
 

CONCLUSÕES 
 

 

 

A necessidade da teoria contribuir para a subsequente melhoria da prática e, 

recursivamente, a necessidade da prática poder contribuir para a melhoria dos modelos 

teóricos, foram os principais racionais que nortearam esta investigação. Nas palavras de 

Raelin (2007, p.1) “é necessário uma nova epistemologia da prática que acrescente praxis à 

educação formal por forma a ajudar os estudantes a desconstruir as estruturas e os sistemas 

que caracterizam o seu contexto social”. Daí, também a preocupação, imbuída em todo este 

trabalho de não esquecer a necessidade e importância do processo de educação e formação 

dos Oficiais, no que respeita ao conjunto de respostas que devem ser dadas nas exigências 

profissionais. As estratégias utilizadas para resolver os problemas do dia-a-dia não são 

necessariamente as mesmas que as utilizadas na resolução das tarefas académicas.  

As “lições aprendidas” da experiência com todo o conhecimento subjacente 

ocupam um lugar de destaque, assumindo especial relevo, em contexto militar e em 

ambiente operacional, porque para além do cumprimento da missão, está em causa um 

valor maior, o valor da vida humana. É aqui, efectivamente que a acção de Comando e 

Liderança são cruciais, em particular quando é necessário desenvolver e dar respostas 

adaptativas a novas situações.  

A presente investigação estabeleceu como objecto o estudo do conhecimento tácito 

e da liderança transformacional e transaccional em contexto militar, enquanto modelos 

explicativos do que os comandantes de Pelotão “sabem” sobre o que é comandar e como 

efectivamente o traduzem no exercício da Liderança. 

Desta forma, com base no modelo teórico de Sternberg e colaboradores (1993, 

1995, 1999) e de Bass (1985), a investigação desenvolve-se em torno de quatro eixos 

principais: 1) modelos estruturais subjacentes a cada um dos construtos; 2) relações entre 

ambos; 3) diferenças entre grupos para o estudo do desenvolvimento do conhecimento 

tácito e da aplicação de estratégias de influência entre novatos, intermédios e especialistas, 

seguindo uma metodologia transversal; e 4) desenvolvimento do conhecimento tácito, a 

aplicação de estratégias de influência, bem como de estilos de liderança utilizados na 

prática de Comando, seguindo uma metodologia longitudinal com um grupo de finalistas. 
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Dos trilhos de análise percorridos, estabelecem-se três grupos de considerações em 

torno dos três “pontos de ancoragem”: 1) abordagem preconizada por Sternberg e tal., 

(1993, 1995) e Wagner no estudo do conhecimento tácito; 2) abordagem de “Banda Larga” 

de Liderança (Bass, 1985) e Bass & Avolio (1994); 3) estudos das diferenças inter e intra 

individuais das competências de Comando (factores do conhecimento tácito) e dos estilos 

de liderança. Para os dois primeiros pontos, estabelece-se uma síntese dos resultados 

obtidos, conducente à identificação dos modelos estruturais preconizados para cada um dos 

construtos. Procura-se verificar a replicabilidade de duas propriedades psicométricas, a 

precisão e a validade dos instrumentos.  

O primeiro grupo de considerações - primeiro “ponto de ancoragem” -  reporta ao 

estudo dos factores ou competências nucleares do Comando do Pelotão, centrado no 

conhecimento tácito. A síntese entre uma teoria e uma prática que prepare indivíduos para 

desafios próximos da realidade profissional encontra eco, necessariamente, no conceito 

associado à inteligência prática e ao conhecimento tácito. 

As diversas abordagens que estudam a Liderança deram pouca ou nenhuma atenção 

ao que os comandantes/líderes sabem acerca de como liderar, qual o conhecimento relativo 

a uma Liderança efectiva e como é adquirido (Bass, 1990; Heddlund, Sternberg, & Psotka, 

2000; Yukl & Van Fleet, 1992). A abordagem seguida no estudo do conhecimento tácito e 

das estratégias de influência possibilita combinar aspectos qualitativos e quantitativos dos 

comportamentos contextuais, da prática do Comando do Oficial Subalterno. A 

identificação de cenários emanados do “terreno” permite reflectir sobre como reagir em 

situações específicas, bem como transferir conhecimento para novas situações.  

O facto do exercício do Comando e do processo de Liderança envolver a resolução 

de problemas não implica que os conceitos que lhes estão associados sejam equivalentes. O 

Comando e a Liderança envolvem uma “complexa forma social de resolução de 

problemas” (Munford, Zaccaro, Harding, Jacobs, & Fleishman, 2000, p. 14). Um dos 

aspectos centrais que os líderes devem ter em conta, é a avaliação do problema (Amabile, 

1997). Saber discriminar a informação relevante da irrelevante distingue os especialistas 

dos novatos e pode fazer toda a diferença no exercício prático da Liderança. A procura da 

melhor solução é condicionada por factores temporais e de recursos, na procura e 

implementação de potenciais soluções (Munford et al., 2000).  
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A extensão do Questionário de Conhecimento Táctico para Comandantes de 

Pelotão reflecte-se na dimensão do Capítulo V. A realização do estudo piloto para o QCT: 

CmdtPel era incontornável, dada a especificidade dos conteúdos e da terminologia militar, 

das diferenças funcionais do modelo do Exército Americano para o modelo do Exército 

Português, bem como do número reduzido de estudos realizados com esta medida. 

