 

do seu tenente? (Responda a que você percebe com maior frequência)” tem por objetivo avaliar 

a relação de autoridade do tenente no pelotão. Segundo o Gráfico 5, cerca de 68,75% do Pelotão 

C observou que o seu comandante mantém uma angulação neutra do tronco com a cabeça 

neutra, culminando numa neutralidade no trato com os subordinados, apesar de ser superior 

hierarquicamente a eles. Cerca de 28,13% acredita que o tenente se curva para frente, 

apresentando uma postura tímida ou até mesmo de inferioridade. 

O Gráfico 6, exibe que 57,58 dos respondentes observaram que seu comandante de 

pelotão L mantém uma postura de neutra, contra 27,27% que acreditam que o tenente estufa o 

peito e empina o nariz, aparentando uma postura de imposição autoritária. 15,15% acreditam 

que o tenente se curva para frente, com uma postura tímida. Para o pelotão T, segundo o Gráfico 

7, 51,52% acredita que o tenente tem uma postura de superioridade, contra 42,42% que acredita 

que o tenente mantém uma postura neutra. 

Estudando os gráficos, postula-se que o tenente C, na maioria das vezes, segundo os 

respondentes, tem uma postura de neutralidade, demonstrando não necessitar impor 

superioridade ou ter uma postura mais ríspida com o pelotão para garantir a relação superior-

subordinado. No entanto, cerca de um terço do pelotão acredita que o seu comandante detém 
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uma postura tímida, um número, ainda que não representando a maioria, é expressivo e pode 

inferir no comando do tenente. 

O tenente L foi avaliado como um comandante que possui uma postura mais neutra, 

compondo mais da metade dos participantes. Um terço do pelotão acredita que ele impõe sua 

autoridade e cerca de 15%, uma postura tímida. Observa-se que algumas situações, o tenente 

sai da neutralidade e força a autoridade com a sua postura e, em menor número, toma uma 

atitude de inferioridade. 

Em relação a postura, diferente dos demais, o tenente T demonstrou duas atitudes 

distintas: parte das situações ele posiciona-se de forma autoritária e outra parte apresenta-se 

neutra. Supõe-se que apesar de tentar uma postura mais imparcial, não abre mão de sua posição 

de autoridade, impondo limites no relacionamento tenente-pelotão. No entanto, essa atitude não 

uniforme pode gerar dúvidas ao pelotão, na forma de tratar com o tenente qualquer assunto e 

influenciar negativamente na transmissão de uma mensagem, por não apresentar um único 

padrão de postura de maior expressividade.  

A terceira questão do questionário: “3ª. Em situações com o pelotão, qual a expressão 

facial mais utilizada pelo seu tenente?” tem por objetivo avaliar a sociabilidade do tenente com 

o seu pelotão. Segundo o Gráfico 8, o tenente C sorri com os lábios fechados 43,75% dos casos, 

o que apresenta ser uma pessoa reservada, que não deseja compartilhar sua opinião numa 

determinada situação, contra 34,38% das respostas que foram “sorrir expondo os dentes”, sinal 

de sorriso sincero que aumenta a sociabilidade do tenente.  

Apenas 12,50% dos participantes alegaram que o tenente C sorri com os lábios tortos, 

indicando um sorriso sarcástico, o que deve ser evitado sempre que possível, mas no geral, 

apresenta uma atitude amigável com o pelotão, seguido de uma atitude reservada. 

No Gráfico 9, 60,61% do pelotão acredita que o tenente L sorri expondo os dentes, o 

que demonstra um sinal positivo para a sociabilidade do tenente no seu pelotão. Cerca de 

21,21% observou “sorrisos com lábios fechados”, apresentando uma atitude mais reservada e 

somente 12,12% das vezes ele não sorri, contribuindo para uma relação mais profissional e 

impessoal.  
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Pela grande quantidade de respostas do tipo “sorrisos expondo os dentes”, o tenente L, 

segundo as respostas dos questionários, tem uma relação bastante amigável com o pelotão, 

seguido de uma atitude reservada e de impessoalidade, em algumas situações. 

No Gráfico 10, analisando o tenente T, segundo o seu pelotão, ele sorri expondo os 

dentes na maior parte das vezes, total de 63,64%. Um número parecido de respondentes 

(18,18% e 15,15%), acreditam que o tenente sorri com lábios tortos e sorri com lábios fechados, 

respectivamente, compondo mais de um terço do pelotão que acreditam que o tenente é 

sarcástico ou reservado. O que se pode observar através dos dados é que o tenente T, segundo 

os respondentes, é bastante amigável, seguido de atitudes sarcásticas e reservadas. 

Observa-se que dentre os três tenentes, o tenente L foi o que mais se destacou 

positivamente na sociabilidade. Apesar de ter menos casos de “sorri expondo os dentes” que o 

tenente T, foi o que menos teve observações do tipo “sorrir de forma sarcástica”, com 6,06% 

dos casos. O Tenente T, todavia, tem a segunda maior sociabilidade, uma vez que o tenente C 

foi observado sorrindo com lábios fechados mais vezes do que sorrindo com lábios abertos, de 

acordo com as respostas. 

A quarta questão do questionário: “4ª. Quando conversa com você, como é o contato 

visual do seu tenente? (Responda a que você percebe com maior frequência)” tem por objetivo 

avaliar a autoridade do tenente sobre um subordinado do seu pelotão.  

Segundo os Gráficos 11, 12 e 13, os resultados, de uma forma geral, revelam que os 

tenentes têm todos os tipos de contatos visuais, apresentados em proporções consideráveis. O 

mais observado dos três pelos pelotões foi a opção “ergue as sobrancelhas, variando o olhar 

para a sua linha de olhos e boca”, demonstrando uma maior sociabilidade e uma relação de 

autoridade mais amigável, segundo a opinião dos participantes. 

