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Em Friburgo, à noite, o Coronel Amaral, chegado àquela 

cidade com o grosso das tropas, recebia da Junta Provisória, que assumira 

o poder, por um de seus membros, um telefonema para sustar o avanço da 

coluna. ... Mas, honrando as tradições de bravura e fidelidade da Força 

Pública de Minas Gerais,cuja oficialidade e praças tivera, ao lado dos não 

menos valorosos patriotas, um papel decisivo em uma luta improvisada, o 

coronel, à ordem dada, não vacilou em responder intrepidamente: 

- Esta coluna só recebe ordens do Presidente Olegário 

Maciel! E amanhã entrarei com ela no Rio!  

Ao amanhecer do dia seguinte, com efeito, concluindo uma 

jornada épica, entrava a Coluna Amaral na Capital do país, a tempo de 

intervir para pôr fim a um choque entre a Polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiros da Guanabara. As forças mineiras desfilaram pelas ruas da 

Capital Federal sob aclamações. 

[...] 

“São os soldados de Minas Gerais!” Eram sim, os mineiros. 

Os mineiros que passavam. E redobraram as aclamações”. 

(WALDEMAR PEQUENO apud ANDRADE, 1976) 

 



RESUMO 

 

 

O presente trabalho se propõe a analisar os principais atributos inerentes ao 

exercício eficaz da liderança militar na PMMG a serem desenvolvidos no Cadete 

para o desempenho das funções de Oficial na Corporação a partir de 2012, ocasião 

de exigência do bacharelado em Direito para o acesso ao Curso de Formação de 

Oficiais. Para tanto, busca-se por meio de questionários identificar junto aos atuais 

Comandantes da Polícia Militar de Minas Gerais (Unidades de Execução 

Operacional e Região) os principais atributos e limitações acerca da liderança militar 

a serem desenvolvidos ou coibidos/desestimulados no Cadete (a partir do 

bacharelado em Direito) para o desempenho das funções de Oficial na PMMG. É 

feita revisão teórica sobre liderança, analise documental, e procedida incursão 

histórica sobre do desenvolvimento da liderança na PMMG, de forma mais detida no 

Curso destinado à formação de Oficiais. Trata-se de uma pesquisa exploratória, que 

se apresenta de natureza qualitativa e quantitativa. O trabalho mostra-se relevante 

uma vez que o tema da liderança na PMMG é considerado estratégico para 

cumprimento da missão constitucional da Organização. Embora de reconhecida 

importância, há uma escassez de produção teórica e lacuna doutrinária sobre o tema 

na Corporação, além de uma carga-horária restrita da disciplina no Curso de 

Formação de Oficiais. Conclui-se que não há definição dos atributos de liderança 

militar na PMMG, o que a pesquisa busca definir e categorizar.  

 

Palavras-chave: Polícia Militar de Minas Gerais; liderança; Curso de Formação de 

Oficiais; Bacharelado em Direito; liderança militar; atributos de 

liderança. 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to examine the key attributes inherent in the exercise of effective 

military leadership in PMMG to be developed for the Cadets perform the duties of 

Officer in the Corporation from 2012, when the requirement of a bachelor's degree in 

law for access to the Course Officer Training. Therefore, it seeks to identify through 

questionnaires with the current commanders of the Military Police of Minas Gerais 

(Execution Units and Operating Region) the key attributes and constraints on the 

military leadership to be developed or restrained / discouraged in Cadet (from the 

bachelor's degree in law) to perform the duties of Officer in PMMG. Theoretical 

review is made about leadership, document analysis, and preceded the raid on 

historical development of leadership in PMMG, more detained for the course for 

training of Officers (CFO). It is an exploratory research, which presents qualitative 

and quantitative. The work shows it is relevant because the issue of leadership in 

strategic PMMG is considered to comply with constitutional mission of the 

Organization. Although of major importance, there is a shortage of theoretical and 

doctrinal gap on the subject in the Corporation, and an hourly charge-limited 

discipline in the Training Course for Officers. We conclude that there is no definition 

of the attributes of military leadership in PMMG, what the research seeks to define 

and categorize. 

 

Keywords: Polícia Militar de Minas Gerais; leadership; officer training course; 

graduated in law; military leadership; leadership attributes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“A liderança é inatingível, e assim 
nenhuma arma poderá vir um dia a substituí-la". 