Relativamente ao Questionário Multifactor de Liderança não se considerou imprescindível 

a realização de um estudo piloto, pela menor especificidade dos itens e dos inúmeros 

estudos já realizados.  

A consistência dos resultados obtidos com os metrológicos ao QCT: CmdPel 

permite concluir que se trata de uma medida precisa de conhecimento tácito. Está-se 

perante um instrumento específico, que permite avaliar questões associadas ao Comando 

militar (às diversas áreas do conhecimento representativas do Comando do Pelotão) e às 

diferenças individuais no que respeita à especificidade do conhecimento tácito adquirido 

ao longo da experiência e da carreira. Assinale-se que os resultados mais elevados de 

consistência interna do instrumento foram obtidos com a sub-amostra de Oficiais 

Superiores (.90), comparativamente ao obtido com a sub-amostra de especialistas (.73) e 

com a sub-amostra de cadetes (.87). 

O estudo confirmatório, conduzido com a sub-amostra de cadetes, aponta no 

mesmo sentido: a precisão do QCT: Cmdt Pel possibilita a recolha de resultados 

consistentes, uma vez que os coeficientes de precisão permanecem elevados nas diferentes 

amostras. 

Quanto à segunda propriedade da medida, os resultados obtidos (Capítulo V, 

Estudo 1) conduziram às primeiras evidências sobre a validade de construto do 

conhecimento tácito. As situações que compõem o questionário são relevantes para a 

medida do conhecimento tácito para Comandantes de Pelotão. A análise exploratória dos 

dados, veio mostrar que o conhecimento tácito para comandantes de Pelotão se agrupa em 

torno de 4 factores: 1) relação com os subordinados, envolvendo motivação, preocupação e 

criação de credibilidade; 2) relação com o superior hierárquico, envolvendo capacidade de 

influenciar e estabelecer confiança; 3) relação consigo próprio, perante os subordinados; e 

4) relação consigo próprio, perante o superior hierárquico.  

A análise confirmatória replica a estrutura que resultou da análise exploratória com 

uma amostra independente (sub-amostra 2 – cadetes). Os resultados parecem sugerir que o 
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conhecimento tácito é um construto unidimensional de 2ª ordem, representado por quatro 

sub-escalas de primeira ordem: 1) «motivar e preocupar-se com os subordinados» 

(MPSubor); 2) «influenciar e lidar com o superior hierárquico» (IChefe); 3) «gestão do self 

perante os subordinados» (SelfSub); e 4) «gestão do self perante os superiores 

hierárquicos» (SelfSup).  

A revisão teórica inicial realizada em contexto civil e militar evidenciou a falta de 

estabilidade das dimensões do conhecimento tácito. Mesmo quando os resultados 

empíricos evidenciavam a emergência de dimensões, ora interpretáveis, ora 

ininterpretáveis, Sternberg refere-se sempre ao construto como geral, de dimensão única. 

Os resultados aqui obtidos são claros, ou seja, rejeitam a hipótese do modelo 

unidimensional de primeira ordem, como representação adequada do construto do 

conhecimento tácito.      

A formulação e teste do modelo estrutural de segunda ordem do construto 

conhecimento tácito, confirma a concepção hierárquica na base da medida do QCT: 

CmdtPel e não apoia o carácter unitário concebido para a inteligência prática, proposto por 

Wagner e Sternberg (1985). Este dado, constitui-se como um dos resultados mais 

relevantes da investigação. No entanto deve salientar-se as elevadas intercorrelações 

encontradas entre as quatro dimensões do conhecimento tácito; refira-se ainda que os 

resultados reportam apenas à primeira investigação realizada no nosso país.  

De facto, os resultados encontrados no presente estudo sugerem a necessidade de 

novos estudos e outras análises: sem pôr em causa todo o conjunto de investigação já 

realizada, sugere-se, contudo, mais estudos e mais recolhas de dados. Os resultados 

alcançados em torno das dimensões do conhecimento tácito para Oficiais Subalternos, 

permitem perceber que do ponto de vista empírico e formal o Comando do Pelotão se 

processa em dois planos, o primeiro no plano hierárquico (domínio interpessoal) e o 

segundo no plano privado (domínio interpessoal). No plano hierárquico, na relação com os 

subordinados, a comunicação processa-se no sentido descendente, pela necessidade de 

«assegurar motivação, preocupação e criação de credibilidade» e no sentido ascendente na 

relação com o superior hierárquico, pela necessidade de «influenciar as decisões» e ao 

mesmo tempo «estabelecer e ganhar a sua confiança». Estes dois tipos de relação 

consubstanciam-se pelo cumprimento da missão do escalão superior através dos 
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subordinados e remetam para tensões do plano privado na relação necessária e 

insubstituível com o superior e com os subordinados. 