A diferença entre eles encontra-se na segunda opção com mais respondentes. O tenente 

C, 34,38% das vezes olha com as sobrancelhas curvando-se para baixo, demonstrando uma 

relação de superioridade e agressividade; o tenente L, 27,27% numa conversa com o 

subordinado pisca os olhos com muita frequência, sinal que representa nervosismo e 

insegurança; e de mesma maneira, o tenente L com 24,24% dos respondentes. Esse tipo de 

contato visual deve ser evitado, por indicar ao subordinado que o seu tenente não tem 

autocontrole. 
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A quinta questão do questionário: “5ª. No dia-a-dia, como é a apresentação individual 

do seu tenente?” tem por objetivo avaliar o nível de exemplo, na apresentação individual e no 

cuidado com o uniforme. Os dados obtidos nos Gráficos 13, 14 e 15, de uma maneira comum, 

indicam que os três tenentes se preocupam com o padrão mínimo cobrado de apresentação. O 

diferencial entre eles está na quantidade de outros respondentes, que observaram fatos positivos 

e negativos em relação ao cuidado com a farda.  

Com 31,25% dos participantes, segundo o Gráfico 14, o Tenente C foi observado com 

o uniforme mal cuidado. A imagem que apresenta ao pelotão é de descuido e de 

despreocupação, segundo as respostas dos participantes. De acordo com o Gráfico 15, 30,30% 

dos participantes alegaram que o tenente L apresenta-se com “farda limpa e nova, bem passada 

e coturno brilhando”, demonstrando bom exemplo aos seus subordinados e, consequentemente, 

elabora uma imagem de pessoa responsável e cuidadosa. De semelhante modo o tenente T, com 

27,27% dos participantes. 

A sexta questão do questionário: “6ª. Quando o seu tenente emite uma ordem ao pelotão, 

qual é a posição de sua mão? (Responda a que você percebe com maior frequência)” tem por 

objetivo avaliar a relação de comando do tenente com o seu pelotão. 

No pelotão C, segundo o Gráfico 17, 59,38% dos respondentes observaram que o 

tenente, ao dar uma ordem, fecha a mão e aponta o dedo, 21,88% observaram que o tenente 

emite uma ordem com a mão espalmada para cima e 18,75%, com a mão espalmada para baixo 

ou para os lados. Essa grande frequência, que corresponde a mais da metade do pelotão, indica 

que o tenente se utiliza do gesto das mãos para impor submissão aos ouvintes, fazendo-os 

entender, pela intimidação, que a ordem deve ser cumprida. 

Em relação aos demais gestos, ao colocar a mão espalmada para cima, o tenente indica 

uma atitude não ameaçadora ou um pedido, fazendo com que a ordem seja ou não cumprida 

segundo o nível da relação dele com o pelotão. Já, ao colocar a mão espalmada para baixo ou 

para os lados, é emitida uma conotação de autoridade, de uma forma nem tão ríspida, nem tão 

amena. 

No pelotão L, segundo o Gráfico 18, 45,45% dos participantes observaram que o 

tenente, ao dar uma ordem, fecha a mão e aponta o dedo, 27,27% observaram que o tenente 
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emite uma ordem com a mão espalmada para cima e 27,27%, com a mão espalmada para baixo 

ou para os lados. 

No pelotão T, segundo o Gráfico 19, 51,25% dos respondentes responderam que o 

tenente ao dar uma ordem coloca a mãos espalmada para baixo ou para os lados, 36,36% 

responderam que a “mão fechada e apontando o dedo” como o gesto de maior frequência do 

tenente e 12,12% observaram que o tenente coloca a mão espalmada para cima ao dar uma 

ordem.  

Com um pouco mais da metade do pelotão observando o gesto da “mão de faca” como 

o sinal mais usado, o tenente T projeta sua autoridade, fazendo o pelotão entender que foi dada 

uma ordem. Normalmente, esse gesto não produz efeitos negativos aos subordinados, devido a 

diferença hierárquica entre ambos. No entanto, mais de um terço dos respondentes perceberam 

o uso pelo tenente da “mão fechada e apontando o dedo”, o que pode gerar sentimentos de 

antagonismo, se usados excessivamente. 

A sétima questão do questionário: “7ª. Quando está te ouvindo, o seu tenente costuma: 

(Responda a que você percebe com maior frequência)” tem por objetivo avaliar o sentimento 

transmitido pelo tenente ao conversar com um subordinado.  

As muitas opções de repostas fazem permitir a veracidade dos fatos, cobrindo o máximo 

de possibilidades, com o intuito de descobrir o que o tenente tende a transmitir para os seus 

comandados. Por esse motivo serão analisadas as respostas com grande expressividade no 

gráfico. 

De acordo com os Gráficos 20, 21 e 22, os tenentes C, L e T apresentam como maioria 

de gesto, “manter os braços estendidos ao longo do corpo” nas proporções de 53,13%, 30,30% 

e 45,45%, respectivamente. Essa forma de apresentar-se a alguém, é na verdade uma ausência 

de sinal corporal, indicando que o comandante de pelotão está no controle da situação, devido 

ao seu grau hierárquico sobre o indivíduo. O diferencial entres estão nos outros gestos com 

maior frequência no pelotão. 

Para o tenente C, o segundo gesto mais observado, com 25,00% dos respondentes, foi 

“mexer constantemente no relógio ou segurar nos pulsos”, um gesto muito utilizado por pessoas 



55 
 
 

 

de elevado status social para esconder a ansiedade ou nervosismo. Demonstra uma atitude 

inibida e insegura do tenente, ainda que de forma disfarçada. 

Para o tenente L, não houve um segundo gesto com grande expressividade, uma vez que 

um número semelhante de participantes optaram por uma série de sinais diferentes. Os três mais 

observados, após o gesto de maior frequência foram “coçar o olho, nariz boca ou nuca”, “cruzar 

os braços com punhos cerrados” e “colocar a mão no queixo com um braço cruzado”, com 

12,12% cada.  

O que se pode inferir, segundo Pease e Pease (2005) é que os dois primeiros gestos 

citados (“coçar o olho, nariz boca e nuca” e “cruzar os braços com punhos cerrados”) devem 

ser evitados, pois de uma forma geral produzem resultados negativos. Colocar a mão sobre a 

boca, olhos, nariz e nuca indicam fraude e mentira, enquanto que cruzar os braços com os 

punhos cerrados é um sinal bastante agressivo, indicando raiva e agressividade. 

Para o tenente T, os dois segundos gestos mais expressivos foram “cruzar os braços 

colocando as mãos nos bíceps” e “colocar as duas mãos protegendo a região da virilha”, com 

15,15% cada. Especialmente, esses dois gestos indicam insegurança do indivíduo, transmitindo 

a impressão de que está sentido medo. 