(GENERAL OMAR N. BRADLEY) 

 

O mundo globalizado, as transformações profundas da evolução 

científica, a dispersão de tecnologias, têm sido implacáveis e por vezes imprevisíveis 

para os Estados, Organizações, Companhias e mesmo para os indivíduos.  

O ―Mundo Plano‖ de Friedman1 tem se mostrado uma metáfora factível 

quanto ao ―achatamento‖ do planeta conforme a velocidade dos fluxos de capitais, 

das comunicações e das informações na globalização dos negócios e da economia, 

por via de consequência dos regimes internacionais e da interdependência. 

Entretanto, naquele conceito de ―mundo‖, não tão ―menos relevante‖ têm se  

mostrado as divisões históricas, regionais e geográficas como a própria 

transnacionalidade do crime ou a globalização de conflitos e tensões internas: 

desafio aos governos e organismos no mundo, senão à própria governabilidade.  

Ao que parece a natureza humana de maneira geral, e por certo a 

própria experiência civilizatória, embora não estejam estáticas, não têm seguido este 

mesmo compasso das transformações científicas e tecnológicas (parece também 

que nem as prescrições da virtude dos filósofos ou dos livros sagrados). É a 

constatação de Vieira (2002, p. 6):  

 

[...] apesar da rápida mudança tecnológica, a natureza humana dificilmente 
mudará. Assim, os líderes terão de compreendê-la, saber apreciar a 
experiência humana descrita segundo uma perspectiva histórica, possuir um 
conhecimento multicultural de elevado nível e comunicar com eficácia. 

 

Desta forma, tratadistas das mais diversas ciências têm se 

embrenhado no estudo da Liderança2 como forma de entender a história através dos 

líderes, a evolução e queda dos impérios, nações, corporações ou instituições, 

sucessos e fracassos corporativos, e até mesmo a marcha civilizatória.  

____________ 
1
 O chamado ―Mundo Plano‖, de Thomas Friedman (FRIEDMAN, 2007), trata na verdade de uma 

metáfora acerca no nivelamento entre os campos de competição dos países desenvolvidos e outros 
em via de desenvolvimento. 
2
 Liderança assim grafada representará, para fins deste Trabalho, a disciplina autônoma, diferente do 

substantivo feminino. 
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É o líder, muitas vezes, autor não apenas de seu próprio destino, mas 

de toda uma equipe, uma coletividade, um povo. Justamente a liderança, inerente a 

uma minoria de homens e mulheres, é que tem exercido profunda influência no seu 

tempo e impactado gerações seguintes, ou mantido a chama da esperança nos 

graves períodos de crise.  

É como conclui Almeida (2005, p. 77): ―[...] sem liderança, entretanto, 

não há organização consistente para cumprir a missão e alcançar o objetivo. Sem 

liderança as nações fracassam, as organizações naufragam e as instituições se 

esboroam.‖ No sentido da escassez deste perfil no mundo hoje, destaca Penteado 

(1978, p. 15) que ―[...] nosso século caracteriza-se por ardente procura de líderes em 

todos os setores das atividades humanas.‖  

Tanto maior os desafios no mundo, maior ainda nas instituições 

públicas e governos a necessidade de líderes. Seja no sentido de galvanizar o 

verdadeiro espírito público, moral e ético nos seus integrantes, de justificar a própria 

existência institucional ao propósito do bem comum, ou pela produtividade ou 

competitividade organizacional e eficiência, marca do mundo globalizado.  

Faz-se imperioso, por conseguinte, o estudo da Liderança em tempos 

de desafios tão expressivos na Segurança Pública e Defesa Social. Especialmente 

na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Corporação com mais de dois séculos 

de existência, revestida de aspectos singulares decorrentes de sua missão 

constitucional de preservação da ordem pública.  

