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O estudo do conceito “conhecimento tácito” e “liderança transformacional e 

transaccional ” em contexto militar, suportados por modelos explicativos na resolução de 

problemas de comando e no desempenho dos oficiais subalternos, constitui o núcleo 

central do presente trabalho. 

A relação entre o que os comandantes/líderes sabem sobre competências distintivas 

do comando (conhecimento tácito) e o modo com traduzem esse conhecimento no 

exercício do comando (liderança) ainda não foi estabelecida na literatura.  

Da leitura e análise de teorias sobre esta temática, verifica-se que procuram 

explicar o que é preciso fazer para ser um “bom” comandante/líder. Saber influenciar não 

reside apenas na autoridade formal ou na posição de poder. Estudar, analisar e caracterizar 

esta problemática no contexto do Exército Português surge como o primeiro “ponto de 

tensão” da investigação. É esta primeira questão, em torno do que é preciso para ser um 

bom comandante/líder, que redirecciona e centra a atenção no que é preciso saber/conhecer 

para se actuar como tal.   

Apesar da vasta investigação sobre liderança, pouco se sabe sobre o que é que os 

líderes sabem/conhecem (Horvath, Williams, Forsythe, Sweeney, Sternberg, McNally, & 

Wattendorf, 1994; Yukl, 1989), como se relaciona esse conhecimento com o desempenho. 

Apesar de algumas investigações se focarem na natureza do trabalho dos líderes 

(Fleishman, Mumford, Zaccaro, Levin, Korotkin, & Hein, 1991; Steinberg & Leaman, 

1990ab) e nas suas competências pessoais (Munford, Zaccaro, Harding, Fleishman, & 

Reiter-Palmon, 1991), nenhuma olha para o que é que os líderes sabem sobre como 

comandar/liderar (Horvath et al., 1994). Os diferentes modelos liderança procuram ser 

mais abrangentes integrando “Conhecimentos”, “Aptidões”, “Habilidades” e Outras 

características” (CAHO1) (Munford, Zaccaro, Harding, Fleishman, & Reither-Palmon, 

                                                 
1 No Original: Knowledge, Skill, Abilities, and Others Characteristics (KSAO’s). 
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1991) sobre a etiqueta de competências. Porém, não identificam os conhecimentos e as 

aptidões específicas que explicam o desempenho e os processos de agir na prática.  

Identificar que determinadas competências são importantes ou críticas para o 

desempenho de uma função não é suficiente: é preciso ir mais além e perceber como é que 

efectivamente podem ser postas em prática. Quais são as acções/comportamentos mais 

efectivas no desempenho específico de uma função? Horvath et al. (1994, p. 24) referem 

ser “necessária uma enumeração mais precisa sobre o que os líderes sabem (quais as 

alternativas, as formas informais de responder às tarefas) e uma distinção entre o que lhes é 

ensinado explicita e efectivamente e o que devem procurar saber por si próprios”.  

A análise e descrição de funções enquanto um dos pontos centrais da Gestão dos 

Recursos Humanos, associada em particular ao comando do subalterno, ao preocupar-se 

com a identificação e avaliação do conhecimento necessário para que um comandante de 

Pelotão saiba na prática como influenciar os seus subordinados a cumprir a missão (atingir 

os objectivos organizacionais) – surge como o segundo “ponto de tensão”.  

Do ponto de vista sistémico e contextual há que caracterizar à partida os factores 

característicos do comando no escalão Pelotão e iniciar a formulação de algumas hipóteses 

de explicação acerca da sua estrutura. 

A abordagem escolhida para o efeito foi a preconizada por Sternberg, Forsythe, 

Hedlund, Horvath, Tremble, Snook, Williams, Wagner, & Grigorenko (1999) e surge 

como primeiro “ponto de ancoragem” para o estudo do conhecimento tácito, apresentando 

um conjunto de factores explicativos e típicos do comando de Pelotão.  

Decorrente do referido, surge um novo problema em torno do objecto de 

investigação: dispõe-se de um modelo de conhecimento tácito que à partida se mostra 

robusto na análise do conhecimento prático que os Comandantes de Pelotão devem 

dominar, mas que não explica como se traduz esse conhecimento na prática de comando. A 

Teoria de “Banda Larga” de Liderança2 (TBLL) (Bass & Avolio, 1990, 1994, 2004) 

enquanto representante das abordagens transformacionais e transaccionais surge neste 

contexto como segundo “ponto de ancoragem”. 