Procurando estabelecer uma relação entre a análise de clusters realizada por 

Horvath, et al., (1994) com os resultados encontrados na AFE para cada um destes 

factores, quanto à percentagem de variância explicada (ver Quadro 6.4), é possível 

verificar a sobreposição no que respeita à «motivação e preocupação com os 

subordinados» como factor que mais representa o conhecimento tácito dos comandantes de 

Pelotão. O comando do Pelotão é caracterizado por uma liderança directa, face a face com 

os subordinados. A «motivação e preocupação com os subordinados» consubstanciam e 

reafirmam a credibilidade do seu comandante. É ainda de destacar, que os dois factores, 

associados à «gestão do self», face aos subordinados e face ao superior, podem reflectir a 

pressão que o sujeito sente para afirmar a sua autoridade e credibilidade, perante os 

inferiores e superiores hierárquicos. 

Confirma-se também que o modelo estrutural do conhecimento tácito é invariante 

numa amostra independente, portanto, a generalizabilidade e a confiança da medida pode 

ser considerada. 

O padrão específico das relações entre as quatro medidas operacionais, 

representativas do conhecimento tácito, possibilita uma descrição integrada da natureza do 

conhecimento tácito, enquanto competências orientadas para a acção de comando ao nível 

Pelotão. As quatro categorias informam sobre as áreas em que se opera a prática do 

comando e no qual o conhecimento tácito se inscreve. Ao estabelecer-se uma ligação entre 

a qualidade das características metrológicas obtidas com o QCT:Cmdt Pel e o facto da 

amostra ser constituída por elementos de diferentes Armas e Serviços, diferentes domínios 

do conhecimento e ocuparem diferentes funções, reforça o carácter integrativo e a 

representatividade dos factores ou dimensões do conhecimento tácito.  

Apesar de não se ter confirmado a hipótese estrutural do modelo bidimensional, 

referente ao domínio intrapessoal e interpessoal, é de destacar a existência do 

conhecimento relativo à «gestão do self» no contexto da prática do comando de “homens”. 

Este resultado, não constituindo propriamente uma surpresa, reforça o papel crucial do 

auto-conhecimento na interacção com os subordinados e com os superiores.   

As implicações práticas abrem espaço para a intervenção psicológica e para o 

desenvolvimento das práticas de Comando. As respostas dos especialistas a cada uma das 
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situações (QCT: Cmdt Pel) e opções fornecem indicação do nível (o quanto uma opção é 

considerada muito adequada ou pouco adequada) e da variabilidade (concordância nas 

respostas) das decisões face aos problemas apresentados. 

Aceitando que o construto conhecimento tácito é multifactorial a intervenção passa 

por tornar explícito qual o conhecimento prático mais relevante para a prática de Comando, 

fornecendo indicações para que a aprendizagem a partir da experiência seja mais efectiva. 

Cada uma das dimensões informa sobre as mudanças chave que se opera na aprendizagem 

e desenvolvimento dos futuros Oficiais. As mudanças representam aspectos da prática do 

Comando e Liderança, que não são cobertas necessariamente pela doutrina e aprendidas 

segundo o treino formal.  

A análise detalhada de cada uma das situações do QCT: CmdtPel, permitiu 

sistematizar um modelo formal para as estratégias de influência mobilizadas para cada uma 

das categorias do conhecimento tácito. 

A análise factorial confirmatória evidencia seis estratégias direccionadas para a 

«motivação, preocupação e estabelecimento de credibilidade perante os subordinados»: (1) 

recurso à ajuda/apoio e à consulta; (2) passsividade; (3) pressão e legitimação pela 

hierarquia; (4) facilitar o ajustamento às tarefas e à integração; (5) proporcionar 

estabilidade e facilitar as condições de trabalho; e (6) procura de informação adicional. 

Assinale-se que influenciar o superior hierárquico envolve quatro estratégias: (1) recurso a 

alianças e ao apoio; (2) persuasão racional; (3) defesa e sustentação da decisão superior e 

neutralidade; (4) passividade. Por sua vez, a «gestão do self perante os subordinados» 

envolve quatro estratégias: (1) recurso à ajuda ou apoio; (2) passividade; (3) auto-

regulação e preservação da vida pessoal; (4) dimensionando os problemas. Por fim, a 

«gestão do self perante os superiores hierárquicos» envolve três estratégias: (1) 

assertividade; (2) respeito pela hierarquia; (3) recurso e apoio a Oficiais mais experientes. 

A noção subjacente quer ao conhecimento tácito, quer às estratégias de influência e 

aos estilos de liderança são claramente contextualistas e traduzem os processos vicariantes 

(Reuchlin, 2002), utilizados pelos sujeitos face aos diversos problemas de comando, na 

medida em que traduzem os processos mentais preferencialmente escolhidos em função 

das situações e da adaptação ao contexto.    