Conforme Paro (2006, p. 37), a ―empresa militar‖ no cumprimento de 

sua missão, vai colocar ―em jogo mais do que um investimento‖; põe em risco os 

seus ―bens de capital‖ e os seus ―recursos humanos‖. Efetivamente, por maior que 

seja o êxito de seu empreendimento, a ―empresa‖ sempre ―sofrerá perdas 

patrimoniais‖. Ressalta ainda o autor o risco inerente a profissão, o perigo, 

desconforto ou fadiga a produzir ―[...] reações psicológicas e diversas nos recursos 

humanos, exigindo especial atenção de gerenciamento.‖ 

Não é possível, por isso, improvisar liderança na atividade policial 

militar (PM). Pois a execução da missão Policial Militar (PM), não raro, vai exigir de 

seus homens preparo especial; atributos, competências, habilidades e atitudes 

particulares; virtudes e valores elevados. Esperam-se pessoas capazes de conduzir 

a Organização e seus integrantes a um futuro de reconhecimento e legitimidade 

públicos, de coesão e competência internas.  
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Esta preocupação com o tema se evidencia na PMMG nos tempos 

atuais por ocasião de inserção da liderança entre os valores decorrente da 

Identidade Organizacional da Corporação, (POLÍCIA MILITAR MINAS GERAIS, 

2009a) bem como no Primeiro dos Eixos Articuladores da Gestão para Resultados 

da PMMG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010a).  

Desta forma, em toda sua existência, entremeio às turbulentas 

transformações ocorridas principalmente no século XX e nesta primeira década do 

século XXI, verifica-se a adaptação contínua da PMMG. Seja em seu planejamento 

estratégico, doutrina de emprego, seja em seus conceitos operacionais; sempre em 

busca da melhor sintonia com o momento histórico vivido e a ameaça social 

percebida, posto que de fato, em termos de atuação histórica, sempre se constitui 

como força pública de defesa social3. Estas mudanças, pela mesma natureza, têm 

ocorrido no preparo das lideranças do efetivo da Organização PM, nos cursos 

regulares com tal propósito, conforme as exigências de seu tempo. 

Algumas mudanças, especialmente no aspecto da formação dos 

quadros de chefia ou redimensionamento dos cursos que tratam de formar os 

Oficiais (policiais militares que têm a responsabilidade de comando4 na PMMG), 

foram marcantes.  

É necessariamente o caso destes últimos seis anos: após o 

credenciamento da Academia de Polícia Militar da PMMG (em 2005), por Decreto do 

Governo Estadual, como Instituição de Ensino Superior, ocasião em que o Curso de 

____________ 
3
 Espírito Santo e Meireles (2003) sustentam que a Polícia Militar, sob o pressuposto ―policiológico‖, 

possui natureza de ―Força Pública de Defesa Social‖. Nesta visão advinda da ciência humana 
―policiologia‖ (tomado o homem como objeto material, e objeto formal os instrumentos de proteção e 
mecanismos de defesa), explicam os autores, que embora não existam critérios rígidos para 
sistematizar tipologia de ameaças, cabe à Polícia Militar, ―Força Pública Estadual‖, a neutralização ou 
minimização das ameaças sociais. Às Forças Armadas, a neutralização das ameaças nacionais ou à 
integridade nacional como um todo. Poderia inclusive, segundo o pressuposto teórico acima, 
ameaças sociais potencializarem em si mesmas ameaças à própria soberania nacional, como em 
caso de conflitos armados internos, insurreições, etc, ocasião em que a atuação de ambas 
Instituições seria conjunta; como o também seria em caso de conflito armado internacional, posto que 
as Polícias Militares por força constitucional (art. 144, § 6º da Constituição da República de 1988) são 
consideradas forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro.  Um debate mais aprofundado neste 
sentido encontra-se em Valadares (2006). 
4
 A palavra comando, como conceito da Administração, se prende em geral a um exercício de poder 

sobre as pessoas; em termos especificamente militares, à caracterização do exercício da chefia 
militar. Na PMMG, conforme o Decreto n. 11636, de 29 de janeiro de 1969 (que aprova o 
Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais), Capítulo II (Do Comando e 
Administração), Art. 7°, o Comando ―[...] é função do posto e constitui uma prerrogativa impessoal na 
qual se define e caracteriza o Chefe.‖ Completa o Art. 8° que ―[...] a todos os postos da hierarquia 
militar competem atribuições de Comando e administração.‖ (MINAS GERAIS, 1969, p. 4). 
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Formação de Oficiais (CFO) passou a constituir-se em ―Bacharelado em Ciências 

Militares‖ (MINAS GERAIS, 2005a).  

Em 2010, nova e profunda alteração, agora com impacto direto em 

relação à estrutura da carreira policial militar e quanto a forma de ingresso na 

Corporação. O acesso ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM) passou a 

exigir o título de bacharel em Direito, de acordo com a Emenda à Constituição do 

Estado de Minas Gerais N. 83/10, de 03 de agosto de 2010 (MINAS GERAIS, 

2010a).  

