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RESUMO 

 

 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA PROFISSIONAL QUE O SUPERIOR 

HIERÁRQUICO TEM EM RELAÇÃO AOS SEUS SUBORDINADOS ATRAVÉS 

DA LIDERANÇA NO CURSO DE INFANTARIA DA AMAN 

 

 

AUTOR: Bruno Henrique Leonardo Trindade 

ORIENTADOR: Pedro Lorenzoni 

 

 

Introdução: Na atual conjuntura em que se encontra o Exército Brasileiro, é notória a 

necessidade dos líderes de fração, tanto no contexto do combate quanto no da paz, sendo 

assim, esta pesquisa tem como justificativa a busca da melhoria e do desenvolvimento do 

líder, visando o aprimoramento técnico-profissional tanto dos comandantes de fração do 

curso de Infantaria da AMAN quanto do futuro oficial do Exército Brasileiro. O estudo tem 

como objetivo geral avaliar o emprego da liderança, concomitantemente à chefia e à 

administração, no contexto do curso de Infantaria da AMAN. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa de campo com coleta de dados para avaliar a efetividade do comandante de fração 

no Curso de Infantaria da AMAN. Esses dados foram obtidos através de pesquisas realizadas 

com cadetes do Curso de Infantaria da AMAN. Resultados: Foi realizado uma comparação a 

respeito da diferença prática entre as três funções, principalmente no contexto do Curso de 

Infantaria da AMAN, com a finalidade de concluir qual o melhor comandante para o futuro 

oficial de Infantaria do Exército Brasileiro. Discussão: Os dados obtidos a partir da aplicação 

do questionário foram tabulados e transferidos para a forma de gráficos, a fim de obter uma 

forma mais visual e didática para exposição do resultado da pesquisa, tendo como finalidade 

avaliar a efetividade dos diferentes comandantes de fração na formação do oficial de carreira 

do EB. Cada gráfico foi descrito e analisado separadamente. Conclusão: pode-se perceber 

que o bom emprego das funções de líder, administrador e chefe no desenvolvimento das 

diferentes atividades realizadas durante o curso de formação em questão têm grande impacto 

no futuro oficial do EB que ali é moldado.  

 

Palavras-Chave: Exército Brasileiro. Liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

EVALUATION OF THE PROFESSIONAL INFLUENCE THAT THE 

HIERARCHIC SUPERIOR HAS IN RELATION TO HIS SUBORDINATES 

THROUGH LEADERSHIP IN AMAN'S INFANTRY COURSE 

 

 

AUTOR: Bruno Henrique Leonardo Trindade 

ORIENTADOR: Pedro Lorenzoni 

 

Introduction: In the current situation in which the Brazilian Army finds itself, there is a clear 

need for faction leaders, both in the context of combat and in the context of peace, therefore, 

this research has as its justification the search for improvement and development of the 

leader, aiming at the technical and professional improvement of both fraction commanders 

of the AMAN Infantry course and the future official of the Brazilian Army. The general 

objective of the study is to evaluate the use of leadership, simultaneously with the leadership 

and administration, in the context of the AMAN Infantry course. Methodology: This is a field 

survey with data collection to assess the effectiveness of the fraction commander in the 

AMAN Infantry Course. These data were obtained through research carried out with cadets 

from the AMAN Infantry Course. Results: A comparison was made regarding the practical 

difference between the three functions, mainly in the context of the AMAN Infantry Course, 

in order to conclude which is the best commander for the future Brazilian Army Infantry 

officer. Discussion: The data obtained from the application of the questionnaire were 

tabulated and transferred to the form of graphs, in order to obtain a more visual and didactic 

way of displaying the research result, with the purpose of evaluating the effectiveness of the 

different fraction commanders in the training of EB career officer. Each graph was described 

and analyzed separately. Conclusion: it can be seen that the good use of the functions of 

leader, administrator and boss in the development of the different activities carried out during 

the training course in question has a great impact on the official future of the EB that is 

shaped there. 

 

Keywords: Brazilian Army. Leadership. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura em que se encontra o Exército Brasileiro, é notória a necessidade 

dos líderes de fração, tanto no contexto do combate quanto no da paz. Nos últimos anos, o 

emprego de tropas do EB em combate, dentro e fora do País, tem sido intensificado, o que 

requer modernização e desenvolvimento das técnicas de comando utilizadas pelos 

comandantes de suas respectivas frações, o que destaca a importância da liderança. 

