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RESUMO 

 

UMA ANÁLISE DA TEORIA DE LIDERANÇA NO ÂMBITO DO CORPO DE 

CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - AMAN 

 

AUTOR: Lucas Nobre Gregori 

 

ORIENTADOR: Maj Fernando Pereira Luz  

 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a teoria de liderança no âmbito do Corpo de Cadetes da 

AMAN. Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico, onde foi conceituada liderança e 

feito um resumo a respeito das teorias de liderança. Logo após, foi realizado um estudo de 

campo com 35 cadetes do 4º ano da AMAN, tendo como objetivo verificar como as teorias de 

liderança são importantes para comandar subordinados a partir do exemplar desempenho em 

atividades tipicamente militares por parte do comandante de pelotão. Ao final concluiu-se 

pela importância das teorias de liderança, bem como as mesmas são largamente utilizadas 

pelos comandantes e instrutores da AMAN com sucesso. 

 

Palavras-chave: Liderança. Teorias. Corpo de Cadetes da AMAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

AN ANALYSIS OF THE THEORY OF LEADERSHIP IN THE FRAMEWORK OF 

THE CADETES BODY OF THE MILITARY ACADEMY OF THE NEEDLES 

BLACK - AMAN 

 

AUTHOR: Lucas Nobre Gregori 

SUPERVISOR: Maj Fernando Pereira Luz 

 

 

This study aims to analyze the leadership theory within the AMAN Cadet Corps. To this end, 

a bibliographic study was carried out, where leadership was conceptualized and a summary 

was made about leadership theories. Soon after, a field study was carried out with 35 cadets of 

the 4th year of AMAN, with the objective of verifying how important theories of leadership 

are to command subordinates from the exemplary performance in typically military activities 

by the platoon commander. In the end, it was concluded that leadership theories are important, 

as well as they are widely used by AMAN commanders and instructors successfully. 

 

Keywords: Leadership. Theories. AMAN Cadet Corps. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Goleman (2015), durante décadas, as teorias de liderança têm sido a fonte de 

numerosos estudos. Na realidade, assim como na prática, muitos tentaram definir o que 

permite que líderes autênticos se destaquem da massa. Portanto, existem tantas teorias sobre 

liderança quanto filósofos, pesquisadores e professores que estudaram e finalmente 

publicaram sua teoria da liderança. 

O tema a que este trabalho de conclusão de curso alude justifica-se pelo fato das 

Forças Armadas (FFAA) atuarem em inúmeros campos e serem amplamente empregadas na 

garantia da segurança nacional. Com isso, é de suma importância que o comandante de 

pequenas frações tenha em sua personalidade atitudes que evidenciem sua liderança, de modo 

que suas decisões sejam tomadas com confiança e que seja capaz de agir adequadamente em 

qualquer circunstância. Tão logo, pode-se observar claramente os impactos da lideranças do 

comandante de pequena fração para com a mesma. 

Com o passar do tempo, cresce de importância a figura do líder, tendo em vista que em 

momentos de crise, desordem, caos e incerteza, urge a figura de um líder que guie seus 

homens a fim de solucionar a situação. 

Assim sendo, é fundamental que o militar conheça as teorias de liderança, a fim de 

identificar a que melhor se aplica ao seu dia a dia, cabendo desta forma problematizar a 

questão: como se dá a aplicabilidade da teoria de liderança no âmbito do Corpo de Cadetes da 

AMAN? 

Seu estudo é importante para o meio militar, uma vez que atende os diversos escalões, 

sobretudo o tenente, comandante de pelotão ou seção, pois é nas pequenas frações que se pode 

observar o emprego da liderança de forma mais direta. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a teoria de liderança no âmbito do Corpo de Cadetes da AMAN. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

Conceituar liderança; 

Verificar as teorias de liderança; 

Verificar como as teorias de liderança são importantes para comandar subordinados a 

partir do exemplar desempenho em atividades tipicamente militares por parte do comandante 

de pelotão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LIDERANÇA MILITAR 

 

A liderança é um fator importante no que diz respeito ao militar, onde de acordo com 

Kotter (1992, p. 3) “a liderança é definida como o processo de mover um grupo (ou grupos) 

em alguma direção através de meios não coercitivos”. Corroborando com tal ideia está 

Robbins (2000, p. 371) que entende a “liderança como o processo de influência pelo qual os 

indivíduos, com suas ações, facilitam o movimento de um grupo de pessoas rumo a metas 

comuns compartilhadas”. 