Parte-se assim dos paradigmas diferencial e sistémico para o estudo das relações 

entre o que os líderes sabem e como fazem. O objectivo é articular as teorias subjacentes 

aos conceitos de conhecimento tácito de Sternberg (1995; Sternberg, Wagner & Okagaki, 

                                                 
2 No Original: Full Range of Leadership Theory 
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1993) e Wagner (1987) e à liderança transformacional e transaccional de Bass (1985), 

remetendo o primeiro para a delimitação do que os Comandantes de Pelotão sabem 

efectivamente sobre o que é comandar ao seu escalão e o segundo para a caracterização e 

descrição efectiva de como comandam.   

A possibilidade de integrar num único plano de investigação o saber tácito 

(conhecimento tácito) com o agir (estilos de liderança) abre caminho para que se 

estabeleçam relações entre o conhecimento não consciente (intuitivo) e os comportamentos 

preferencialmente adoptados pelos Comandantes de Pelotão com os seus soldados. 

Caracterizar e delimitar os factores do conhecimento tácito e os estilos de liderança 

a partir de dois instrumentos que permitem perspectivar o objecto de análise com uma 

grelha de compreensão apoiada teoricamente, constitui o terceiro “ponto de ancoragem”. 

O estudo das relações entre medidas da inteligência funcional (prática) e da 

liderança transformacional e transaccional, partindo da validação das técnicas que 

operacionalizam as concepções de Sternberg e Bass [o Questionário de Conhecimento 

Tácito para Comandantes de Pelotão3 (QCT: Cmdt Pel), bem como o Questionário 

Multifactor de Liderança4 (QML5X)], abre assim, a possibilidade do estudo das 

competências contextuais associadas à prática de comando do oficial subalterno. 

Procura-se assim analisar, num primeiro momento, a estrutura factorial dos 

instrumentos que avaliam o conhecimento tácito e a liderança transformacional e 

transaccional em contexto militar e em particular no comando do Pelotão. Num segundo 

momento, pretende-se identificar as variáveis que melhor representam as estratégias de 

influência e as eventuais diferenças na sua aplicação entre especialistas e novatos. 

O problema é abordado segundo a perspectiva da metodologia diferencial clássica, 

centrada no estudo dos factores internos das diferenças inter e intra individuais. 

Segundo a perspectiva diferencial clássica, para o estudo dos construtos 

conhecimento tácito e liderança transformacional e transaccional segue-se um método 

correlacional multivariado, analisando as relações e ligações entre um conjunto de 

variáveis e sistematizando o modo como se organizam em estruturas latentes explicativas 

das diferenças. Como métodos de análise multivariada, usam-se dois em particular: a 

análise factorial (exploratória) e o método estrutural das equações estruturais lineares 

(confirmatório). Trata-se de um estudo de validação “intra-conceito” (Dikes, Tournois, 
                                                 
3 No Original: Tacit Knowledge for Military Leaders: Platoon Leader Questionnaire (TKML: PLQ)  
4 No Original: Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5X) 
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Flieller, & Kop, 1994) partindo da Teoria da Inteligência Prática de Sternberg (1995; 

Sternberg et al., 1993) e Wagner (1987) e da Teoria de “Banda Larga” de Liderança 

(TBLL) de Bass & Avolio (1990, 1994, 2004) que configuram uma determinada estrutura 

interna para as variáveis em estudo e que permitem a predição e compreensão do 

comportamento. É nesta perspectiva que se enquadram os estudos da validade de construto 

do conhecimento tácito e da liderança transformacional estabelecendo a ligação entre a 

medida (instrumentos) e a teoria psicológica (interpretação) (Messick, 1975, 1980).  

Analisam-se as diferenças temporais num grupo de alunos, procurando-se 

sistematizar quais os factores responsáveis pelo desenvolvimento de processos vicariantes 

(Reuchlin, 2002) e em que situações são mais eficazes. Assinale-se que o estudo da 

inteligência prática, medido pelo conhecimento tácito inscreve-se numa prática 

contextualista e permite aceder aos factores explicativos do desempenho específico do 

grupo em análise – os oficiais subalternos – Comandantes de Pelotão. 