Como consequência desse contexto, a Força tem intensificado a necessidade de 

incutir nos seus militares a importância da figura do líder de fração. Assim, a frequência do 

assunto cresceu exponencialmente, principalmente nas escolas de formação dos comandantes 

de fração, como AMAN, ESA, EsAO e EASA. 

Dessa maneira, é fundamental problematizar a respeito desse assunto, uma vez que a 

sua relevância e importância cresceu de tal maneira que se tornou imprescindível para o EB. 

Concomitantemente, alguns questionamentos podem ser levantados para melhor entender o 

atual contexto e a fim de agregar conhecimento e promover melhoria no que diz respeito ao 

comando nas frações, a partir disso tem-se como questões norteadoras: a liderança tem sido 

bem interpretada e empregada nas operações militares? O comandante de fração necessita 

focar apenas na liderança, ou a chefia e a administração também são necessárias na função 

de comando? Liderança é fundamental apenas em combate, ou em tempos de paz também?  

Como consequência, este trabalho tem a finalidade de levantar informações 

importantes a respeito da liderança no curso de Infantaria da AMAN, a fim de responder às 

principais dúvidas que ainda existem e aprimorar a função de comando, visualizando a 

melhor imagem para o líder do futuro. 

Esta pesquisa tem como justificativa a busca da melhoria e do desenvolvimento do 

líder no comando da fração, visando o aprimoramento técnico-profissional tanto dos 

comandantes de fração do curso de Infantaria da AMAN quanto do futuro oficial do Exército 

Brasileiro. É importante ressaltar que a má utilização da função de comando resulta em 

consequências, muitas vezes, indesejadas e trágicas, como a perda de militares em operações 

militares ou acidentes no ambiente de trabalho. Dessa forma, entender e empregar melhor a 

liderança se torna fundamental para o comandante, minimizando as possibilidades de 

resultados inesperados e aumentando a eficácia e a segurança em operações desse tipo, em 

que o futuro oficial do EB será empregado. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo geral 

 

Avaliar o emprego da liderança, concomitantemente à chefia e à administração, no 

contexto da formação do futuro oficial de Infantaria do EB. 

 

1.1.2  Objetivos específicos   

 

● Comparar a função de chefe, administrador e líder nas atividades realizadas no curso 

de infantaria da AMAN, através de um questionário aplicado aos cadetes do 4 ano do Curso 

de Infantaria. 

● Descrever as principais atividades onde se destaca o chefe, administrador e o líder.  

● Avaliar o emprego das funções de chefe, administrador e líder nas atividades do 

curso de infantaria da AMAN.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O PROCESSO DE CHEFIA E ADMINISTRAÇÃO 

 

Segundo Faria (1982 apud MAIOLI, 2017, p. 4), chefe é aquele que dispõe de 

autoridade formal para, mediante a investidura em cargo, deliberar e decidir dentro das 

limitações de sua competência. Desta forma, é quem possui determinado poder sobre alguém, 

podendo interferir e ordenar suas ações para que se alcance determinado objetivo. 

De acordo com Nez (2008), o chefe utiliza da autoridade de seu cargo para impor 

suas ideias se tornando, consequentemente, um mandante e não um comandante. Assim 

sendo, o chefe é apenas aquele que faz um grupo funcionar na busca de um objetivo 

(MAIOLI, 2017, p. 5) 

No processo de chefia é imprescindível que o chefe se comprometa com o cargo de 

forma que garanta, não só a execução das atividades, como a participação dos colaboradores 

na tomada de decisão. “O chefe [...] procura apresentar-se irritado para assim intimidar sua 

equipe, não escuta a opinião dos seus colaboradores, ou seja, subordinados, sempre está à 

procura de defeito de um colaborador para assim, demonstrar aos outros, sua autoridade. ” 

(MAIOLI, 2017, p. 4).  

Segundo Chiavenato (2003), o administrador é analisado, além de seus 

conhecimentos tecnológicos de administração, por suas atitudes, habilidades e competências, 

não havendo maneira correta de um administrador agir ou conduzir as suas atividades.   