Assim, é importante estar atento para a influência do líder sobre o liderado, onde deve 

haver cooperação e motivação entre os envolvidos. O líder deve ser visto como um 

orientador, um guia, para que a equipe consiga alcançar os objetivos desejados. 

Bergamini (2004, p. 19) afirma:  

  

O líder é visto como alguém que traz algum benefício não só ao grupo em geral, 

como a cada membro em particular, fazendo nascer, desse intercambio, o valor que 

normalmente lhe é atribuído. Por sua vez, os membros do grupo devolverão ao líder 

o seu reconhecimento que se traduz pela forma de lhe conferir a autoridade que 

passa a ter perante seus seguidores.  
 

 

Assim, o líder deve ter habilidades como inteligência, equilíbrio emocional, além de 

transmitir confiança para seus liderados. Um líder deve saber motivar, e segundo Robbins 

(2000, p. 342) “motivação é a disposição de exercer um nível elevado e permanente de 

esforço em favor das metas da organização, sob a condição de que o esforço seja capaz de 

satisfazer alguma necessidade individual”.  

Uma equipe motivada realiza as tarefas com disposição e deve haver sempre uma 

sintonia entre os membros da mesma, para que todos trabalhem em prol de um objetivo em 

comum.  

É preciso que o líder mantenha um canal aberto de comunicação entre ele próprio e os 

membros da equipe, afinal, estão todos em busca de um objetivo comum. 

É preciso que haja comunicação entre os membros da equipe para que isso ocorra e 

para que haja comunicação é preciso troca de informações entre os membros. Assim, de 

acordo com Chiavenato (2002, p 32) “comunicação é o processo de transmissão de uma 

informação de uma pessoa para outra, sendo então compartilhada por ambos”. 
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Brasil (2013, p. 9) cita algumas teorias da liderança, onde a corrente inatista defende a 

tese de que “fatores hereditários determinariam a existência do líder, quase desprezando as 

influências do meio”. Já a corrente sociológica “nega que o destaque do líder se deva às suas 

qualidades superiores e, com seus argumentos, procura caracterizar o líder emergente, isto é, 

aquele que desponta devido ao meio social.” A corrente do campo social “considera que os 

quatro fatores da liderança formam sistema com múltiplas possibilidades de interação entre 

seus elementos constitutivos, onde uma mesma estimulação poderá produzir resultados 

diferentes, devido às características dos grupos, às modificações da situação e às variações na 

interação entre o líder e os liderados”. No entanto, o líder militar deverá verificar o modo 

mais adequado para se lidar com o grupo. 

Brasil (2013, p. 11) conceitua liderança militar como: 

 

Liderança militar é a capacidade evidenciada por um indivíduo para influenciar 

outros militares, subordinados ou não, seja em tempo de paz, seja em situações de 

crise ou guerra, motivando-os a cumprir de forma adequada suas missões específicas 

e a participar de forma pró-ativa das atividades desenvolvidas pelo grupo a que 

pertencem. 

 

 

Para que isso ocorra, necessário se faz que se conheça alguns tipos de liderança: 

autoritária, participativa e delegativa. 

Segundo Brasil (2013), na liderança autoritária o líder define as regras e normas a 

serem seguidas e inspeciona regularmente os subordinados, utilizando o sistema de 

recompensa ou punições. Já na liderança participativa, o líder ouve as ideias do grupo e 

procura aproveitar suas ideias para somente depois tomar suas decisões. Agindo assim, o líder 

consegue construir vínculos com seus subordinados, fazendo com que os mesmos colaborem 

espontaneamente com o grupo e desenvolvam seu senso de criatividade. A liderança 

delegativa deverá ser exercida em equipes de alto nível, onde o nível de conhecimento dos 

subordinados é igual ou chega perto do nível do líder, assim o líder deverá delegar atribuições 

sem no entanto perder o controle sobre o grupo. 

Por serem as circunstâncias em que se encontrará o líder durante um combate 

adversas, necessário se faz que o mesmo utilize uma liderança situacional, onde deverá ser 

utilizado o modelo mais adequado a cada caso. 