A oitava questão do questionário: “8ª. Na sua opinião, baseado nas suas respostas, o que 

você acha do domínio da linguagem corporal do seu tenente?” tem por objetivo obter a opinião 

do participante sobre o domínio da linguagem corporal pelo tenente. 

Analisando o Gráfico 23, é possível constatar que todos os pelotões, de uma forma geral, 

acreditam que seus tenentes tem um domínio parcial. Colocando os tenentes em grau de 

domínio, observa-se que dentre os três, o tenente L é o que demonstrar maior domínio, com 5 

votos de domínio total, 23 de domínio parcial e 5 de pouco domínio, seguido do tenente T, com 

4 votos de domínio total, 24 de domínio parcial e 5 de pouco domínio e do tenente C, com 3 

votos de domínio total, 20 de domínio parcial, 7 de pouco domínio e 2 de nenhum domínio. 

De acordo com os resultados discutidos até então, se a hipótese, de que a linguagem 

corporal influencia no desempenho do pelotão, estiver correta, todos os pelotões teriam um 

resultado semelhante, no quesito fatores de desempenho, seguindo a sequência do grau de 

domínio de linguagem corporal atestado anteriormente. O que significa que, num grau de 
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desempenho, o pelotão L seria o primeiro, seguido do pelotão T e C, mas com resultados bem 

próximos.  

No entanto, não se pode esquecer de ser avaliado também o grau de representatividade 

de liderança de cada tenente em suas frações, uma vez que a liderança é também um fator que 

interfere nos fatores de desempenho de um pelotão. Esses fatores de liderança serão analisados 

a seguir. 

 

4.3 ANÁLISE DOS ATRIBUTOS DE LIDERANÇA (GRUPO II) 

 

A primeira questão: “Em relação aos traços de liderança, marque aqueles evidenciados 

pelo seu tenente: (Pode marcar mais de um ou a opção nenhum)” tem como objetivo avaliar os 

traços de liderança percebidos do tenente ou se o mesmo não apresenta nenhum traço na opinião 

do participante. Os dados foram configurados em tabelas, apresentando o número de respostas 

e as frequências em porcentagens, para que seja possível uma análise mais detalhada dos 

resultados. 

Segundo a Tabela 1, do ponto de vista do número de respostas, o atributo mais 

observado do tenente pelo pelotão foi a lealdade, com 16 respostas, seguido da decisão, com 

12. Esses atributos compõem juntos 50,9% do total das respostas. Além desses, o entusiasmo 

foi observado pelos respondentes como o terceiro mais observado, representando 16,4% das 

respostas. 

Ainda observando as respostas, um total de 55 é considerado baixo, com uma média de 

1,72 atributos escolhidos por participante. Além disso, os dados demonstram que, dos 32 

participantes do pelotão, 3 deles responderam que o seu tenente não expressa atributos de 

liderança, que apesar de ser uma situação não desejável para o comando do tenente e, que pode 

afetar negativamente o desempenho do pelotão, é uma representatividade bastante baixa.  

Na ótica dos casos, dos dois atributos mais observados do tenente (lealdade e decisão), 

somente metade do pelotão (50%), observa lealdade no tenente e um pouco mais de um terço 

(37,5%) observou decisão. Esses resultados demonstram que os atributos perguntados na 

questão são num geral pouco observados pelo pelotão. 
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Tabela 1 – Percepções do pelotão C, composto por 32 integrantes, sobre os atributos de   

liderança apresentados pelo Tenente C 

Atributos Nº de respostas Porcentagem de respostas 

(%) 

Porcentagem de casos 

(%) 

Lealdade 16 29,1 50 

Tato 8 14,5 25 

Decisão 12 21,8 37,5 

Entusiasmo 9 16,4 28,1 

Autoconfiança 7 12,7 21,9 

Nenhum 3 5,5 9,4 

Total 55 100 171,9 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

A Tabela 2, que trata dos atributos de liderança referentes ao tenente L, analisando o 

número de respostas, é possível concluir que os dois atributos mais percebidos do tenente pelo 

pelotão foram o entusiasmo com 24 respostas, e a lealdade, com 20, ocupando juntos 50,0% do 

total das respostas.  

Outro traço com números expressivos nas estatísticas está o “tato”, ocupando 20,5% das 

respostas e ficando bem próximo a “lealdade”, o segundo atributo mais observado. Vale 

ressaltar que nenhum integrante do pelotão respondeu que o tenente não demonstrava nenhum 

atributo. Quanto ao número total de respostas (88), o resultado é bastante positivo, gerando uma 

média de 2,67 atributos escolhidos por participante. 

Em relação aos casos, dos dois atributos mais percebidos do tenente (entusiasmo e 

lealdade), mais de dois terços do pelotão (72,7%) percebeu entusiasmo no tenente e mais da 

metade (60,6%) identificou lealdade. O “tato” segue em terceiro, com 54,5% das percepções 

no tenente, demonstrando que mais da metade de seus subordinados percebem até 3 traços de 

liderança, de um total de 5 escolhidos no referencial teórico. 

Tabela 2 – Percepções do pelotão L, composto por 33 integrantes, sobre os atributos de 

liderança apresentados pelo Tenente L 

Atributos Nº de respostas Porcentagem de respostas 

(%) 

Porcentagem de casos 

(%) 

Lealdade 20 22,7 60,6 

Tato 18 20,5 54,5 

Decisão 11 12,5 33,3 

Entusiasmo 24 27,3 72,7 

Autoconfiança 15 17,0 45,5 

Nenhum 0 0 0 

Total 88 100 266,7 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Por último, a Tabela 3, representando os valores referentes ao tenente T. Segundo o 

número de respostas, é possível concluir que o atributo mais observado foi a autoconfiança, 

correspondendo a 24 respostas de um total de 73. Um resultado bastante expressivo de 32,9% 

do total das respostas, demonstrando que o pelotão em grande parte enxerga a autoconfiança 

no seu comandante. A “lealdade e a “decisão” seguem empatadas com 15 respostas cada. 

Somando a autoconfiança com qualquer um desses, compõem 53,4% das respostas. O 

entusiasmo ocupa a terceira posição com 12 respondentes, com percentual semelhante ao 

tenente C (16,4%).  