O modelo proposto para avaliação do conhecimento tácito para comandantes de 

Pelotão permite obter um resultado global, quatro resultados parciais para cada uma das 
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dimensões genéricas do escalão Pelotão e quinze resultados individuais para cada uma das 

situações do questionário. O QCT: CmdtPel permite ainda avaliar o tipo de estratégias de 

influência passíveis de serem escolhidas, de modo a efectivar para cada uma das dimensões 

do conhecimento tácito. De modo similar, é possível obter estratégias dirigidas para cada 

uma das 15 situações do questionário e estratégias específicas para cada uma das quatro 

dimensões do conhecimento tácito. 

Do ponto de vista da intervenção psicológica, estes resultados permitem uma 

avaliação global do conhecimento tácito do sujeito, relativamente ao grupo de especialistas 

e análises diferenciais do tipo de competências que o sujeito tem mais desenvolvidas e 

quais necessita desenvolver na sua acção de Comando. Finalmente, as pontuações obtidas 

nas estratégias de influência podem ser úteis para determinar o tipo de comportamentos 

que o sujeito preferencialmente utiliza para enfrentar e responder a cada uma das 

competências. É de destacar que, comparativamente com outras taxionomias ou modelos 

por competências que apenas permitem uma avaliação generalista sobre as competências 

utilizadas, nunca se chega ao modo como em contexto se aplica a competência. O modelo 

proposto possibilita colocar o sujeito perante uma variedade enorme de desafios e situações 

e analisar quais os comportamentos específicos que estão na base da emergência e 

aplicação de uma determinada competência/dimensão.  

Quando se procura estabelecer um paralelo entre as quatro categorias do 

conhecimento tácito e respectivas estratégias de influência com outras concepções teóricas, 

as abordagens mais próximas são a de Bass e Avolio (1990, 1993), a de Yukl e 

colaboradores (Van Fleet & Yukl, 1986;Yukl, 1998; Yukl & Falbe, 1990) e a de Manz & 

Sims (1980, 1981, 2001). A maioria dos 14 comportamentos que integram a taxionomia de 

práticas de gestão de Yukl (1998) apresenta paralelismos com as categorias do 

conhecimento tácito identificadas: «motivar os subordinados» engloba motivar, 

recompensar e reconhecer; comunicar abrange clarificar papeis e objectivos, informar, 

monitorizar e consultar. A «preocupação com os subordinados» tem relação com a 

preocupação e bem-estar, espelhada na consideração individualizada da Liderança 

transformacional (Bass & Avolio, 1993). A categoria da «gestão do self» é consistente com 

as teorias da gestão e Liderança do self (Manz & Sims, 1980, 1981, 2001), que integram o 

estabelecer objectivos e ter iniciativa para os alcançar; regular os pensamentos e as 

emoções e auto-reforçar-se. Por fim, o conhecimento tácito relativo a «estabelecer 
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confiança e credibilidade» é próximo do construto confiança, entendida como 

característica disposicional, alicerçada no relacionamento interpessoal (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995; Rotter, 1967). 

É de destacar que para além da avaliação diferencial do nível de conhecimento 

tácito do sujeito, o QCT: CmdtPel facilita ainda o processo de aprendizagem das 

competências do comandante de Pelotão (classe) e o processo de auto-conhecimento. O 

instrumento de conhecimento tácito tem assim uma dupla valência, na utilidade para o 

psicólogo que faz o diagnóstico do processo de desenvolvimento do conhecimento tácito 

do sujeito, pela determinação de pontos fortes e défices, bem como pela utilidade de auto-

diagnóstico comparativamente às respostas padrão, que os especialistas mais utilizam para 

cada uma das situações e para cada uma das competências. A avaliação das duas 

competências do foro inter-pessoal e das respectivas estratégias de influência, da relação 

com os subordinados e com o superior hierárquico permitem uma abordagem de natureza 

mais relacional, enquanto que as duas competências do foro intra-individual, permitem 

uma intervenção mais perspectivada para a construção cognitivista centrada no sujeito.   

A caracterização do conhecimento tácito a partir das três dimensões pela qual é 

adquirido, representado mentalmente e aplicado, abre possibilidades para a intervenção em 

Educação, ao dar ênfase aos métodos reflexivos e à forma como competências e 

comportamentos se relacionam com determinadas acções ou resultados, respondendo a um 

dos principais propósitos da Gestão dos Recursos Humanos, o alcance de melhores 

desempenhos.  

O segundo grupo de considerações – segundo “ponto de ancoragem” - reporta a 

implementação do conhecimento tácito na prática do Comando, centrada na abordagem de 

“Banda Larga” de Liderança. 