No que diz respeito aos níveis de liderança, Brasil (2013) cita liderança direta e 

indireta. Na liderança direta o líder influencia diretamente os liderados, sendo muito 

importante o exemplo pessoal. Já na indireta, o líder atua através de outros líderes a ele 

subordinados. 
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A liderança direta é exercida pelo líder diretamente a seus liderados, enquanto a 

indireta possui outros líderes que estão sob seu comando. Na liderança indireta é de suma 

importância estabelecer uma cadeia de lideranças de forma a atingir todos do grupo. 

Segundo Brasil (2013), a chave da liderança é a credibilidade, onde a partir daí possa 

se estabelecer laços de liderança, advindo daí a confiança e o respeito. Os três pilares para que 

isso ocorra são: competência profissional, senso moral e outros atributos. 

 

A competência indica capacidade e abrange, além dos conhecimentos peculiares a 

cada profissão ou cargo, a capacidade física para estar à frente dos trabalhos que 

estão sendo realizados, a capacidade para se comunicar de modo eficaz com o grupo 

e, sobretudo, a capacidade para interagir com pessoas, respeitando-as e orientando-

as em suas deficiências e dificuldades. O senso moral diferencia os que usam o 

poder que o cargo lhes confere para fazer o bem, dos que usam este poder para o 

mal. Implica na incorporação à personalidade de características como o respeito, a 

honestidade, a honra, o senso de justiça, a lealdade e a disciplina. Por último, o 

indivíduo deve possuir uma personalidade integrada por determinados atributos que 

favorecem o exercício da liderança, como: a autoconfiança, a coragem (física e 

moral), a criatividade, a decisão, a dedicação, o entusiasmo, o equilíbrio emocional, 

a iniciativa, a persistência, e a responsabilidade (Brasil, 2013, p. 16). 

 

 

O mais importante é que o líder queira liderar deixando de lado seus próprios 

interesses em detrimento aos interesses do grupo. Através de suas próprias atitudes dará o 

exemplo ao grupo e poderá deles cobrar para que ao final todo o grupo saia ganhando. 

A liderança militar exige que o líder siga alguns princípios, que segundo Brasil (2013) 

são: conhecer os indivíduos que estão sob suas ordens e ter interesse pelo seu crescimento 

profissional e bem estar; comunicar-se com correção e eficiência; agir com decisão e firmeza, 

mas ter paciência, empatia e tato; ensinar o subordinado a confiar; treinar seu bom senso e 

manter o equilíbrio emocional; elogiar o trabalho bem feito, assim como o esforço sincero 

realizado para cumprir a missão, mesmo que não se tenha alcançado o objetivo pretendido; 

apoiar e estimular a iniciativa de seus comandados e incentivá-los para que apresentem 

soluções para os problemas do grupo; conversar com o pessoal, mantendo-os informados e 

tendo sempre uma palavra positiva para animar seus comandados; em todas as situações, 

procurar controlar o medo e demonstrar coragem; ser um permanente bom exemplo para os 

subordinados, agir com responsabilidade, com honestidade e falar sempre a verdade, mesmo 

que ela não lhe seja favorável. Evitar cometer falhas que comprometam sua credibilidade; ter 

um projeto para a organização militar ou o setor que está a seu comando, mas saiba explicá-lo 

a seus subordinados de maneira correta, quando for implementá-lo; empenhar-se em 

identificar e formar outros líderes, com os quais constituirá um grupo coeso, capaz de cumprir 

missões complexas com eficiência. 
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O Exército exige que o indivíduo possua alguns valores, para que assim seja capaz de 

liderar e levar o grupo a ter consciência da importância destes valores para a sobrevivência do 

indivíduo em sociedade (BRASIL, 2013). 

São valores fundamentais: os valores morais, onde estão inseridos a honra, a 

integridade de caráter ou probidade, honestidade, lealdade, senso de justiça, respeito, 

disciplina. Os valores cívico-profissionais englobam: patriotismo, espírito de corpo, 

camaradagem (BRASIL, 2013). 