Em função dos aspectos exclusivos de cada organização, o administrador define estratégias, 

efetua diagnósticos de situações, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, resolve problemas, gera 

inovação e competitividade. O administrador bem-sucedido em uma organização pode não o ser em 

outra. (CHIAVENATO, 2003, p. 2) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Líder x Chefe                                         Figura 2 - Líder x Administrador 

Fonte: Evandro César                                             Fonte: Maira Uez 
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2.2 A LIDERANÇA MILITAR 

 

“Os líderes são diferentes de todas as outras pessoas em aspectos que nenhum volume 

de aulas ou instrução é capaz de desenvolver. ” (CHARAN, 2007, p. 2). Dessa maneira, ainda 

segundo Charan (2007, p. 2), o verdadeiro líder é capaz de, naturalmente, pensar e agir de 

maneira diferenciada das demais pessoas.  

Figura 3 – Militar realizando técnica de transporte de ferido em exercício militar 

Fonte: BRASIL 

 

A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder militar 

sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de vínculos afetivos entre 

os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos objetivos da organização militar em uma dada 

situação. (BRASIL, 2011, p. 3-3) 

“O líder atua como um elemento que influencia o comportamento dos liderados, 

independentemente de suas vontades. ” (BRASIL, 2011, p. 2-2). Com isso, a atuação do líder 

é essencial para o grupo e define o bom andamento e relacionamento dele no dia-a-dia e nas 

operações militares. 
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Figura 4 – General Santos Cruz durante missão de observação 

Autor: BRASIL 

 

Segundo o Manual de Campanha C 20-10 – Liderança Militar, por vezes, o termo 

liderança se confunde com gerência, todavia, estudiosos do assunto frisam que a liderança 

não é sinônimo de gerência, administração ou chefia. Conclui-se então que é extremamente 

importante definir as diferenças entre os três tipos de comando e se busque um equilíbrio no 

exercício do comandante, para melhor cumprir suas funções. 

 

2.3 A LIDERANÇA NA RELAÇÃO ENTRE SUPERIOR HIERÁRQUICO E 

SUBORDINADO 

 

Segundo Figueiredo (1913, p. 1899), subordinação é a dependência interpessoal que 

uma pessoa possui, ou seja, ela está relacionada, subordinada, a outrem, existindo, ainda, 

uma relação de obediência entre as partes. Dessa forma, o subordinado é aquele que depende 

do comando de seu superior hierárquico, seja ele quem for, ou seja, o que define a relação de 

subordinação entre diferentes pessoas são as funções que possuem no meio em que estão 

inseridas, seja ele profissional ou familiar. 

Em tempo, Aurélio (2009) define subordinação como quando há estado de 

dependência ou obediência entre duas partes, havendo, então, uma relação hierárquica. Isso 

evidencia que, apesar do tempo transcorrido desde 1913 até 2009 (96 anos), a concepção de 

subordinado se mantém praticamente inalterado e os valores são idênticos. 
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Figura 5 – Comandante dando ordens a seus subordinados após desembarque de aeronave 

militar 

Fonte: BRASIL 

 

No meio militar a relação de subordinação é extremamente importante, fundamental, 

no bom andamento da rotina dos militares. “Todas as Organizações Militares (OM) 

estruturam-se em uma hierarquia de cargos, que define as relações de comando e de 

subordinação entre os seus integrantes. ” (BRASIL, 2011, p. 3-1). 

Figura 6 – Tropa realizando transposição de curso d’água, guiada por seu comandante 

Fonte: BRASIL 

 

Se tornar um verdadeiro líder não é uma missão fácil nem simples, requer empenho 

e dedicação. Como cita Len Hoffman, ex-executivo de uma das maiores empresas dos 

Estados Unidos, na obra O monge e o executivo (1998, p. 14), “Exercer influência sobre os 

outros, que é a verdadeira liderança, está disponível para todos, mas requer uma enorme 

doação pessoal. ”  
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“É papel do líder identificar os aspectos que estão interferindo na motivação e, 

fomentar as mudanças necessárias na medida do possível. ” (BENETTI, 2015, p. 11). Isso 

mostra, destacadamente, que o líder influencia, inclusive, no moral de seus subordinados, o 

que, consequentemente, influenciará nos resultados obtidos. Dessa forma, para que haja o 

melhor andamento de um grupo social, o líder irá realizar toda e qualquer mudança que lhe 

for cabível nesse meio.  