A opção por escolher o Questionário Multifactor de Liderança para avaliação da 

liderança transformacional e transaccional, é justificado por ser o instrumento mais usado 

internacionalmente, com maior número de investigações em torno da sua estrutura factorial 

e ainda não adaptado para o nosso país. Por outro lado, o modelo de “Banda Larga” de 

Liderança, em particular o conceito de liderança transformacional, entronca directamente 

no factor mais mobilizado no Comando do Pelotão, nomeadamente, a «motivação, a 

preocupação e procura de estabelecer credibilidade perante os subordinados». A satisfação 

das necessidades dos subordinados para além de simples recompensas contingentes, a 
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preocupação relativamente aos seus “sentimentos”, promoção da sua auto-estima, 

autonomia e individualidade, contribui para a satisfação, eficiência e esforço extra dos 

subordinados. A construção e desenvolvimento de equipas, implica que o comandante seja 

capaz de considerar as necessidades individuais de cada elemento, diagnosticar o nível de 

desenvolvimento dos subordinados e proporcionar-lhes desafios apropriados. 

De entre os vários aspectos subjacentes à validade de construto, a validade factorial 

do QML é o aspecto mais criticado pelos diversos estudos e confirmado nesta investigação, 

bem como as elevadas correlações entre as escalas transformacionais e transaccionais e a 

redução do número de itens da Versão reduzida (5X) original. 

Os três estudos realizados com o QML, tiveram por objectivo testar a estrutura 

original de nove factores e chegar eventualmente a uma nova proposta. Com o primeiro 

estudo, constata-se que o modelo original a nove factores apresenta um grau pobre de 

ajustamento relativamente à estrutura de dados observada, não se confirmando as nove 

dimensões relativas ao modelo de Liderança “Banda Larga” propostas por Bass e Avolio 

(1995). Procurar identificar quais os itens e o modelo que contribui para a melhor 

representação estrutural do QML, justificaram a re-especificação de alguns dos parâmetros 

do modelo a nove factores. A análise dos índices de modificação reportados mostra um 

aumento significativo do grau de ajustamento dos modelos, conduzindo à eliminação de 

nove itens e uma versão reduzida a 27 itens, não se alterando substancialmente o modelo 

original.  

Finalmente o terceiro estudo realizado com uma amostra independente, confirma a 

invariância das alterações introduzidas no estudo anterior, dando suporte a uma estrutura 

de primeira ordem para o QML. Verifica-se que os valores médios das correlações entre as 

cinco escalas da liderança transformacional são elevados e similares aos encontrados por 

Avolio & Bass (2004), interpretadas como evidência da validade convergente desta escala. 

Persistem ainda correlações elevadas e significativas entre a escala da «recompensa 

contingente» e cada uma das cinco escalas da liderança transformacional. As correlações 

negativas entre as escalas transformacionais e as escalas «gestão pela excepção passiva» e 

«laissez-Faire» são interpretadas como evidência da validade discriminativa destas escalas. 

As escalas da «gestão pela excepção passiva» e «Laissez-Faire» estão positivamente 

correlacionadas. Contrariamente ao esperado, a escala «gestão pela excepção activa» 

apresenta correlações médias positivas, com as escalas da liderança transformacional, 
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podendo por um lado traduzir a especificidade da amostra no que comporta às sub-

variáveis instrução e comando e à forma como são interpretados os procedimentos de 

verificação e controlo dos erros, ou levar à eventual reformulação de alguns dos itens da 

escala Gestão pela Excepção Activa.  

As correlações elevadas entre as escalas «recompensa contingente» e «estão pela 

excepção activa» com as escalas da liderança transformacional, leva a questionar a sua 

validade discriminante e a ponderar a existência de factores de segunda ordem que 

contribuam para as elevadas correlações entre os factores. Os resultados da AFC de 

segunda ordem mostrou que o modelo a três factores correlacionados designados por 

liderança transformacional (IIa, IIb, MI, EI, CI), liderança transaccional (CR, GEa) e 

liderança passiva-evitante (GEp e LF) é o que mais se ajusta e explica as elevadas 

correlações encontradas. Confirmam-se assim elevadas intercorrelações entre o factor 

liderança transformacional (TRF) com o factor liderança transaccional (TRS) e que o 

factor liderança passiva-evitante (PA_EV) é claramente distinto dos outros dois factores. 

Em tom de conclusão, a estrutura factorial da Versão reduzida (5X) original do 

QML a nove factores (36 itens) não é replicada. Os dados descritos neste segundo grupo de 

considerações são favoráveis ao modelo estrutural de primeira ordem a 9 factores proposto 

pelos autores do QML (com redução do número de itens), e ao modelo de segunda ordem, 

com três factores correlacionados (liderança transformacional, liderança transaccional e 

liderança passiva-evitante). Este resultado constitui evidência favorável à validade de 

construto do Questionário Multifactor de Liderança, confirmando que o modelo a nove 

factores (27 itens) pode ser generalizado à população militar portuguesa. Contudo, é de 

salientar que o tamanho da nossa amostra coloca alguns condicionamentos metodológicos 

relativamente aos estudos dos autores, deixando em aberto a sua confirmação em futuros 

estudos.      