 

2.2 O PAPEL DO COMANDANTE DE PELOTÃO ENQUANTO LÍDER 

 

O comandante de pelotão exerce um papel muito importante para o soldado, tanto no 

viés profissional quanto no atitudinal, sendo observado constantemente por seus 

subordinados, que muitas vezes o tem como exemplo a seguir. 

Sabe-se que os comandados espelham-se em seus comandantes. Desta forma, é 

necessário que o líder se baseie em três pilares: competência profissional, senso moral e 

personalidade integrada por diferentes atributos. 

 

A competência indica capacidade e abrange, além dos conhecimentos peculiares a 

cada profissão ou cargo, a capacidade física para estar à frente dos trabalhos que 

estão sendo realizados,  a capacidade para se comunicar de modo eficaz com o grupo 

e, sobretudo, a capacidade para interagir com pessoas, respeitando-as e orientando-

as em suas deficiências e dificuldades. O senso moral diferencia os que usam o 

poder que o cargo lhes confere para fazer o bem, dos que usam este poder para o 

mal. Implica na incorporação à personalidade de características como o respeito, a 

honestidade, a honra, o senso de justiça, a lealdade e a disciplina. Por último, o 

indivíduo deve possuir uma personalidade integrada por determinados atributos que 

favorecem o exercício da liderança, como: a autoconfiança, a coragem (física e 

moral), a criatividade, a decisão, a dedicação, o entusiasmo, o equilíbrio emocional, 

a iniciativa, a persistência, e a responsabilidade (BRASIL, 2013, p. 16). 
 

 

Além desses três pilares, é preciso que o líder seja motivador, pois só assim ele será 

capaz de levar seus comandados a executarem suas ordens de forma a cumprir com o dever e 

agindo de forma espontânea e colaborativa. Para Brasil (2008, p. 6), ser líder é ter: “a 

capacidade de influenciar o comportamento humano e conduzir pessoas ao cumprimento do 

dever. Está fundamentada no conhecimento da natureza humana, compreendendo a análise, a 

previsão e o controle de suas reações”.  
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Assim sendo, nota-se que a liderança influencia diretamente no desempenho das 

atividades por parte dos soldados e com isso a importância de se conhecer as teorias de 

liderança. 

De acordo com Maxwell (2015), as teorias da liderança são escolas de pensamento 

apresentadas para explicar como e porque certos indivíduos se tornam líderes. As teorias 

enfatizam os traços e comportamentos que os indivíduos podem adotar para aumentar suas 

próprias habilidades de liderança. 

De acordo com a Teoria dos Grandes Homens, os líderes nascem com as 

características e habilidades certas para liderar: carisma, intelecto, confiança, habilidades de 

comunicação e habilidades sociais. A teoria sugere que a capacidade de liderar é inerente, que 

os melhores líderes nascem, não são criados. Ele define líderes como valentes, míticos e 

ordenados para subir à liderança quando a situação surgir. O termo "Grande Homem" foi 

adotado na época porque a liderança era reservada aos homens, principalmente na liderança 

militar (MAXWELL, 2015). 

A Teoria das Características é muito semelhante à teoria dos grandes homens. Baseia-

se nas características de diferentes líderes, tanto os bem-sucedidos quanto os que não obtêm 

êxito. A teoria é usada para prever liderança eficaz. Geralmente, as características 

identificadas são comparadas às de líderes em potencial para determinar sua probabilidade de 

liderar efetivamente. Os pesquisadores que estudam a teoria das características tentam 

identificar características de liderança sob diferentes perspectivas. Eles se concentram nos 

atributos fisiológicos, como aparência, peso e altura; dados demográficos, como idade, 

educação e histórico familiar; e inteligência, que abrange determinação, julgamento e 

conhecimento (MAXWELL, 2015). 

De acordo com Goleman (2015), a Teoria da Contingência enfatiza diferentes 

variáveis em um cenário específico que determina o estilo de liderança mais adequado para a 

referida situação. Baseia-se no princípio de que nenhum estilo de liderança é aplicável a todas 

as situações. Os renomados pesquisadores de liderança Hodgson e White acreditam que a 

melhor forma de liderança é aquela que encontra o equilíbrio perfeito entre comportamentos, 

necessidades e contexto. Os bons líderes não apenas possuem as qualidades certas, mas 

também são capazes de avaliar as necessidades de seus seguidores e a situação atual. Em 

resumo, a Teoria da Contingência sugere que a grande liderança é uma combinação de muitas 

variáveis-chave. 