Assim, a liderança militar inserta na formação5 do futuro Oficial, em um 

Curso que exigirá do candidato, como pré-requisito, o bacharelado em Direito a partir 

de 2012 é o título deste estudo: A liderança militar a partir da exigência do 

bacharelado em Direito para ingresso ao oficialato da Polícia Militar de Minas Gerais. 

A característica da liderança, em uma Organização militar, como é o 

caso da PMMG, é o primeiro limite do tema, ao qual cabem algumas considerações.  

É que, no debate teórico acerca da Liderança, não haveria como 

desconsiderar, em virtude da mudança de paradigma na formação PM, o foco nos 

valores históricos e marco legal/normativo que se encontram na característica militar 

da Corporação. Seria outro trabalho se assim fosse desconsiderado este aspecto. 

Sobretudo com o risco de se cair na armadilha dos raciocínios circulares enredados 

nos debates contemporâneos sobre ―mais ou menos legítima‖, ―mais ou menos 

democrática‖, uma polícia sem o atributo militar6, no caso, para efeitos de um estudo 

sobre Liderança. Isto porque não seria essa a realidade7, nem a Organização em 

estudo, nem o trabalho que se propõe.  

O presente estudo, que caberia a rigor sobre qualquer categoria 

profissional em relação à Liderança, contextualizada em valores internos e missão, 

passa, portanto, pelos valores da Corporação (PMMG) e necessariamente pela sua 

característica militar, por força legal e contingência histórica. Qualquer abordagem 

____________ 
5
 Embora o futuro Curso, formalmente como se delineia, tratar-se-á de uma ―especialização‖, há que se entender 

que haverá uma ―formação‖ do bacharel em direito em Oficial PM, tanto nos aspectos técnico, cultural e ético, 
quanto nos reflexos estéticos e comportamentais decorrentes para o desempenho da função policial militar. 
6
Polícias militares ou paramilitares são encontradas por todo o globo. Conforme mostra Monet (2001 p. 82 e 83) 

em relação à Europa, são polícias militares: Gendermaria real na Bélgica, Gendarmaria nacional na França, 
Guardia Civil na Espanha (que a despeito do nome é militar), a Guarda Nacional Republicana de Portugal, a 
Gendarmaria e a Gendarmaria grã-ducal de Luxemburgo, a Arma dei Carabinieri na Itália.   
7
 O fundamento para um estudo desta natureza entende-se que deva ser a realidade e não alguma evidência 

posto que não há como designar sentido ao problema concreto que se apresenta, discuti-lo e indicar ao cabo 
sugestões se tudo está contaminado por categoria que se encontra distante daquilo ―que de fato é‖, do problema 
concreto em uma organização concreta como se propõe.  
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sobre a Liderança, embora existam sempre muitas semelhanças, no mundo dos 

negócios ou ligadas a uma perspectiva política, social e religiosa, não permitiria 

asseverar generalizações que se pretendam aplicáveis em um estudo sobre uma 

organização e problema concreto.  

As normas que regem a profissão, sua cultura, história e valores, 

definem em grande medida, ou vão moldar vários aspectos da liderança ali exercida. 

O segundo limite se aplica ao estudo da Liderança ministrado no Curso de 

Formação de Oficiais; portanto a liderança aplicada à atividade de comando, 

segundo perfil deste público, que encerra o quadro de futuros Comandantes da 

Corporação.  

O terceiro limite vai se referir à identificação dos principais atributos 

necessários ao desempenho de uma liderança eficaz na PMMG pelos futuros 

Oficiais bacharéis em Direito (bem como as principais limitações causais ou 

predisponentes que vão obstar este desempenho).  

Os demais limites da pesquisa, que seguem em conformidade com os 

eixos principais do Trabalho, o que impacta e ao mesmo tempo se vincula à 

delimitação no tema, foram estruturados naquilo que Gil (2002, p. 41) consta como 

mais comum na maioria deste tipo de pesquisa (exploratória): ―(a) levantamento 

bibliográfico, (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão‖. 