Figura 7 – General Santos Cruz armado e equipado como comandante da MONUSCO 

Fonte: BRASIL 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1       TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com coleta de dados para avaliar a efetividade 

do comandante de fração no Curso de Infantaria da AMAN, desde o Tenente comandante de 

pelotão ao Coronel comandante de todo o Curso de Infantaria. Esses dados foram obtidos 

através de pesquisas realizadas com cadetes do Curso de Infantaria da AMAN (Apêndice A). 

Essa pesquisa foi realizada através de um questionário online onde foi utilizada a ferramenta 

Google Formulários para aplicação aos cadetes do 4º ano do Curso de Infantaria da AMAN 

no mês de maio de 2020.     

  

3.2       MÉTODOS 

 

3.2.1 Comparação das funções de chefe, administrador e líder nas atividades 

realizadas no curso de infantaria da AMAN, através de um questionário aplicado aos 

cadetes do 4 ano do Curso de Infantaria 

Foi realizada uma comparação da efetividade dos diferentes tipos de comando 

exercidos pelos oficiais da AMAN, nas mais distintas atividades em que participam os 

cadetes, visando, através das respostas dos próprios cadetes do Curso, destacar a importância 

da correta aplicação dos diferentes tipos de comando nas variadas atividades realizadas 

durante a formação. 

 

3.2.2 Descrição das principais atividades onde se destaca o chefe, administrador e o 

líder 

  Destaca-se como de extrema importância para a formação do cadete da AMAN, 

saber identificar o papel do líder, chefe e do administrador dentro das atividades realizadas 

no meio militar. Sendo assim, o presente trabalho descreveu as funções dos cargos citados 

acima de forma clara e objetiva, baseando-se na opinião dos cadetes do 4º ano de Infantaria. 

 

3.2.3 Tabela comparativa entre as funções de chefe, administrador e líder 

Foi realizado uma comparação a respeito da diferença prática entre as três funções, 

principalmente no contexto do Curso de Infantaria da AMAN, com a finalidade de concluir 

qual a melhor forma de comandar segundo o futuro oficial de Infantaria do Exército 
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Brasileiro. Se baseou em pesquisas com cadetes do 4º ano do Curso respondendo a tabela 

apresentada. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos a partir da aplicação do questionário foram tabulados e transferidos 

para a forma de gráficos, a fim de obter uma forma mais visual e didática para exposição do 

resultado da pesquisa, tendo como finalidade avaliar a efetividade dos diferentes 

comandantes de fração na formação do oficial de carreira do EB. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados do questionário realizado foi possível verificar, na opinião dos 

cadetes do 4º ano do Curso de Infantaria da AMAN, a eficiência de cada função (líder, 

administrador e chefe) na condução das diversas atividades realizadas durante a formação 

acadêmica. Foram estabelecidos questionamentos que visavam destacar a função mais 

apropriada nas respectivas atividades, além de avaliá-las de maneira geral, sendo respondidos 

por 35 cadetes. 

Inicialmente, questiona-se qual a forma de comando mais eficiente, para desenvolver 

a liderança nos instruendos, em atividades no terreno (campo), as quais são de fundamental 

importância na formação do futuro comandante de fração do EB. Essas atividades têm como 

finalidade desenvolver diversos atributos nos militares, como a rusticidade, abnegação e 

camaradagem. Estão presentes durante toda a sua formação, sendo no 1º ano atividades de 

aspecto gerais e que visam objetivos semelhantes aos de campos realizados por soldados no 

período básico na tropa, já nos demais anos os objetivos são mais específicos e voltados para 

a atividade fim da Arma, Quadro ou Serviço em que se insere o respectivo militar. 

É fundamental a figura do comandante nessas atividades no terreno, uma vez que 

representará um reflexo atitudinal para os subordinados, ou seja, é comum que esses militares 

pautem suas atitudes nas do militar que está exercendo função de comando à frente daquela 

fração, se espelhando em suas ações. Dessa forma, o primeiro questionamento visa descobrir 

qual a forma de comando considerada mais importante para os guias dessas atividades. 

Como visto abaixo, no Gráfico 1, na opinião dos cadetes do 4º ano do Curso de 

Infantaria da AMAN, exercer o comando pela liderança é, indiscutivelmente, o mais 

importante para os comandantes nas atividades de campo dos cadetes. 