Analisando o número total de respostas (73), o pelotão obteve uma média de 2,21 

atributos escolhidos por respondente. Número este inferior ao pelotão L, no entanto demonstra 

que pelo menos um respondente observou dois traços de liderança no tenente, o que é bastante 

significativo, uma vez que na segunda questão do Grupo II, o participante obrigatoriamente 

precisa definir exatamente dois atributos necessários em um comandante de pelotão. 

Observando os traços mais percebidos, temos que a autoconfiança representa 72,7% do 

pelotão, caracterizando-se como o único atributo percebido por mais da metade dos 

participantes. Tanto a lealdade como a decisão correspondem a 45,5% dos casos. 

 

Tabela 3 – Percepções do pelotão T, composto por 33 integrantes, sobre os atributos de 

liderança apresentados pelo Tenente T 

Atributos Nº de respostas Porcentagem de respostas 

(%) 

Porcentagem de casos 

(%) 

Lealdade 15 20,5 45,5 

Tato 7 9,6 21,2 

Decisão 15 20,5 45,5 

Entusiasmo 12 16,4 36,4 

Autoconfiança 24 32,9 72,7 

Nenhum 0 0 0 

Total 73 100 221,2 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

A segunda questão: “2ª. Dentre os atributos citados acima, marque dois que você 

considera mais vital na liderança de um tenente: (Escolha duas opções)” tem como objetivo 

avaliar os traços de liderança de um tenente considerados mais importantes na opinião do 

respondente, para comparar com os atributos percebidos nos tenentes pelos participantes.  
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Somente descobrir os dois atributos mais votados como essenciais em um comandante, 

não interfere em nada na pesquisa. É preciso realizar a comparação de cada caso para descobrir 

se os atributos percebidos pelos respondentes correspondem aos atributos considerados 

necessários por cada respondente. Para facilitar o estudo, o Gráfico 24 faz uma comparação em 

número de casos que foram contemplados pelo menos um atributo necessário de liderança para 

cada respondente, enquanto que o Gráfico 25 faz essa comparação com os dois atributos 

considerados essenciais para o respondente. 

Pela ótica do tenente C, observa-se que o número de casos no Gráfico 24, que 

contemplam a condição proposta (15), além de corresponder a menos da metade do pelotão, é 

inferior aos que não contemplam (17). No Gráfico 25, os dados mostram que apenas 4 casos de 

um total de 32 contemplam os dois atributos, demonstrando que o fator liderança pode estar 

associado com um possível desempenho negativo do pelotão. 

Para o tenente L, no Gráfico 24, as estatísticas são favoráveis: 27 dos casos contemplam 

a condição, correspondendo a cerca de 81,8% do pelotão, contra 6 que não contemplam. No 

entanto, segundo o Gráfico 25, desses 27 casos, somente 9 contemplam dois atributos, 

demonstrando que o fator liderança pode estar associado a um possível desempenho menor do 

pelotão. 

Por último, no tenente T, analisando o Gráfico 24, os resultados também são positivos, 

com 20 dos casos contemplando a condição, correspondendo a 60,6% do pelotão, contra 13 que 

não contemplaram. Porém o Gráfico 25 apresenta que somente 9 casos foram contemplados os 

dois atributos considerados essenciais de liderança, demonstrando que o fator liderança, assim 

como no tenente L, pode estar ligado a um possível desempenho ainda menor do pelotão, em 

relação aos demais. 

 

4.4 ANÁLISE DO DESEMPENHO (GRUPO III) 

 

A primeira questão: “1ª. Em relação à eficácia do pelotão, marque as situações que são 

evidenciadas no dia-a-dia: (Pode marcar mais de um ou a opção nenhum)” tem por objetivo 

avaliar o nível de relação do tenente na eficácia do pelotão. Na Tabela 4, foram organizados os 

padrões “baixo”, “normal” e “alto”, com as suas respectivas pontuações levando em conta a 
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quantidade de elementos de cada pelotão: 32 integrantes para o pelotão C e 33 integrantes para 

o pelotão L e T, cada. 

 

Tabela 4  – Grau de pontuação do fator eficácia 

Tipos de pontuação Intervalos de classes e total de 

pontos por pelotões 

Pontos Médios 

Padrão Baixo 00 |–– 32 0,500 

Padrão Normal 32 |–– 64 1,500 

Padrão Alto 64 |––|96 2,500 

Padrão Pelotão C 36 1,125 

Padrão Baixo 00 |–– 33 0,500 

Padrão Normal 33 |–– 66 1,500 

Padrão Alto 66 |––|99 2,500 

Padrão Pelotão L 49 1,489 

Padrão Pelotão T 44 1,333 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Os resultados mostram que todos os pelotões se encontram em um padrão “normal” de 

eficácia, segundo os respondentes, pois suas pontuações estão dentro do intervalo (32 |–– 64, 

para o pelotão C e 33 |–– 66, para os pelotões L e T). Com 49 pontos, o pelotão L possui mais 

eficácia do que os demais, seguido do pelotão T, com 44 pontos e do pelotão C, com 36 pontos. 

Analisando a média de cada um, nota-se que o pelotão L é o que se apresenta mais próximo do 

ponto médio do intervalo, com 1, 489 de pontos por respondente.  

A segunda questão: “2ª. Em relação ao esforço extraordinário do pelotão, marque as 

situações que são evidenciadas no dia-a-dia: (Pode marcar mais de um ou a opção nenhum)” 

tem por objetivo avaliar o nível de relação do tenente no esforço extraordinário do pelotão. Na 

Tabela 5, foram organizados os padrões “baixo”, “normal”, “alto” e “elevado”, com as suas 

respectivas pontuações levando em conta a quantidade de elementos de cada pelotão: 32 

integrantes para o pelotão C e 33 integrantes para o pelotão L e T, cada. 