Assim, além dos limites formais elencados, o alcance da pesquisa se 

também passa por: (1) pelos pilares teóricos (revisão bibliográfica) da liderança 

aplicada à atividade policial militar; (2) por aquilo que se concebe como liderança 

sob o aspecto documental contemporâneo8 na PMMG; (3) pela entrevista com o 

atual Chefe do Centro de Ensino de Graduação acerca da atual formação de Oficiais 

levada a efeito na APM, direcionada a entrevista aos objetivos do Trabalho; (4) no 

Curso de Formação de Oficiais, como a liderança é tratada formalmente, desde o 

primeiro registro em que uma disciplina é dedicada ao estudo do tema, de forma 

curricular, até os dias atuais; (5) e pela percepção acerca dos mais importantes 

atributos de uma liderança militar eficaz oriunda da vivência e experiência de Oficiais 

no penúltimo e último posto da Corporação em Comando de Unidades de Execução 

____________ 
8
Para fins da pesquisa, o que é chamado de ―período contemporâneo‖ vai se referir ao momento 

posterior à promulgação da Constituição da República de 1988. 
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Operacionais (UEOp) e Batalhões Especializados ou Regiões de Polícia Militar 

(RPM) / Comando de Policiamento Especializado (CPE)9. 

A justificativa para o Trabalho se funda em três pontos básicos, embora 

já enunciada alguma motivação até aqui. Em que pese a preocupação estratégica 

com o tema no âmbito da PMMG10, o primeiro ponto que se faz apresentar como 

justificativa refere-se a escassez de produção acadêmica sobre o assunto na 

PMMG. Isto conforme se constata na biblioteca da Academia de Polícia Militar de 

Minas Gerais (APM), na produção científica de policiais militares, e na ausência de 

documentação formal e específica, a direcionar no âmbito organizacional o 

desenvolvimento da liderança. 

Outra detecção sobre a carestia formal do tema na Organização se dá 

na baixa carga-horária destinada à disciplina ―Chefia e Liderança‖, em princípio 

destinada especificamente a este estudo no âmbito da educação profissional policial 

militar em Minas Gerais. Conforme a Resolução n. 4068, de 09 de março de 2010, 

que regula as Diretrizes de Ensino da Polícia Militar, em todos os cento e dois cursos 

(e treinamentos específicos) existentes na PMMG, esta disciplina existe em apenas 

cinco. E conta com apenas 30 (trinta) tempos no atual CFO, no último de seus três 

anos, o que corresponde a 0,67% de toda carga horária deste Curso, que é de 4.470 

horas aula (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010b).   

Cabe ressaltar, noutro lado, que o tema é tratado de várias maneiras, 

na Academia de Polícia Militar, principalmente quanto ao CFO. Tanto em relação a 

exercícios de chefia pelo Cadete11 em atividades práticas de comando de turnos, 

____________ 

9
 Consoante a Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública 3.01.01/2010, as RPM são 

Unidades de Direção Intermediária ―[...] responsáveis pelas atividades de polícia ostensiva e pela 
implementação das políticas e diretrizes operacionais do Comando-Geral nos respectivos espaços 
territoriais de responsabilidade‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010c, p. 69). O CPE é a 
Unidade de Direção Intermediária ―[...] responsável pela coordenação, controle e emprego das UEOp 
de recobrimento especial em todo o Estado de Minas Gerais[...].‖ As UEOp, ―[...] são diretamente 
responsáveis pelo planejamento e execução dos serviços de polícia ostensiva oferecidos pela PMMG 
à coletividade no seu espaço territorial [...]‖, e poderão ser entre outras, ―[...] Batalhões especializados 
em virtude da missão (trânsito, meio ambiente, guardas, choque, eventos, patrulhamento aéreo, 
ações táticas especiais, etc).‖ (MINAS GERAIS, 2010b, p. 71). 
10

 Conforme documentos citados ―Plano Estratégico‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009a) 
e ―Gestão para Resultados‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010a) que serão analisados 
mais detalhadamente à frente. 
11

 Em geral esta é a graduação hierárquica do aluno que se encontra cursando Academia Militar (ou 
Academia Policial Militar) para se formar Oficial. Na PMMG trata-se do aluno que vai se formar Oficial 
do Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM). A graduação do Cadete, todos os postos dos 
Oficiais e graduações das Praças da Polícia Militar a que se referir o presente Trabalho, os direitos, 
prerrogativas, responsabilidades e deveres decorrentes de tais níveis hierárquicos, a função policial 
militar, se referem a conceitos decorrentes da mesma Lei Estadual (MINAS GERAIS, 1969). 
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atividades de campo, estágios supervisionados, ou nas inúmeras outras ocasiões 

curriculares. Há preocupação acadêmica, por certo, sobre o exercício prático da 

chefia, que vai desde cedo despertar no Cadete a dimensão do exercício do 

comando atribuído ao futuro Oficial PM.  