Gráfico 1: Qual cargo você avalia mais eficiente em atividades no terreno (campo)? 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Na sequência, questionou-se a forma de comando mais eficiente nas atividades 

desenvolvidas pelos professores da Divisão de Ensino da AMAN, mais especificamente nas 

aulas em sala de aula. Essas aulas também são de fundamental importância para a formação 

dos cadetes e estão presentes em todos os anos, desde matérias mais gerais, como Química e 

Filosofia, ministradas em aulas aos cadetes do 1º e 2º anos, até as mais complexas e 

importantes para a vida na tropa, como Direito e Economia, ministradas aos cadetes dos 3º e 

4º anos. 

Percebe-se também a necessidade dessas atividades para alcançar diversos outros 

objetivos na vida pessoal e profissional dos militares, desde o uso de conhecimentos sobre 

economia para uma melhor e mais organizada vida financeira até o uso de línguas 

estrangeiras para ter a oportunidade de participar de missões em outros países, por exemplo. 

Dessa maneira, como os mestres conduzem suas aulas e transmitem seus conhecimentos 

reflete diretamente na vida do futuro oficial, direcionando, ou não, o militar para uma vida 

profissional íntegra e correta. Assim, a função exercida por essa figura, adequadamente, 

influencia diretamente nos futuros comandantes de frações. 

É conclusivo que, de acordo com o Gráfico 2, para os cadetes, o mestre deve ser, 

principalmente, um administrador, ou seja, deve focar nos aspectos e objetivos de ensino, o 

que requer extrema organização e preparo, transmitindo correta e coerentemente a sua 

mensagem, a fim de alcançar os objetivos previstos, em detrimento de apresentar-se como 

um exemplar líder ou chefe.  

 

Gráfico 2: Qual cargo você avalia mais eficiente em atividades da Divisão de Ensino? 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Depois, questiona-se a forma de comando mais importante para a condução das 

atividades de Treinamento Físico Militar (TFM), guiadas por instrutores da Seção de 

Educação Física da AMAN e por instrutores da respectiva fração de cadetes.  

A condição física dos militares das Forças Armadas é crucial no que diz respeito à 

operacionalidade de uma tropa, sendo imprescindível para uma fração que é, ou poderá ser, 

empregada em operações reais do amplo espectro atual. Consequentemente, o TFM é uma 

atividade que não pode ser negligenciada e que está presente, inquestionavelmente, no 

cotidiano dos militares. 

Como essas atividades, no Corpo de Tropa, são conduzidas pelos próprios 

comandantes das frações, a figura desse guia se torna de elevadíssima importância para a 

coesão da unidade. Assim, a correta transmissão de como exercer essa função para os cadetes 

em formação se torna fundamental, uma vez que eles serão os futuros comandantes e 

conduzirão essas atividades.  

Como pode-se concluir no Gráfico 3, para os cadetes do 4º do Curso de Infantaria, o 

militar que conduz atividades de TFM deve transmitir uma imagem de líder, sendo um 

exemplo para seus subordinados, realizando as atividades juntamente com seus homens e 

apresentando inquestionável boa condição física. 

 

Gráfico 3: Qual cargo você avalia mais eficiente nas atividades de Treinamento Físico Militar? 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Após isso, foi questionado a respeito de atividades não operacionais (sociais), visando 

a relação pessoal social de comandantes com seus subordinados, como em confraternizações 

realizadas pelas diferentes frações de um Batalhão, por exemplo, mas, principalmente, em 

como o comandante consegue influenciar positivamente na vida de seus subordinados, 

interferindo, quando necessário, nos problemas que possuem seus homens e que prejudicam, 

inclusive, na produtividade e operacionalidade das unidades.  

Esse aspecto é extremamente relevante para um comandante que busca a completa 

coesão e sentimento de pertence de sua fração, pois, uma vez que o subordinado perceber a 

real preocupação de seu comandante com seu bem-estar profissional e social, ele se tornará 

mais adepto ao seu ideal, mais leal ao seus superiores hierárquicos e camarada com seus 

pares.   

Consequentemente, como esse comandante se relaciona com seus subordinados 

reflete na coesão e bem-estar social de sua fração, elevando a importância dessa figura na 

formação dos futuros comandantes de fração do EB. Não configura um aspecto obrigatório 

a ser estudado e instruído na formação dos cadetes, mas reflete diretamente em como eles 

irão se relacionar e comunicar com seus homens. 