A aproximação entre as duas abordagens teóricas e os resultados alcançados, 

nomeadamente a identificação dos quatro grandes factores do conhecimento tácito, 

enquanto conjunto de competências do comando do Subalterno e a relação causal entre 

conhecimento tácito e liderança transformacional e transaccional, proporcionam um 

modelo explicativo sobre “o que sabem” os comandantes e “como o aplicam” na prática do 

comando, e conferindo um carácter inovador à presente investigação. 
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A compreensão destas relações remete para uma dinâmica psicológica complexa, 

mobilizando conhecimentos, experiências, histórias de vida, bem como aspectos sócio-

cognitivos, motivacionais e emocionais do sujeito face aos outros e face ao próprio.  

Para além do contributo teórico no estudo do construto conhecimento tácito que se 

proporciona à comunidade de investigadores em geral, o Exército e a Academia Militar em 

particular, ficam, a dispor de dois instrumentos de medida para o estudo do Comando e 

Liderança, adaptados à sua realidade e com boas características metrológicas.  

Pelos motivos até aqui apresentados, a aprendizagem baseada na experiência e todo 

o conhecimento tácito subjacente, abre espaço para a intervenção no desenvolvimento da 

liderança, podendo ocupar um lugar de destaque na formação dos futuros comandantes, 

conceptualizada na doutrina do Exército como pilar fundamental para o treino e 

desenvolvimento do comando. 

O terceiro grupo de considerações – terceiro “ponto de ancoragem” – reporta os 

estudos das diferenças inter e intra individuais das competências de Comando (factores do 

conhecimento tácito e estratégias de influência) e dos estilos de liderança e às relações que 

se estabelecem entre ambos. 

A identificação das diferenças temporais ao nível de conhecimento tácito 

observadas num grupo de alunos e num grupo de especialistas permite sistematizar os 

factores responsáveis pelo desenvolvimento de processos vicariantes. Tendo como 

referência os resultados médios dos diferentes níveis de escolaridade, a análise dos 

resultados sugere um aumento do conhecimento tácito em termos globais ao longo dos 

anos e com a experiência adquirida. 

O grupo de especialistas face ao grupo de alunos regista diferenças significativas na 

medida global do conhecimento tácito e nos seus quatro factores. Neste sentido o 

conhecimento tácito, pode assim, ser entendido como uma forma desenvolvida de perícia, 

possibilitando ao especialista responder de forma flexível a um grande número de situações 

e exigências.  

A caracterização de três grupos distintos de análise, o grupo de novatos (1º ano), 

com resultados significativamente mais baixos que os restantes, o grupo intermédio (4º 

ano) e o grupo de especialistas (Tenentes), evidência que os cadetes da AM desenvolvem 

gradualmente ao longo dos anos estruturas distintas de conhecimento.  
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Os factores do domínio inter-pessoal, da relação com o outro, nomeadamente a 

«motivação e preocupação perante os Subordinados» e a «influência do Superior 

Hierárquico», estão significativamente mais desenvolvidos no grupo de especialistas. A 

especificidade da acção de comando, caracterizada por uma maior proximidade com os 

soldados, aliada à necessidade do cumprimento das missões do escalão superior, mantendo 

simultaneamente a coesão de grupo e a protecção aos soldados, são apontados como 

factores responsáveis pelo desenvolvimento de processos vicariantes que conduzem a um 

acréscimo do conhecimento implícito.  

Não se registaram diferenças significativas entre o grupo de especialistas e o grupo 

intermédio nos factores do domínio intra-pessoal, da «gestão do Self» perante os 

Subordinados e perante o Superior Hierárquico. Associado a estes dados, o facto de não se 

registar desenvolvimento significativo ao longo dos anos na «gestão do Self perante os 

Superiores», bem como as médias obtidas nos factores intra-pessoais serem relativamente 

mais baixas quando comparadas com os inter-pessoais no grupo de especialistas, reforça a 

tese avançada por Horvath et al., (1994) que em contexto militar são feitas poucas ou 

nenhumas referências sobre o reconhecer e lidar com os próprios erros, evidenciando “uma 

proibição cultural para discutir as fraquezas pessoais” (p. 37).  

O facto do conhecimento tácito relativo à «gestão do Self perante os Superiores», 

implicar o recurso a estratégias de apoio e suporte de Oficiais mais experientes, do ser 

assertivo, não tendo receio da sua posição hierárquica, aliado ao facto dos cadetes 

apontarem dificuldades em serem reconhecidos pelos superiores hierárquicos (Rosinha & 

Abreu, 2003), reforçam a ausência de desenvolvimento neste factor. O contexto ao longo 

dos quatro anos da Academia Militar, parece ser mais propício à aquisição de 

conhecimento que deriva da relação directa com os outros e menos propício ao 

conhecimento para lidar consigo próprio.    