A Academia de Polícia Militar, em sua tradição quase secular, não 

descuraria de tão importante preparo. Entretanto tais atividades, avaliadas e 

coordenadas, estão fora do enfoque acadêmico da disciplina ―Chefia e Liderança‖, 

em contexto específico e administrativo.  

Outra constatação em relação à carga-horária da disciplina Chefia e 

Liderança para o Curso de Formação de Oficiais especificamente, quando 

comparada com as outras Academias PM similares à PMMG no sudeste do país e 

também à Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), do Exército Brasileiro, a 

posição, nos anos de 2006, era de penúltimo lugar em carga-horária. Apenas a 

Polícia Militar do Espírito Santo não possuía tal disciplina e, portanto, encontrava-se 

em pior situação. É o que mostra o QUADRO 1 adiante. 

Fato é que em 2010, a partir das novas Diretrizes de Ensino, passou-se 

a lecionar 30 horas aulas na disciplina ao contrário de 20 quando a pesquisa foi 

feita. Entretanto, se mantidas as atuais malhas curriculares das outras Academias 

PM, ainda assim estaria a PMMG entre as menores da região sudeste e também da 

AMAN.  
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QUADRO 1 
Comparação entre Academias PM da Região Sudeste do Brasil e Academia Militar 
do Exército Brasileiro, em relação à carga-horária da disciplina ―Chefia e Liderança‖ 

 
 

 Minas 
Gerais 

São Paulo Rio de 
Janeiro 

Espírito 
Santo 

Exército 

Duração do curso 
(anos) 

03 04 03 03 04 
 

Carga-horária 4.239 5.975 4.871 3.580 6.849 
      

Presença da 
cadeira de Chefia 

e Liderança 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim  

 
- 

 
Sim 

 

Anos em que são 
oferecidas a 

disciplina 

 
3º 

 
1º e 2º 

 
2º 

-  
1º e 2º 

 
Quantidade de 
horas/aulas da 

disciplina 

 
20 

 
60 

 
30 

-  
90 

 
Presença de 
programas ou 

palestras durante 
o curso 

 
- 

 
Sim 

 
Sim 

 
- 

 
Sim 

Fonte: Paro (2006, p. 71). 

 

Há, portanto, carência no estudo do tema no âmbito acadêmico na 

PMMG, inclusive no que concerne a quantidade de horas dedicadas à disciplina que 

cuida exclusivamente da Liderança. E justamente no Curso que forma (em suas 

últimas ocasiões com o atual formato) os futuros Comandantes da Corporação. O 

que se agrava (ou se apresenta como oportunidade) na iminência de uma mudança 

estrutural e histórica. Assim, tem-se ainda mais evidenciada, para a formação do 

futuro Comandante da PMMG a partir do ano de 2012, a questão da Liderança, 

devido ao patamar extremamente mais complexo e relevante que ora se apresenta.  

O segundo ponto se mostra nas possibilidades inerentes ao estudo 

conforme os objetivos propostos. São três pontos a considerar: (1º) quem 

ingressará, (2º) qual formação PM necessária para atingir o (3º) fim esperado, ou 

perfil desejado, pela PMMG. Muito pouco controle se terá sobre quem será o 

candidato aprovado para o Curso de Formação de Oficiais no ano 2012. Pelo Edital 

do Concurso ter-se-á apenas uma faixa de idade mínima e máxima que poderá 

indicar algo sobre maior ou menor experiência de vida. E base jurídica comum 

conforme estabelecido em normatizações atinentes às faculdades de direito do país. 

Não se saberá previamente sequer se este candidato exercia atividades ligadas ao 
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próprio Direito. Os atributos mais importantes a serem desenvolvidos para uma 

liderança militar eficaz (analisados também os principais defeitos causais ou 

predisponentes que a dificultam), e, subsidiariamente sobre ―como fazê-lo‖ é a base 

de todo o esforço empreendido.  