No Gráfico 4, nota-se que, nesse aspecto, destaca-se a figura do líder, mas, também, 

é importante a do administrador, uma vez que, para solucionar problemas sociais de seus 

subordinados, é necessária gerência e boa administração de suas ações. 

 

Gráfico 4: Qual cargo você avalia mais eficiente em atividades não operacionais (sociais)? 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Posteriormente, questiona-se a eficiência do quesito motivacional das diferentes 

funções exercidas pelos comandantes da AMAN, uma vez que motivação é o que norteia 

todas as ações dos militares em seus cotidianos. Dessa forma, o comandante deve, antes de 

tudo, motivar seus homens antes da execução de qualquer atividade, a fim de atingir 

plenamente seus objetivos. 

É indiscutível que a motivação é um dos aspectos mais importantes na vida de 

qualquer pessoa, principalmente quando se fala de busca de objetivos, logo, a figura do 

comandante configura como e com qual eficiência uma unidade conseguirá alcançar sucesso 

em suas ações, e nas Forças Armadas não é diferente.  

A quase totalidade das atividades desenvolvidas pelos cadetes da AMAN em 

formação se baseiam em motivação e vibração. Dessa maneira, como o comandante conduz 

a sua fração, além da boa e correta execução das ações durante a formação, resultará em um 

futuro comandante capaz de motivar corretamente a sua tropa. 

Indubitavelmente, para os cadetes do 4º ano do Curso de Infantaria da AMAN, o líder 

é o que se destaca em caráter motivacional, tendo que ser sempre uma figura exemplar para 

seus subordinados, transmitindo conduta correta e moral para seus homens, como destacado 

no Gráfico 5: 

 

Gráfico 5: Qual cargo você avalia como mais motivacional? 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Por fim, questionou-se qual função se destaca para melhor execução das atividades 

de Serviço de Escala, as quais representam não apenas o cotidiano do futuro oficial do Corpo 

de Tropa, como também o do cadete durante sua formação. Durante todos os anos do 

transcurso acadêmico, essa atividade está presente na rotina dos cadetes e é vista como 

extremamente importante e, de maneira nenhuma, deve ser negligenciada, uma vez que 

representa a segurança de instalações militares, bem como do seu pessoal. 

O militar comandante que conduz esta atividade deve nortear suas ações de maneira 

correta e coerente, de modo que transmita suas linhas de ação a fim de que não haja dúvidas 

sobre como devem ser conduzidas as atividades necessárias durante o Serviço. Desse modo, 

a figura do comandante é o que norteará, diretamente, o cumprimento da missão, tendo em 

vista que o Serviço é reflexo direto de sua Guarnição (militares envolvidos na atividade de 

serviço). 

Consequentemente, a função destaque para essa atividade deve sempre ser levada em 

consideração e buscada pelos respectivos comandantes, principalmente na formação 

daqueles que serão os futuros militares que irão desempenhar essas funções.  

Como destacado no Gráfico 6, na visão dos cadetes do 4º do Curso de Infantaria, o 

chefe é o destaque para essas atividades, principalmente quando se leva em consideração que 

deverá apresentar características do líder e do administrador, assim, neste caso, deve 

promover motivação a seus subordinados, através do exemplo, além de possuir capacidade 

de gerência para o bom cumprimento da missão. 

 

Gráfico 6: Qual cargo você avalia como mais eficiente nos Serviços de escala? 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Finalmente foi realizado os seguintes questionamentos, para os cadetes do 4º ano do 

Curso de Infantaria: Como você avalia o exercício da função de líder, chefe, administrador 

nas atividades do curso de infantaria da AMAN? As respostas escolhidas pelos questionados 

poderiam ser: muito bom, bom, razoável e ruim. Através dos resultados obtidos, destacados 

nos Gráficos 7, 8 e 9, conclui-se que a função que está sendo melhor desempenhada pelas 

figuras de comandantes, das mais diversas atividades, é a do líder, seguida pelo do chefe e, 

por último, a do administrador. Isso evidencia que a principal função, que predomina na vida 

profissional de um comandante militar, está sendo muito bem desempenhada pelos 

comandantes instrutores que formam os futuros líderes do EB, refletindo na formação de 

notáveis líderes. Em contrapartida, a função de administrador foi avaliada com resultados 

que podem gerar questionamentos a respeito da formação de gerentes comandantes do EB. 