A Teoria Situacional é semelhante à Teoria da Contingência, pois também propõe que 

nenhum estilo de liderança substitui outros. Como o próprio nome sugere, a teoria implica que 
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a liderança depende da situação em questão. Simplificando, os líderes sempre devem 

corresponder sua liderança à respectiva situação, avaliando determinadas variáveis, como o 

tipo de tarefa, a natureza dos seguidores e muito mais (GOLEMAN, 2015). 

Na Teoria Comportamental, o foco está nos comportamentos e ações específicos dos 

líderes, e não em seus traços ou características. A teoria sugere que a liderança eficaz é o 

resultado de muitas habilidades aprendidas. Os indivíduos precisam de três habilidades 

principais para liderar seus seguidores: habilidades técnicas, humanas e conceituais. As 

habilidades técnicas se referem ao conhecimento de um líder sobre o processo ou técnica; 

habilidades humanas significa que um é capaz de interagir com outros indivíduos; enquanto as 

habilidades conceituais permitem que o líder tenha ideias para administrar a organização ou a 

sociedade sem problemas (GOLEMAN, 2015). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

  

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Inicialmente, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, a fim de compor a parte teórica do 

estudo. Posteriormente foi realizada uma pesquisa de campo com 35 cadetes da AMAN, com 

a finalidade de analisar a teoria de liderança no âmbito do Corpo de Cadetes da AMAN. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Para a pesquisa bibliográfica foram utilizados livros e artigos disponibilizados em 

bancos de dados eletrônicos que dizem respeito ao tema. Também foi utilizado o Manual de 

Liderança do Exército Brasileiro. 

Para o estudo de campo foi feita uma entrevista com 35 cadetes do 4º ano da AMAN, 

a qual se deu por meio virtual, sendo que a entrevista encontra-se no Anexo 1 deste estudo. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

35 cadetes do 4º ano da AMAN que foram submetidos a um questionário virtual. 
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4 ESTUDO DE CAMPO 

 

Foi realizado um estudo de campo com 35 cadetes do 4º ano da AMAN, sendo que a 

entrevista foi realizada por meio virtual, constando a mesma no Anexo 1 deste estudo. O 

objetivo deste estudo de campo foi verificar como as teorias de liderança são importantes para 

comandar subordinados a partir do exemplar desempenho em atividades tipicamente militares 

por parte do comandante de pelotão. 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Questionado a respeito do quanto o entrevistado conhece a respeito das teorias de 

liderança tendo sido dadas as opções: Muito – Mais ou menos – Quase nada – Nada, 86% dos 

entrevistados tem muito conhecimento; 14% conhece mais ou menos, de acordo com o 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Grau de conhecimento das teorias de liderança 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

 

Sobre se no corpo de cadetes da AMAN o entrevistado observa a aplicação de alguma 

teoria da liderança, 100% dos entrevistados disse que sim, observa que há a aplicação de 

alguma teoria da liderança, conforme segue no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Teoria da liderança aplicada na AMAN 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

Sobre o entrevistado achar que o comandante de pelotão influencia seus liderados 

através do exemplo, 97% acha que sim, 3% acha que não, conforme se vê no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Influência do líder pelo exemplo 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 
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A respeito do entrevistado considerar que na AMAN há um bom relacionamento entre 

o comandante e os subordinados, 93% dos entrevistados considera que sim, há um bom 

relacionamento entre ambos,  7% considera não haver, de acordo com o Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 – Relacionamento entre comandante e subordinados 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

Sobre o entrevistado observar se na AMAN é praticado o sistema de recompensa pelas 

tarefas bem executadas, 93% dos entrevistados considera que sim, 7% que não, conforme o 

Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Recompensa por tarefas executadas 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 
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A respeito do entrevistado observar se há confiança mútua entre o líder e seus 

subordinados na AMAN, 100% dos entrevistados disse que sim, há confiança mútua, como se 

vê pelo Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Confiança mútua entre líder e subordinados 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

A respeito do entrevistado achar que as teorias de liderança são importantes para 

comandar subordinados a partir do exemplar desempenho em atividades tipicamente militares 

por parte do comandante de pelotão, 97% dos entrevistados considera ser importante, ao passo 

que 3% considera não ser importante, de acordo com o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Teorias de liderança importantes  

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

4.2 DISCUSSÃO 

 

Após a conclusão das entrevistas realizadas, constatou-se que 86% dos entrevistados 

têm muito conhecimento a respeito das teorias de liderança, 14% tem um conhecimento 

médio. 