Os resultados mostram que todos os pelotões se encontram em um padrão “normal” de 

eficácia, segundo os respondentes, pois suas pontuações estão dentro do intervalo (32 |–– 64, 

para o pelotão C e 33 |–– 66, para os pelotões L e T). Com 54 pontos, o pelotão L demonstra 

ter muito mais esforço extraordinário, com uma diferença de 16 pontos em relação ao pelotão 

T, com 38 pontos. Por último, o pelotão C teve 32 pontos, ocupando o limite inferior do 

intervalo do padrão normal. Analisando a média de cada um, nota-se que o pelotão C e T 
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obtiveram pontuações próximas de 1,000 e 1,152, respectivamente. Já o pelotão L, obteve a 

melhor média, que ultrapassou o ponto médio do intervalo, com 1,636.  

 

Tabela 5  – Grau de pontuação do fator esforço extraordinário 

Tipos de pontuação Intervalos de classes e total de 

pontos por pelotões 

Pontos Médios 

Padrão Baixo 00 |–– 32 0,500 

Padrão Normal 32 |–– 64 1,500 

Padrão Alto 64 |–– 96 2,500 

Padrão Elevado   96 |––|128 3,500 

Padrão Pelotão C 32 1,000 

Padrão Baixo 00 |–– 33 0,500 

Padrão Normal 33 |–– 66 1,500 

Padrão Alto 66 |–– 99 2,500 

Padrão Elevado   99 |––|132 3,500 

Padrão Pelotão L 54 1,636 

Padrão Pelotão T 38 1,152 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

A terceira questão: “3ª. Em relação à satisfação organizacional do pelotão, marque as 

situações que são evidenciadas no dia-a-dia: (Pode marcar mais de um ou a opção nenhum)” 

tem por objetivo avaliar o nível de relação do tenente na satisfação organizacional do pelotão. 

Na Tabela 6, foram organizados os padrões, conforme a Tabela 5, com a diferença do objeto a 

ser avaliado, neste caso a satisfação do pelotão.  

A exceção do Pelotão C, que foi enquadrado numa situação de baixa satisfação, segundo 

os respondentes, dentro do intervalo 00 |–– 32, os pelotões L e T se encontram em um padrão 

“normal”, no intervalo 33 |–– 66. Com 45 pontos, o pelotão L demonstra ter mais satisfação 

organizacional que os demais, seguido do pelotão T, com 37 pontos e do pelotão C, com 29 

pontos.  

 Analisando a média de cada um, no geral os dados foram negativos para todos, segundo 

as respostas dos participantes. Nesta modalidade todos obtiveram a menor média dentre as 3 

questões e nenhum pelotão ultrapassou o ponto médio do intervalo, exceto o pelotão C. Todavia 

o mesmo pelotão caiu de categoria, o que mostra a baixa satisfação do pelotão.  

Com base nas pontuações de cada pelotão, é possível afirmar que o pelotão L tem maior 

eficácia, esforço extraordinário e satisfação organizacional que os demais. Em segundo lugar, 
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está o pelotão T, com os níveis de eficácia e satisfação organizacional próximos aos do pelotão 

L. Por último e distante dos demais, está o pelotão C, com a satisfação organizacional em nível 

baixo e eficácia e esforço extraordinário em nível normal, mas beirando ao nível inferior. 

 

Tabela 6  – Grau de pontuação do fator satisfação organizacional 

Tipos de pontuação Intervalos de classes e total de 

pontos por pelotões 

Pontos Médios 

Padrão Baixo 00 |–– 32 0,500 

Padrão Normal 32 |–– 64 1,500 

Padrão Alto 64 |–– 96 2,500 

Padrão Elevado   96 |––|128 3,500 

Padrão Pelotão C 29 0,906 

Padrão Baixo 00 |–– 33 0,500 

Padrão Normal 33 |–– 66 1,500 

Padrão Alto 66 |–– 99 2,500 

Padrão Elevado   99 |––|132 3,500 

Padrão Pelotão L 45 1,364 

Padrão Pelotão T 37 1,121 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

4.5 RELAÇÃO ENTRE A LINGUAGEM CORPORAL DO TENENTE E O 

DESEMPENHO DO SEU PELOTÃO, CONSIDERANDO OS ATRIBUTOS DE 

LIDERANÇA 

 

Através dos resultados discutidos do Grupo I, temos que o tenente C, destacou-se no 

“contato visual”, por demonstrar maior sociabilidade com os seus sinais, mas principalmente 

por ter demonstrado por casos de “piscar os olhos” e “não olhar para o subordinado”, em relação 

aos demais, segundo os respondentes. 

 O tenente C também se destacou nos “gestos” ao ouvir um subordinado, demonstrando 

ser uma pessoa profissional, evitando expressar sentimentos parciais aos seus subordinados ou 

que os levassem a obter uma imagem distorcida do tenente. Diferentemente dos outros tenentes, 

que obtiveram porcentagens maiores em gestos como “coçar os olhos, boca, nariz ou nuca”. 

O tenente L, destacou-se dentre os demais, nos quesitos postura, expressão facial e 

apresentação individual, com porcentagens superiores de casos em relação aos seus 

companheiros, nos sinais que qualificavam os sinais corporais. Na postura, apresentou ter maior 
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interesse nos subordinados e obteve uma melhor relação de autoridade. Na expressão facial, foi 

considerado o mais sociável, por não apresentar, de forma expressiva, sorrisos sarcásticos e ter 

uma alta porcentagem de casos observados com “sorrir com os lábios abertos”. Já na 

apresentação,  o tenente L foi o que obteve maiores votos positivos no cuidado com o uniforme, 

colaborando ainda mais para uma boa imagem. 

Em relação ao tenente T, destacou-se no quesito “gestos” com as mãos, em situações de 

comando. Dentre os demais tenentes, que optaram por um gesto mais ríspido e autoritário, o 

tenente T apresentou um gesto de “mão de faca”, intermediário entre a “mão fechada e 

apontando o dedo” e a “mão espalmada para cima”. Apesar de ter sido observado como melhor 

em apenas uma dimensão da linguagem corporal, nos demais casos, posicionou-se próximo aos 

destaques, com número de casos bastante parecidos, segundo os respondentes. 

Através destas constatações e com os resultados obtidos dos desempenhos de cada 

pelotão, pode-se ter uma ideia de que o nível de desempenho de cada pelotão está associado ao 

nível de linguagem corporal utilizada pelo seu comandante. O pelotão com maior desempenho, 

teve o seu tenente considerado o que mais se destacou na linguagem corporal. Seguindo essa 

lógica comprovada pela pesquisa, temos que o pelotão L tem um desempenho superior aos 

demais, uma vez que o seu tenente obteve o melhor desempenho de linguagem corporal, 

seguido do pelotão T e pelotão C, segundo a percepção dos próprios respondentes. 