 

 
Gráfico 7: Como você avalia o exercício da função de chefe nas atividades do curso de infantaria da 

AMAN? 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Gráfico 8: Como você avalia o exercício da função de administrador nas atividades do curso de 

infantaria da AMAN? 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

 

 

Gráfico 9: Como você avalia o exercício da função de líder nas atividades do curso de infantaria da 

AMAN? 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

A seguir a tabela comparativa entre as funções de chefe, administrador e líder que 

evidencia o destaque do perfil líder reforçando o que diz Figueiredo (1913, p. 1899), a relação 

de subordinação entre diferentes pessoas são as funções que possuem no meio em que estão 

inseridas, de forma que um bom líder influencia positivamente seus subordinados a alcançar 

com êxito os objetivos em questão. No âmbito da AMAN, o superior líder tem grande 

influência nas atividades desenvolvidas durante a formação dos oficiais de carreira do EB, 

influenciando diretamente no futuro profissional desses militares. Já o chefe e o 
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administrador se destacam em algumas atividades específicas, as quais configuram caráter e 

peculiaridades diferentes às demais, nas quais se destaca o líder.  

 

COMPARAÇÃO ENTRE CHEFE, ADMINISTRADOR E LÍDER  

FUNÇÃO CHEFE ADMINISTRADOR LÍDER 

Eficiência em atividades no terreno 

(campo) 
2,9 2,9% 94,3% 

Eficiência em atividades da Divisão de 

Ensino 
22,9% 60% 14,3% 

Eficiência nas atividades de Treinamento 

Físico Militar 
8,6% 14,3% 74,3% 

Eficiência em atividades não operacionais 

(sociais) 
8,6% 31,4% 42,9% 

Eficiência motivacional 0% 0% 100% 

Eficiência nos Serviços  42,9% 28,6% 25,7% 

Avaliação das diferentes funções, nas 

atividades do Curso de Infantaria da 

AMAN 

BOM BOM BOM 

Tabela 1: comparação entre a função de chefe, administrador e líder. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da construção do seguinte trabalho de conclusão de curso, que teve como objetivo 

avaliar o emprego da liderança, concomitantemente à chefia e à administração, no contexto 

do curso de Infantaria da AMAN, pode-se perceber que o bom emprego das funções de líder, 

administrador e chefe no desenvolvimento das diferentes atividades realizadas durante o 

curso de formação em questão têm grande impacto no futuro oficial do EB que ali é moldado.  

  De acordo com as respostas obtidas a partir do questionário aplicado, o comandante 

deve usufruir de sua função de líder influenciando os seus subordinados de forma que estes 

entendam que o líder não impõe regras, mas as desenvolve juntamente com seu coletivo 

visando a posição individual de cada um e objetivando o bem maior. As atividades 

desenvolvidas durante o curso são expressamente planejadas para uma formação que 

contemple todos os princípios do EB e a pesquisa realizada apontou que o comandante de 

fração deve saber diferenciar e utilizar de suas atribuições para cumprir com o proposto pela 

AMAN. 

  Compreende-se que quanto mais a instituição formadora de oficiais do EB buscar 

aperfeiçoar-se no repasse das instruções referentes à liderança no decorrer de suas atividades, 

mais o cadete irá incorporar esta forma de comando no seu desempenho, desenvolvendo 

práticas inovadoras e coerentes durante a sua trajetória, tanto pessoal como profissional.   

  A liderança é de extrema importância, seja nos tempos de guerra ou de paz, e o bom 

militar deve lidar com sabedoria e concordância quando na figura de comandante, sabendo 

distinguir qual forma de comando deverá se destacar nas diversas atividades que 

desenvolverá. É imprescindível que todos os cadetes que são formados na Academia em 

questão consigam desenvolver em sua vida profissional uma boa chefia, ser um bom 

administrador e, principalmente, um bom líder, sendo que, concordante com a pesquisa 

realizada, os instrutores e professores são seus principais exemplos dentro da formação. Por 

fim, nesse contexto, é conexo finalizar com o seguinte provérbio oriental: “Homens fortes 

criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos 

difíceis e tempos difíceis geram homens fortes." 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO NORTEADOR DA PESQUISA  
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