100% dos entrevistados observa que na AMAN as teorias de liderança são utilizadas 

pelos comandantes e instrutores e 97% dos entrevistados considera que o comandante de 

pelotão influencia seus liderados através do exemplo. 

Não pode haver liderança sem influência, porque influenciar é como os líderes 

lideram. Segundo Bennis e Nanus (2015), há uma profunda diferença entre gerenciamento e 

liderança e ambos são importantes. Gerenciar significa realizar, ter responsabilidade por 

conduzir. Liderar é influenciar, guiar em direção, ação, opinião. Os autores acrescentam que 

um fator essencial na liderança é a capacidade de influenciar. 

As pessoas são seres humanos, não máquinas, peças mecânicas ou linhas de 

montagem. Eles respondem melhor quando são tratados como seres humanos, funcionam 

melhor quando têm voz na maneira como o trabalho é feito e permanecem leais e engajados 

quando se sentem respeitados, confiáveis, bem informados e cuidados. É por isso que os 

melhores líderes lideram as abordagens sociais e emocionais de influenciar, não apenas as 

abordagens racionais (BENNIS e NANUS, 2015). 
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Os líderes lideram mobilizando as pessoas em torno de uma visão convincente do 

futuro, inspirando-as a seguir os seus passos. Eles mostram às pessoas o que é possível e as 

motivam a tornar essas possibilidades reais. Eles energizam e focam as pessoas de maneira 

que realizam seus sonhos, dão a elas um senso de propósito e as deixam com um profundo 

sentimento de realização quando o trabalho é feito. Os líderes lideram modelando maneiras de 

pensar ou agir e incentivando novas maneiras de encarar as situações, e, ao fazê-lo, dão às 

pessoas as palavras e a coragem de criar essas novas formas. Os melhores líderes são 

professores, mentores e modelos, e realizam a grande maioria de seu trabalho por influência, 

não por autoridade (BENNIS e NANUS, 2015). 

93% dos entrevistados disse que na AMAN existe um bom relacionamento entre o 

comandante e os subordinados e 93% percebe que utiliza-se o sistema de recompensa quando 

as tarefas são bem executadas. 

As recompensas podem variar de incentivos monetários a prêmios não monetários. 

Bennis e Nanus (2015) identificaram vários aspectos importantes dos sistemas de recompensa 

organizacional úteis para motivar os indivíduos a realizar suas metas. A recompensa 

contingente teve um efeito negativo geral sobre o livre comportamento de escolha, mas 

nenhum efeito no indivíduo pelo interesse na tarefa. 

Numerosos estudos argumentaram que a presença de um sistema de recompensa é 

fundamental para o sucesso de compartilhamento de conhecimento em uma organização. 

Bennis e Nanus (2015) encontraram uma relação positiva entre recompensas e 

compartilhamento de conhecimento.  

O psicólogo Burrhus Frederic Skinner contribuiu para o entendimento do 

comportamento humano através do comportamento operante, no sentido de tornar a resposta 

mais provável ou, de fato, mais frequente. 

Na AMAN, muitas vezes o cadete se sente desmotivado a realizar algumas tarefas. No 

entanto, é relevante atingir um rendimento desejável, sendo necessário que o líder esteja 

presente e motive o indivíduo. 

Entretanto, não é qualquer reforço que irá atingir esse objetivo. É preciso saber qual o 

melhor método e quando deve ser aplicado, observando até que ponto nosso próprio 

comportamento é reforçado pelo mesmo evento (SKINNER, 1982). 
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De acordo com Skinner, o reforço pode tomar duas formas, que são chamadas 

reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo ocorre quando uma resposta 

é fortalecida porque é seguida pela apresentação de um estímulo de recompensa. Em 

contraste, reforços negativos ocorrem quando uma resposta é fortalecida porque é 

seguida pela remoção de um estimulo aversivo (WEITEN, 2016). 