Interessante e relevante é o facto dos resultados dos alunos do 1º ano quando 

comparados entre si, apresentarem valores significativamente mais elevados para os 

factores da «gestão do Self» e significativamente mais baixos para a «influência do 

Superior Hierárquico». O conhecimento tácito adquirido neste ano parece ser muito 

centrado no domínio intra-pessoal, na gestão individual dos próprios problemas, de gestão 

do stress e de monitorização do próprio desempenho, com maiores dificuldades na relação 

e influência dos superiores.  
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Quando comparado o conhecimento tácito em contexto académico, final do 1º ano 

com o final do 4º ano é possível dizer que os alunos integram e desenvolvem ao longo dos 

anos competências de «motivação, preocupação e estabelecimento de credibilidade perante 

os subordinados», de «influência perante os superiores» e de «gestão do self perante os 

subordinados». Já na «gestão do self perante os superiores» não se regista desenvolvimento 

significativo, o que pode reflectir défices no uso de estratégias de procura de feedback, de 

procura de apoio social e de monitorização do seu desempenho. No entanto, há que 

salientar que apesar do desenvolvimento registado na «motivação, preocupação e 

estabelecimento de credibilidade perante os subordinados», é a “competência” que regista 

valores significativamente mais baixos no último ano da Academia Militar. Como já 

anteriormente avançado, este dado manifesta o carácter acentuadamente académico, 

transformação que se opera no grupo de especialistas com a prática de Comando.  

Quer em contexto de formação, quer em contexto profissional a variável 

Agrupamento de Armas e Serviços não reflecte diferenças sobre o conhecimento tácito 

adquirido. Se associarmos a este dado, o facto dos diferentes cursos agruparem diferentes 

unidades curriculares, indicia que há algo mais geral no contexto de formação que 

contribui de modo uniforme para a aquisição do conhecimento tácito associado ao 

exercício do Comando. Estes resultados sugerem a continuidade da formação conjunta para 

os futuros Oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana. 

A representação das diferentes estratégias pelo grupo de especialistas e novatos, 

determina diferentes utilizações. Os especialistas, na «motivação, preocupação e 

estabelecimento de credibilidade perante os subordinados» recorrem mais à «ajuda e 

apoio» e menos à «pressão e legitimação pela hierarquia». O grupo de novatos faz-se 

respeitar pela afirmação da «posição hierárquica», o que evidencia fragilidades de auto-

afirmação. 

O facto do grupo de novatos, intermédio e de especialistas demonstrar 

concordância que as quatro estratégias mais adequadas na «motivação e preocupação com 

os Subordinados» são a «monitorização das actividades procurando informações 

adicionais», o «facilitar o ajustamento às tarefas e à integração», o «proporcionar 

estabilidade e facilitar as condições de trabalho» e o «recurso a ajuda e apoio», sugere 

estar-se perante estratégias de liderança transversais e implicitamente transmitidas pela 

cultura militar. 
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A utilização da estratégia «persuasão racional» como mais adequada na influência 

do superior hierárquico pelos especialistas é comparável aos resultados obtidos por Yukl & 

Tracey (1992) e por Steensma (2007).   

É de destacar que o «auto-controlo/auto-observação» como estratégias de «gestão 

do self perante os subordinados» se correlaciona com o «recurso a ajuda e apoio» e com a 

«preservação vida pessoal/dimensionamento dos problemas». Porém a correlação negativa 

entre o conhecimento tácito da «gestão do self perante os superiores» no grupo de novatos 

com a estratégia de «assertividade», «respeito pela hierarquia», «recurso a ajuda e apoio» 

para a categoria gestão, traduz que o contexto pode não ser inteiramente favorável ao ser 

assertivo como facilitador do relacionamento inter e intra-pessoal.  

O estudo longitudinal realizado com um grupo de finalistas, permitiu avaliar o 

impacto da primeira experiência de comando no desenvolvimento do conhecimento tácito, 

na aplicação de estratégias de influência, bem como nos estilos de liderança utilizados na 

prática de Comando. 

Os resultados mostram que a primeira experiência de Comando não contribui 

directamente para um aumento significativo do conhecimento tácito. Possivelmente o 

tempo de maturação, ainda não é suficiente para operar transformações nas estruturas e nos 

esquemas mentais.  

Deste conjunto de resultados importa sublinhar dois aspectos principais. O 

primeiro, refere-se às diferenças significativas na utilização de três das seis estratégias 

utilizadas na «motivação e preocupação perante os subordinados». Os Aspirantes recorrem 

significativamente mais à estratégia de «passividade» do que inicialmente preconizaram, 

mas por outro lado, recorrem mais à «pressão e legitimação pela hierarquia» e a 

comportamentos que proporcionam «estabilidade, facilitação das condições de trabalho» e 

«apreço e reconhecimento do trabalho» dos soldados. Estes dados sugerem uma 

ambivalência na afirmação da liderança. O segundo aspecto, diz respeito ao aumento 

significativo da utilização da estratégia «racional» face aos superiores hierárquicos.  