No entanto, ainda que com resultados bastante satisfatórios de linguagem corporal dos 

comandantes, os desempenhos dos pelotões, no geral foram baixos, segundo os graus de 

pontuação das tabelas 4, 5 e 6. De acordo com a ótica da liderança, nenhum dos tenentes 

atendeu, de forma expressiva, a todos os requisitos de cada subordinado, em relação aos 

atributos considerados essenciais por eles, segundo as respostas dos mesmos. Somente de forma 

parcial, os tenentes L e T, atendendo pelo menos um atributo dos considerados essenciais pelos 

participantes. Com essas informações, além de justificar o desempenho baixo de uma forma 

geral aos pelotões, de acordo com os graus de pontuação das tabelas, 4, 5 e 6, uma vez que a 

questão liderança não foi atendida pelos comandantes, comprova a hipótese de que o fator 

liderança está relacionado com os fatores de desempenho de um pelotão. 

 



64 
 
 

 

4.6 PERFIL ADEQUADO DE LINGUAGEM CORPORAL PARA UM TENENTE NO 

ÂMBITO DE SUA FRAÇÃO.  

 

Após observar os resultados referentes aos desempenhos dos pelotões e a sua relação 

com a linguagem corporal dos tenentes, se faz necessário apresentar atitudes de sinais corporais 

mais adequados para as situações propostas pelo questionário. Uma vez escolhida a melhor 

opção de linguagem corporal a se utilizar em cada situação, é exequível a construção de um 

adequado perfil para um comandante poder seguir e usar no âmbito de sua fração. 

A postura, segundo a maioria dos participantes (73 casos), foi avaliada como a dimensão 

mais importante para influenciar no desempenho de um pelotão. Levando esta informação em 

consideração, um comandante precisa a todo tempo policiar-se e observar para onde o seu corpo 

(pernas, tronco e cabeça) está apontando. Se numa conversa com o pelotão o tenente volta sua 

frente para os seus subordinados na maior parte do tempo, demonstra um sinal corporal positivo 

que corrobora para uma melhor observação dos seus subordinados sobre sua imagem. 

O tenente também precisa, na maior parte do tempo, atentar-se à curvatura do seu tronco, 

ombros e cabeça, mantendo uma postura ereta, evitando o relaxamento dos músculos, de formar 

a encurvar-se e demonstrar fraqueza e inferioridade. Ele também não pode exagerar no 

movimento, estufando o peito com um certo grau de prepotência, uma vez que um verdadeiro 

líder não precisa utilizar-se da intimidação para persuadir o grupo. Salvo alguns casos, onde se 

faz necessário a imposição de autoridade, esse sinal pode ser utilizado, porém não há 

explicações plausíveis para ter a postura relaxada, de curva-se para frente, demonstrando 

submissão.  

A segunda linguagem mais importante para os participantes foi o contato visual, com 

12 casos. Nela, o sinal mais aceitável para melhorar a relação de autoridade do tenente é “erguer 

as sobrancelhas e olhar na linha dos olhos e boca”. Este sinal indica ausência de ameaça, 

mostrando ao subordinado que o seu comandante é alguém em quem pode confiar, além de 

apresentar interesse no assunto que se está sendo tratado.  

Os demais tipos de contatos visuais, de uma forma geral devem ser evitados, como 

“piscar os olhos numa frequência alta” e “evitar olhar nos olhos”. O sinal de “olhar com as 
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sobrancelhas curvadas para baixo” pode ser usada em situações em que se deva impor a 

autoridade. 

Com 7 votos, a “expressão facial” foi considerada a terceira dimensão mais importante, 

das apresentadas neste trabalho. Para melhorar a sociabilidade, por meio quesito, o tenente em 

algumas situações deve sorrir, sem sarcasmo e sem falsidade. Um sorriso forjado é facilmente 

percebido pelos receptores e traz consequências negativas, ao passo que, um sorriso verdadeiro 

melhora o relacionamento entre comandante e pelotão. O ato de “sorrir com os lábios fechados” 

ou “não sorri” não apresentam em si atitudes negativas, mas usados na maioria das vezes, 

diminuem a sociabilidade do tenente. 

Os gestos do tenente, ao comandar devem ser variados, conforme a situação. Para 

solicitar algum pedido, deve-se usar a mãos espalmada para cima. Para ser mais incisivo, a 

“mão fechada e apontando o dedo” pode ser usada. No entanto, a “mão espalmada para os lados 

ou para baixo”, de todos eles, é o mais recomendado. 

Ao ouvir um subordinado, optar por não demonstrar gestos é sinal de profissionalismo. 

Utilizar os demais gestos apresentados, ainda que em proporções diferentes, trazem resultados 

não desejados. O ato de “cruzar os braços” e suas demais variações não melhoram a imagem 

do tenente com o pelotão.  

Por último, a vestimenta. De todos os apresentados, é a linguagem corporal mais fácil 

de ser controlada pelo tenente. O que precisa ser feito é ter um bom cuidado com o uniforme e 

atentar-se para a melhor apresentação individual possível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como previsto nos objetivos deste trabalho, está monografia investigou a linguagem 

corporal dos tenentes do C COM da AMAN, através de um questionário aplicado aos pelotões 

de cadetes do 4º ano, 3º ano e 2º ano, para que as hipóteses fossem atestadas: de que  a 

linguagem corporal do tenente está relacionada com os fatores de desempenho do pelotão, que 

os atributos de liderança do tenente estão associados à relação linguagem corporal – 

desempenho do pelotão e que é possível obter um adequado perfil de linguagem corporal para 

um tenente comandante de pelotão obter o melhor desempenho do seu pelotão. 

Os estudos prévios de liderança e comunicação, trazidos no referencial teórico, tornaram 

possíveis o melhor entendimento dos atributos de liderança e as dimensões das linguagens 

corporais, de forma a serem escolhidos cinco de cada como objetos de avaliação e análise para 

a constatação das hipóteses. Somado aos estudos sobre os fatores de desempenho, foi possível 

confeccionar um questionário, bem como a metodologia de avaliação dos dados para que 

houvesse assertivas com fundamentos estatísticos. 