 

Um reforço positivo é uma recompensa para que aumente a probabilidade de ocorrer 

novamente um bom comportamento.  

Com relação ao comportamento operante, Moreira (2007, p. 35) afirma que o mesmo é 

um “termo cunhado por B. F. Skinner o qual classifica como operante aquele comportamento 

que produz consequências (modificações no ambiente) e é afetado por elas.” Sendo assim, o 

comportamento de chegar no tempo estipulado pelo instrutor durante a corrida, produzirá a 

consequência de ganhar uma dispensa do pernoite antes prometido. 

O conceito de esquema de reforçamento, de acordo com Moreira (2007, p. 36): 

 

Diz respeito justamente, a que critérios uma resposta ou conjunto de respostas deve 

atingir para que ocorra o reforçamento. Em outras palavras, descreve como se dá a 

contingência de reforço, ou seja, a que condições as respostas devem obedecer para 

ser liberado o reforçador. Existem dois tipos de esquemas: de reforçamento, o 

continuo e o intermitente.  

 

No esquema de reforço contínuo, toda resposta é seguida de um reforço. No esquema 

de reforço intermitente, algumas respostas são seguidas de reforço e outras não.  

 

Em geral, os esquemas de reforçamento intermitente produzem uma frequência de 

respostas maior que os esquemas de reforçamento contínuo. Isto se dá por duas 

razões básicas: l) como no reforçamento intermitente apenas algumas respostas são 

reforçadas, teremos uma relação maior de respostas por reforço, o que produz uma 

frequência maior de respostas; 2) quando o comportamento é reforçado por 

reforçadores primários ou incondicionados (p. ex., água, alimento, sexo, etc.), a 

saciação ocorre muito mais rapidamente em CRF, pois o organismo entra em contato 

com um número maior de reforçadores com menos respostas. Sendo assim, a 

saciação é mais rápida, fazendo com que os reforçadores tenham seu valor 

diminuído. Nos esquemas intermitentes, o comportamento e reforçado menos vezes, 

demorando mais para gerar saciação; e, portanto, o organismo acaba emitindo mais 

respostas. Existem exceções a essa regra. Alguns esquemas temporais de 

reforçamento, como os de intervalo, podem produzir uma frequência menor de 

repostas que a observada em CRF, quando o intervalo entre as respostas reforçadas é 

muito longo (MOREIRA, 2007, p. 45). 

 

 

Observa Moreira (2007), que o reforçamento contínuo é muito mais eficaz para a 

aquisição de um novo comportamento do que o intermitente. Quando todas as respostas são 

reforçadas, a relação entre a resposta e a sua consequência é rapidamente aprendida.  
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Nos primeiros contatos do instrutor com o seu pelotão, é fundamental que ele reforce 

continuamente sua tropa para que os cadetes adquiram o comportamento de se empenhar em 

suas tarefas, pois caso contrário, o cadete não saberá se seu esforço valerá a pena 

(MOREIRA, 2007). 

Segundo Moreira (2007), Skinner passa a distinguir dois tipos de estímulos 

reforçadores: o primeiro deles, o estímulo reforçador positivo, segue o comportamento, ou 

seja, é apresentado após a emissão da resposta ou é produzido por ela. Já o estímulo 

reforçador negativo consiste em eventos que devem estar presentes antes da ocorrência do 

comportamento, já que este é fortalecido, justamente, por remover tais eventos. Nesta segunda 

versão, portanto, os adjetivos negativo e positivo não se referem mais aos efeitos 

comportamentais de fortalecimento ou de enfraquecimento; independentemente de ser 

positivo, ou negativo, o termo reforço, na segunda versão skinneriana, designa processo de 

"fortalecimento" do comportamento. 

Isto implica outro sentido para os adjetivos positivo e negativo: agora o processo de 

reforço é considerado positivo por resultar da "apresentação" de eventos ou é 

considerado negativo, por resultar da "remoção" de eventos. O mesmo ocorre com o uso 

desses adjetivos para os estímulos reforçadores. 