O terceiro ponto é a relevância em si do tema ―Liderança‖ para a 

PMMG que se apresenta não apenas quanto à possibilidade de uma contribuição 

formal que cuidará de promover debate sobre a questão em um dado momento de 

mudança complexa na Corporação, mas também pela tentativa de 

instrumentalização teórica para o desenvolvimento eficaz da liderança PM12.  

Quanto ao objetivo geral, o Trabalho procura analisar os principais 

atributos inerentes ao exercício eficaz da liderança militar na PMMG a serem 

desenvolvidos no Cadete para o desempenho das funções de Oficial na Corporação 

a partir de 2012, ocasião de exigência do bacharelado em Direito para o acesso ao 

Curso de Formação de Oficiais.  

Quanto aos objetivos específicos da pesquisa busca-se: 

a) identificar junto aos atuais Comandantes da PMMG 

(UEOp/Batalhões Especializados e RPM/CPE) os principais atributos acerca da 

liderança militar a serem desenvolvidos no Cadete (a partir do bacharelado em 

Direito) para o desempenho das funções de Oficial na PMMG; 

b) identificar junto aos atuais Comandantes da PMMG 

(UEOp/Batalhões Especializados e RPM/CPE) os principais defeitos causais ou 

predisponentes que deveriam ser coibidos ou desestimulados (por dificultar ou 

impedir o exercício da liderança militar) durante a formação do futuro Oficial bacharel 

em Direito; 

c) identificar contribuições teóricas aplicáveis ao desenvolvimento da 

liderança na PMMG; 

d) verificar como o tema liderança é tratado formalmente na 

Corporação e também levado a efeito na Academia de Polícia Militar (no ano de 

2011) para a formação de Oficiais. 

____________ 
12

Visualiza-se especialmente esta instrumentalização teórica como ferramenta na educação 
profissional dos Oficiais, inclusive no sentido de efetividade na neutralização de eventuais crises 
internas ou na eficiência do cumprimento da missão PM. Acredita-se, neste sentido, na importância 
da liderança quanto ao seu efeito na perenidade histórica da Corporação, principalmente nos tempos 
atuais em que se assiste discursos desagregadores, que parecem tencionar outros propósitos que o 
aprimoramento ou a eficiência da Corporação. 
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O problema de estudo foi elaborado a partir da exposição, e foi assim 

definido: o ingresso de bacharéis em Direito no CFO a partir de 2012 implica em 

redefinição dos atributos de liderança militar a serem desenvolvidos no Cadete para 

o desempenho eficaz de sua função como futuro Oficial? 

Embora a pesquisa se volte para o problema (sem maiores estudos 

anteriores) – pesquisa tipo exploratória vinculada à procura de eventual padrão, 

idéias (em teorias, modelos e exemplos) ou mesmo hipóteses em si (quais atributos 

e formas de desenvolvê-los) – há, ainda sim, uma hipótese básica, orientadora, de 

que será preciso definição dos atributos de liderança militar.  Inicialmente se cogitou 

a necessidade de uma redefinição dos atributos de liderança, entretanto a 

redefinição se mostrou imprópria, posto que inexistem de forma categorizada e sob 

algum pressuposto metodológico tais atributos. Subsidiariamente à definição formal 

de atributos, objetiva-se uma eventual sugestão de indicações teóricas e 

metodológicas sobre o desenvolvimento da liderança militar durante o Curso de 

Formação de Oficiais.  

Desta forma o Trabalho está disposto em sete seções: 

a) a presente introdução que contextualiza o tema, disciplina e 

organiza o Trabalho, traça objeto e objetivos da pesquisa e justifica a relevância do 

assunto para a PMMG; 

b) a segunda seção, que contém o embasamento teórico da 

pesquisa, a revisão bibliográfica e definições de termos, apresenta as teorias sobre 

liderança, a caracterização da liderança militar, da liderança policial e subsídios 

teóricos aplicáveis à liderança policial militar; 

c) a terceira seção, em prosseguimento ao embasamento teórico, 

volta-se para a conformação doutrinária interna (documental) acerca da liderança na 