Com a aplicação do questionário pela plataforma Google Forms e a análise dos dados 

pelos programas Microsoft Office Excel e o SPSS, pode-se observar os traços de linguagem 

corporal mais usados pelos tenentes, segundo a dimensão da linguagem corporal estudadas, 

entender que para os pelotões pesquisados, a “postura” de um tenente é a dimensão mais 

importante associada ao desempenho do pelotão.  

No que tange à liderança, foi possível constatar que em poucos casos, os atributos de 

liderança dos tenentes, observados pelos seus subordinados, não atendiam a todas as exigências 

de cada subordinado e, posteriormente, foi constatada a relação desta situação nos fatores de 

desempenho do pelotão, segundo os participantes do questionário. 

Após os estudos dos dados obtidos de cada questão foram relacionadas as observações 

das linguagens corporais dos tenentes com os fatores de desempenho do pelotão, atestando a 

veracidade das hipóteses de que há relação sobre a eficácia, o esforço extraordinário e a 

satisfação organizacional dos subordinados. 
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Por último, com a compilação de todas as discussões feitas neste trabalho, pôde-se 

chegar a um adequado perfil, capaz de ser usado pelos tenentes comandantes de pelotão para 

que se atentem aos detalhes dos seus sinais corporais e elevem os seus pelotões a desempenhos 

superiores, segundo os resultados do questionário. 

Percebe-se então, através deste trabalho, a importância da linguagem corporal na vida 

de um líder. Além de fazer parte do dia-a-dia dos seres humanos, em qualquer ambiente e 

situação, ela pode ser usada para melhorar e desenvolver os mais diversos relacionamentos com 

os subordinados, permitindo o melhor cumprimento de uma missão, da melhor forma, com mais 

velocidade e com o contentamento de seus comandados.  

Desta forma, estudar esta ciência é, sem dúvida, crucial para o ambiente profissional de 

um comandante de pelotão, por fornecer recursos eficientes para o melhor desempenho de seus 

subordinados, em qualquer tarefa e circunstâncias. Aliada ao nível de liderança do tenente, ela 

se torna uma ferramenta adequada para se obter o melhor do relacionamento tenente-pelotão. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO DE LINGUAGEM CORPORAL  

 

Autor: Matheus Henrique Barreto dos Santos 

Orientador(a): Maj. Arthur Robertson Franco 

 

Baseado e adaptado dos Inquéritos realizados por Borralho (2012), Sousa (2014), Gonçalves 

(2015) e Lopes (2015). 

 

O presente questionário tem por finalidade contribuir para a realização de um Trabalho 

de Conclusão de Curso a respeito do tema “O estudo da linguagem corporal para o melhor 

desenvolvimento do relacionamento tenente – pelotão”. 

Ele tem como objetivo identificar as dimensões da linguagem corporal que mais 

influenciam no desempenho dentro do seu pelotão e identificar a evidência dos atributos de 

liderança do seu tenente comandante de pelotão para que seja formulado um adequado perfil 

de linguagem corporal para um tenente dentro de sua fração. 

As suas respostas e todos os seus dados pessoais coletados serão tratados de forma 

confidencial, utilizados apenas para fins estatísticos em prol da realização deste trabalho. 

Não existem respostas certas ou erradas, somente peço sinceridade e consciência no 

preenchimento deste questionário, pois as suas respostas contribuirão para a veracidade dos 

resultados alcançados. 

Desde já agradeço a sua disponibilidade e colaboração, sem as quais esta 

investigação não seria possível. 
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Parte I 

Dados Pessoais 

1 Ano da AMAN: 2º ano          3º ano          4º ano           

2. Número e Nome de Guerra:_______________Ex: 5555 Fulano 

Parte II 

Perguntas 

Instruções Gerais: 

Marque com um “X” no respectivo espaço. Mesmo que hesite em algumas afirmações, não 

deixe de responder. 

GRUPO I: LINGUAGEM CORPORAL 

1ª. Numa conversa com o pelotão, o seu tenente: (Responda a que você percebe com maior 

frequência) 

a. Fica com o corpo todo voltado para o pelotão. 

b. Volta seu corpo para os lados ou em outra direção que não seja a do pelotão. 

2ª. Numa conversa com o pelotão, qual a postura do seu tenente? (Responda a que você 

percebe com maior frequência) 

a. Os seus ombros e braços ficam largados para frente e a cabeça tende a se curvar. 

b. O seu peito se estufa e o nariz se empina. 

c. Mantém uma angulação do tronco com a cabeça neutra. 

3ª. Em situações com o pelotão, qual a expressão facial mais utilizada pelo seu tenente? 

a. Sorri com os lábios fechados, formando uma linha reta, sem mostrar os dentes. 

b. Sorri expondo os dentes, alargando as bochechas e estreitando os olhos, produzindo os 

“pés-de-galinha”. 

c. Sorri com os lábios tortos, alargando mais o lado esquerdo da boca do que o outro, sem 

estreitar os olhos. 

d. Sempre está com uma expressão zangada. 

e. Não sorri. 
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4ª. Quando conversa com você, como é o contato visual do seu tenente? (Responda a que 

você percebe com maior frequência) 

a. As sobrancelhas se curvam para baixo, olhando fixo para mim, com a sensação de que 

te olha “por cima dos olhos”. 

b. Ergue as sobrancelhas, variando o olhar para a sua linha de olhos e boca. 

c. Procura não olhar para você, desviando constantemente o olhar para os lados. 

d. Olha nos seus olhos e pisca os olhos com uma frequência bastante alta. 

5ª. No dia-a-dia, como é a apresentação individual do seu tenente? (Responda a que você 

percebe com maior frequência) 

a. Farda limpa e nova, bem passada e coturno brilhando. 

b. Farda limpa e coturno engraxado. 

c. Farda suja ou velha, malpassada e coturno não engraxado. 

6ª. Quando o seu tenente emite uma ordem ao pelotão, qual é a posição de sua mão? 