Os eventos que se verificam reforçadores são de dois tipos. Alguns reforços consistem 

na apresentação de estímulos, no acréscimo de alguma coisa, por exemplo, alimento, água, ou 

contato sexual, à situação. Estes são denominados reforços positivos. Outros consistem 

na remoção de alguma coisa, por exemplo, de muito barulho, ou de um choque elétrico, da 

situação. Estes são denominados reforços negativos. Em ambos os casos, o efeito do reforço é 

o mesmo: a probabilidade de resposta será aumentada (MOREIRA, 2007). 

O cadete, ao ingressar na AMAN, vivencia os impactos dos fatores estressores 

inerentes às atividades do dia a dia, como a privação do sono, cobrança constante dos oficiais, 

realização de provas e a distância da família. O estresse causado por estes fatos impede que o 

cadete tenha força de vontade para realizar suas tarefas, afetando, portanto, no seu 

rendimento. 

A confiança mútua entre líderes e subordinados é percebida por 100% dos 

entrevistados e 97% dos entrevistados considera que as teorias de liderança são importantes 

para comandar subordinados a partir do exemplar desempenho em atividades tipicamente 

militares por parte do comandante de pelotão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A liderança é um desafio para qualquer um, é uma enorme responsabilidade e deve-se 

ter as ações necessárias para realizar as boas intenções de se tornar um bom líder. Um bom 

líder atualmente precisa: ter a capacidade de inspirar e estimular outros; ter um bom 

relacionamento com seu grupo e gerenciar e desenvolver recursos para cumprir metas, mas 

também saber a respeito de comunicação e compartilhar experiências e conhecimentos. 

A liderança pode ser definida como: influenciar outras pessoas a trabalhar de bom 

grado, seguir o líder na consecução dos objetivos. É o processo de inspirar outras pessoas a 

trabalhar duro para realizar tarefas importantes. Constrói o compromisso e entusiasmo 

necessário para que as pessoas apliquem seus talentos para ajudar a realizar planos. 

É importante explorar o papel dos estilos de liderança ao nosso entendimento de 

líderes e organizações e converter conhecimento em vantagens competitivas. Apenas 

recentemente os pesquisadores começaram a se concentrar no vínculo entre liderança e 

conhecimento de gestão ou processos de aprendizagem organizacional. 

Para o militar a liderança é fundamental, pois através dela o comandante irá 

determinar o sucesso ou não de sua missão. 

Foi realizado um estudo de campo com 35 cadetes do 4º ano da AMAN, com o 

objetivo de verificar como as teorias de liderança são importantes para comandar 

subordinados a partir do exemplar desempenho em atividades tipicamente militares por parte 

do comandante de pelotão. 

97% dos entrevistados considera que as teorias de liderança são importantes para 

comandar subordinados e que o exemplo é o ponto principal deste processo. Constatou-se que 

os comandantes e instrutores da AMAN utilizam as teorias de liderança, principalmente 

aquelas relacionadas às recompensas, motivando assim seus liderados. 

Também foi observado que o relacionamento entre líderes e subordinados é muito 

bom, o que é crucial para a liderança, tendo em vista que a confiança e a credibilidade no líder 

são as peças chaves para uma boa liderança. 

Assim sendo, conclui-se que no âmbito do Corpo de Cadetes da AMAN o processo de 

liderança seguem as teorias de liderança mais conhecidas e estão obtendo sucesso. 
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ANEXO 1 – ENTREVISTA COM OS CADETES 

 

1) O quanto você conhece a respeito das teorias de liderança?  Muito – Mais ou menos 

– Quase nada – Nada. 

2) No corpo de cadetes da AMAN você observa a aplicação de alguma teoria da 

liderança? 

3) Você acha que o comandante de pelotão influencia seus liderados através do 

exemplo? 

4) Você considera que na AMAN há um bom relacionamento entre o comandante e os 

subordinados? 

6) Você observa se na AMAN é praticado o sistema de recompensa pelas tarefas bem 

executadas? 

7) Você observa se há confiança mútua entre o líder e seus subordinados na AMAN?  

8) Você acha que as teorias de liderança são importantes para comandar subordinados 

a partir do exemplar desempenho em atividades tipicamente militares por parte do 

comandante de pelotão? 
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ANEXO 2 – ESTILOS NA LIDERANÇA 

 

 

 
Fonte: DISC (2020) 