Apresenta-se de seguida a estrutura do trabalho em duas partes principais. A Parte I 

apresenta as perspectivas ecológicas das variáveis analisadas. Estabelece-se um percurso 

que se centra num momento inicial no conceito Inteligência Prática e culmina com 

questões em torno dos conceitos de Comando e Liderança. Esta primeira parte integra três 

Capítulos.  

O Capítulo I apresenta o conceito do conhecimento tácito no contexto da teoria da 

Inteligência Prática de Sternberg (1985, 1995, 1996, 1997a, 1999a), Sternberg e 

colaboradores (1993) e Wagner (1987). Sintetiza alguns dos aspectos considerados 

relevantes sobre a origem, a evolução e o papel da inteligência prática e do conhecimento 

tácito na adaptação e resolução de problemas. É dada particular atenção à estrutura 

factorial do conhecimento tácito em contexto civil e militar.  

O Capítulo II sintetiza a Teoria de “Banda Larga de Liderança, a sua génese, bem 

como as relações com outras variáveis psicológicas.  

No Capítulo III delimita-se o conceito de liderança no estudo das competências de 

comando, estabelecendo relações entre o conceito de comando e os conceitos de gestão e 

liderança. A revisão sobre estratégias ou tácticas de influência, ajuda a clarificar, 

identificar e sintetizar os possíveis comportamentos de auto-gestão e de influência a serem 

adoptados como mais adequados face aos problemas tipo que os Comandantes de Pelotão 

enfrentam nas suas funções.  
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A Parte II denominada de Conhecimento Tácito e Liderança Transformacional e 

Transaccional: Procedimentos de Adaptação, engloba os quatro Capítulos empíricos da 

investigação e tem como objectivo a organização e adaptação dos dois instrumentos de 

medida para as variáveis do conhecimento tácito e da liderança transformacional e 

transaccional.  

Assim, no Capítulo IV sistematiza-se o caminho percorrido na tradução e adaptação 

dos instrumentos. Este capítulo refere-se ainda à operacionalização dos construtos - 

Conhecimento Tácito - através do Questionário de Conhecimento Tácito para 

Comandantes de Pelotão (QCT: CmdtPel) e – Liderança Transformacional e Transaccional 

– através do Questionário Multifactor de Liderança (QML5X) e em particular ao estudo 

piloto conduzido com o QCT: CmdtPel. É ainda apresentada na parte final do Capítulo a 

amostragem de indivíduos, bem como a organização dos planos experimentais e 

fundamentação das técnicas de análise e tratamento de dados adoptadas para a realização 

dos estudos principais.  

O Capítulo V sistematiza as etapas seguidas para o estudo das características 

metrológicas do Questionário de Conhecimento Tácito para Comandantes de Pelotão 

(QCT: CmdtPel). Reúne três estudos, onde se procura em primeiro lugar, testar a 

adequação estatística da dimensionalidade do construto conhecimento tácito (estudo 1), em 

segundo lugar, estudar quais as variáveis que melhor representam as estratégias de 

influência para cada uma das 15 Situações do QCT: CmdtPel (estudo 2) e, finalmente, em 

terceiro lugar, sistematizar quais as estratégias de influência que mais se ajustam a cada um 

dos factores do conhecimento tácito (estudo 3).  

O Capítulo VI, relativo ao estudo das características metrológicas do Questionário 

Multifactor de Liderança (QML) apresenta três estudos. No primeiro, procura-se replicar a 

estrutura inicial a nove factores do QML relativas ao Modelo de Liderança de “Banda 

Larga”. Com o segundo, procura-se estudar quais os itens que melhor contribuem para a 

representação estrutural do QML e, no terceiro estudo, testar da sua invariância estrutural 

num grupo de diferentes sujeitos.  

No Capítulo VII, designado de estudos diferenciais, comparam-se os resultados 

obtidos por grupos de participantes para cada uma das variáveis em estudo.  

Finalmente, nas conclusões do trabalho sistematizam-se os principais resultados 

obtidos e discutem-se implicações teóricas e práticas nos diversos estudos, assim como, 
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novas direcções para futuros desenvolvimentos neste domínio de investigação da 

Psicologia dos Recursos Humanos.  

As análises e considerações proferidas representam apenas a visão do autor e não 

representam necessariamente o ponto de vista do Exército. 

 