A avaliação do efeito do conhecimento tácito nos estilos de liderança e na 

«eficiência», «satisfação» e «esforço extra» produzido após a primeira experiência de 

Comando, foi realizada com recurso a uma path analysis. Os resultados deste modelo 

mostraram que a liderança transformacional exerce efeitos significativos na «eficiência», 

na «satisfação» e no «esforço extra» do Pelotão. A liderança transaccional exerce também 
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um efeito positivo significativo na «eficiência», mas em menor escala e não produz efeitos 

significativos na «satisfação» e no «esforço adicional». Uma liderança passiva-evitante 

tem repercussões significativas e negativas na «eficiência» e na «satisfação» do Pelotão. 

Maiores valores de conhecimento tácito no 5º ano são preditivos do estilo de 

liderança transformacional e transaccional a utilizar na primeira experiência de comando 

(um ano depois) e opõem-se ao estilo de liderança passivo-evitante. 

Um aspecto a sublinhar é que o estilo de liderança transformacional funciona como 

uma variável mediadora global entre o conhecimento tácito do 5º ano e a eficiência, a 

satisfação e o esforço adicional do Pelotão. O estilo de liderança transaccional apenas 

funciona como variável mediadora global entre o conhecimento tácito do 5º ano e a 

eficiência. Estes resultados reforçam a tese de que os líderes transformacionais não 

substituem o processo transaccional, mas aumentam os seus efeitos (Dumdum, Lowe & 

Avolio, 2002; Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996; Paterson, Fuller, Hester, & 

Stringer, 1995). Algumas práticas da liderança transaccional, como o elogio, o louvor, a 

recompensa ou o recurso a acções disciplinares são integrantes dos regulamentos militares 

como procedimentos para alcançar a missão, estando bem interiorizados na cultura da 

instituição, pelo que são favoravelmente aceites pelos subordinados. 

Embora as contribuições do estudo apresentem um grande potencial de 

aplicabilidade, são reconhecidas algumas limitações. O conhecimento tácito e as 

respectivas estratégias de influência aqui identificadas, possibilitam um crescente 

conhecimento da especificidade do Comando e da Liderança Militar, porém pela sua 

especificidade, não representa todos os comportamentos possíveis que os líderes e os 

gestores podem utilizar em organizações civis. 

O vasto território que constitui a investigação sobre o conhecimento tácito no 

comando e liderança de tropas, abre seguramente outras perspectivas e linhas de 

investigação. Entre as novas questões que o trabalho suscitou apresentam-se as 

consideradas mais relevantes e ambiciosas.   

É de destacar que estes são os primeiros resultados com amostras militares 

portuguesas sobre cada um dos construtos estudados, pelo que se exige mais investigação 

sobre os modelos testados e incidindo em diferentes amostras de indivíduos. A necessidade 

de criar normas para o estudo do conhecimento tácito nos Oficiais subalternos, implica 

também que a amostra seja maior. A identificação de resultados menos satisfatórios com o 
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QML, nomeadamente com a escala da Gestão pela Excepção Activa, aponta para a revisão 

e reformulação dos seus itens.  

O facto de não ter sido validado o QML na forma de auto-avaliação, mas apenas em 

hetero-avaliação, impossibilitou o estudo das diferenças de percepções nos estilos de 

liderança utilizados pelos próprios e pelos superiores na acção de comando, pelo que fica 

em aberto esta análise. 

Seria interessante avaliar os efeitos do treino da liderança na Academia Militar, 

pela implementação de um desenho experimental, que contemple: 1) o ensino tradicional 

em sala de aula e as práticas de comando e liderança tradicionais, com 2) a inclusão de 

programas curriculares formais para o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades 

fazendo uso de exemplos concretos e relevantes das “lições aprendidas” devidamente 

espelhadas do QCT:Cmdt Pel. Estas medidas comportam a aplicação das regras e dos 

princípios gerais da resolução de problemas, estratégias que ajudam os alunos a interpretar 

as suas respostas, fornecendo feedback da forma como os especialistas tendem a resolver 

situações de comando, bem como a inclusão de métodos activos de aprendizagem como a 

técnica de role-play. 

Dado que parte das missões em que o Exército Português opera são orientadas para 

as missões humanitárias de resposta a crises, e que o QCT: CmdtPel apenas contempla um 

cenário, a exploração de incidentes críticos nestes contextos poderia dar origem à 

construção de novos cenários de conhecimento tácito. 

Finalmente, as implicações para o estudo do desenvolvimento das competências de 

Comando, possibilitam uma possível aplicabilidade deste tipo de metodologia na estratégia 

a seguir pela Academia Militar, quer no plano da avaliação, quer no plano de programas 

curriculares e posterior avaliação da sua eficácia.  

O caminho traçado e percorrido foi longo, dúvidas, dúvidas, dúvidas que afinal 

mais não foram do que estímulos para continuar! Que o presente trabalho possa também 

constituir um estímulo a todos que trilham o caminho da descoberta científica, com a 

humildade da aprendizagem. 

 

 

 