(Responda a que você percebe com maior frequência) 

a. Mão espalmada para cima, mostrando a palma das mãos (semelhante a o gesto de um 

mendigo pedindo esmola). 

b. Mão espalmada para baixo ou para os lados, escondendo a palma das mãos (mão de 

faca). 

c. Mão fechada e apontando o dedo e às vezes a mão balança compassada com o ritmo das 

palavras. 

7ª. Quando está te ouvindo, o seu tenente costuma: (Responda a que você percebe com maior 

frequência) 

a. Cruza os braços frente ao peito, com os punhos cerrados. 

b. Cruza os braços, colocando as mãos em cima dos bíceps. 

c. Cruza os braços com a mãos escondidas e os polegares à mostra.  

d. Mexe constantemente no relógio ou segura nos pulsos com os braços frente ao peito. 

e. De mãos dadas, coloca-as na região da virilha. 

f. Cruza um braço na frente do corpo e coloca a mão do outro braço no seu queixo. 

g. Uma mão fica na região da cintura e a outra coça a cabeça. 

h. Mantém os braços estendidos ao longo do corpo. 



74 
 
 

 

i. Coça o olho, nariz, boca ou nuca. 

8ª. Na sua opinião, baseado nas suas respostas, o que você acha do domínio da linguagem 

corporal do seu tenente? 

a. Domina totalmente. 

b. Domina parcialmente. 

c. Domina pouco. 

d. Não domina. 

9ª. Na sua opinião, qual das dimensões da linguagem corporal é mais importante para um 

comandante conseguir obter o melhor desempenho do seu pelotão? 

a. Postura. 

b. Expressão Facial. 

c. Contato Visual. 

d. Vestimenta. 

e. Gestos. 

GRUPO II: ATRIBUTOS DA LIDERANÇA 

1ª. Em relação aos traços de liderança, marque aqueles evidenciados pelo seu tenente: 

(Pode marcar mais de um ou a opção nenhum) 

a. Lealdade. 

b. Tato. 

c. Decisão. 

d. Entusiasmo. 

e. Autoconfiança. 

f. Nenhum. 

2ª. Dentre os atributos citados acima, marque dois que você considera mais vital na 

liderança de um tenente: (Escolha duas opções) 

a.  Lealdade. 

b. Tato. 

c. Decisão. 

d. Entusiasmo. 

e. Autoconfiança. 



75 
 
 

 

GRUPO III: DESEMPENHO 

1ª. Em relação à eficácia do pelotão, marque as situações que são evidenciadas no dia-a-

dia: (Pode marcar mais de um ou a opção nenhum) 

a. O tenente procura focalizar o pelotão na realização das tarefas. 

b. O tenente desenvolve trabalho de equipe com pessoas do pelotão que podem contribuir 

para os objetivos. 

c. O tenente encoraja o pelotão a realizar as tarefas. 

d. Nenhum. 

2ª. Em relação ao esforço extraordinário do pelotão, marque as situações que são 

evidenciadas no dia-a-dia: (Pode marcar mais de um ou a opção nenhum) 

a. O tenente aumenta no pelotão o desejo de ter sucesso. 

b. O tenente promove no pelotão o desenvolvimento de padrões além dos normais. 

c. O tenente faz-me ir além das minhas expectativas. 

d. O tenente aumenta no pelotão a vontade de se esforçar mais. 

e. Nenhum. 

3ª. Em relação à satisfação organizacional do pelotão, marque as situações que são 

evidenciadas no dia-a-dia: (Pode marcar mais de um ou a opção nenhum) 

a. O pelotão manifesta satisfação por trabalhar com o tenente. 

b. A satisfação no pelotão é elevada. 

c. O comandante utiliza métodos de liderança que satisfazem o pelotão. 

d. A forma como o meu comandante se relaciona satisfaz o pelotão. 

e. Nenhum. 

 

Terminou, 

Obrigado pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B 
 

GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Opinião dos respondentes sobre as dimensões da linguagem corporal 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 2 – Postura do tenente do Pelotão C, avaliando o interesse 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 3 – Postura do tenente do Pelotão L, avaliando o interesse 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 4 – Postura do tenente do Pelotão T, avaliando o interesse 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 5 – Postura do tenente do Pelotão C, avaliando a autoridade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 6 – Postura do tenente do Pelotão L, avaliando a autoridade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
 

Gráfico 7 – Postura do tenente do Pelotão T, avaliando a autoridade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
 

Gráfico 8 – Expressão Facial do tenente do Pelotão C, avaliando a sociabilidade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 9 – Expressão Facial do tenente do Pelotão L, avaliando a sociabilidade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
 

Gráfico 10 – Expressão Facial do tenente do Pelotão T, avaliando a sociabilidade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 11 – Contato Visual do tenente C com um subordinado, avaliando a autoridade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 12 – Contato Visual do tenente L com um subordinado, avaliando a autoridade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 13 – Contato Visual do tenente T com um subordinado, avaliando a autoridade 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
 

Gráfico 14 – Vestimenta do tenente C no dia-a-dia avaliando o seu nível de exemplo 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 15 – Vestimenta do tenente L no dia-a-dia avaliando o seu nível de exemplo 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 16 – Vestimenta do tenente T no dia-a-dia avaliando o seu nível de exemplo 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 17 – Gesto do tenente C numa ordem, avaliando a relação de comando 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 18 – Gesto do tenente L numa ordem, avaliando a relação de comando 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 19 – Gesto do tenente T numa ordem, avaliando a relação de comando 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 20 – Gesto do tenente C ao ouvir um subordinado, avaliando o seu sentimento  

 
Fonte: AUTOR (2020)  
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Gráfico 21 – Gesto do tenente L ao ouvir um subordinado, avaliando o seu sentimento 

 
Fonte: AUTOR (2020)  
 

Gráfico 22 – Gesto do tenente T ao ouvir um subordinado, avaliando o seu interesse  

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 23 – Domínio da Linguagem Corporal dos tenentes, na opinião dos respondentes 

 
Fonte: AUTOR (2020)  
 

Gráfico 24 – Contemplação ou não de pelo menos um atributo de liderança, considerado 

essencial pelo respondente, por pelotões 

 
Fonte: AUTOR (2020)  
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Gráfico 25 – Contemplação ou não de dois atributos de liderança, considerados essenciais pelo 

respondente, por pelotões 

 
Fonte: AUTOR (2020)  
 