PMMG. Apresenta também documento do Exército Brasileiro que conceitua atributos 

da área afetiva. Vê-se inserta na apresentação documental a que se destina a 

seção, especificamente quanto ao documento que aprova os atributos da área 

afetiva, aspectos gerais de justificativa metodológica que vão acompanhar a 

pesquisa, pelo aporte sistêmico que reúne o documento e embasa a pesquisa de 

campo encetada; 

d) a quarta seção consiste na caracterização do objeto da pesquisa, 

a formação dos Oficiais na PMMG. Cuida-se antes, da evolução da missão da 

Corporação, que vai contextualizar a formação dos Oficiais segundo o momento 
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histórico vivido. Em seguida é estudado o Curso de Formação de Oficiais, numa 

prospecção histórica que passa, entre outros aspectos, pela análise da gradativa 

escolaridade mínima de acesso ao Curso. A seção se encerra com a verificação do 

ensino formal da liderança no CFO, segundo programas de disciplina destinados 

especificamente a este fim, desde os primeiros registros localizados pela pesquisa, 

em 1976, aos dias atuais, ocasião em que se registra também o desenvolvimento da 

liderança no atual CFO. A entrevista com o Tenente-Coronel Chefe do Centro de 

Ensino de Graduação, responsável por esta formação, é levada a efeito neste 

sentido, de melhor compreensão do ensino da liderança no Curso de Formação de 

Oficiais no presente ano, em seu último formato; 

e) a quinta seção descreve a metodologia adotada pela pesquisa: 

tipo, natureza, métodos e técnicas empregadas e como se delimitou o universo 

pesquisado;  

f) a sexta seção é composta da abordagem analítica dos dados, 

tanto da pesquisa bibliográfica e documental, quanto a pesquisa de campo. A 

interpretação dos dados acerca da pesquisa de campo envolve análise dos atributos 

de liderança militar e dos defeitos causais ou predisponentes ao impedimento de 

liderança militar, ambos segundo a visão dos atuais Comandantes da PMMG;  

g) a sétima seção, fundamentada na pesquisa documental, 

bibliográfica e de campo, põe termo ao Trabalho, ocasião em que se apresentam as 

considerações finais e sugestões. 

São apresentadas, por derradeiro, as referências, apêndices e anexo. 



2 LIDERANÇA 

 

 

―Gerenciar não tem nenhuma relação com Liderar. 
A primeira exige técnicas, a segunda está baseada 

em caráter‖. 
Liderar é uma escolha pessoal, não uma decisão 

organizacional”. 
(ALFREDO MARTINI JÚNIOR) 

 

 
2.1 Teorias Sobre Liderança 

 

Esta seção apresenta de maneira geral as principais teorias sobre 

liderança e procura incursionar pelo universo mais específico da liderança militar e 

da liderança policial, ocasião em que se busca delinear no campo teórico - 

apresentadas também obras e pesquisas do universo policial militar sobre o assunto 

- a liderança militar segundo a atividade policial militar. 

A Liderança como objeto de pesquisa científica, fora dos domínios da 

Filosofia ou da História, é muito recente, surgiu no século passado. Embora a 

reflexão dos gregos sobre o tema, há mais de dois mil anos, ou mesmo a 

abordagem teórica do século XIX, a ―Teoria do Grande Homem‖, já lançassem um 

olhar sobre o líder e suas características, foi no século XX que o estudo científico da 

Liderança ganhou maior interesse, abrangência e densidade.  

Chiavenato (2001, p. 157) salienta que a Liderança não constituiu 

assunto de maior relevância para os autores clássicos da Administração, bem como 

para sua teoria. Havia referência superficial ao tema, fundada apenas na autoridade 

formal. A Teoria das Relações Humanas é que constatou sua influência no 

comportamento das pessoas:  

 

[...] a Experiência de Hawthorne teve o mérito de demonstrar a existência de 
líderes informais que encarnavam as normas e expectativas do grupo e 
mantinham controle sobre o comportamento do grupo, ajudando os 
operários a atuarem como um grupo social coeso e integrado. 

 

Refere-se Chiavenato (2001) aos primeiros estudos científicos sobre 

Liderança, nas fábricas Hawthorne da Western Eletric, entre os anos 20 e 30 nos 

Estados Unidos, em que se podem vincular estilos de liderança a motivação e 

envolvimento dos liderados nas atividades. A partir desta pesquisa, da experiência 
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de IOWA13, de 1939, e após a Segunda Grande Guerra, o estudo científico do tema 

se multiplicou enormemente, sobretudo quanto à sua construção teórica.   

As teorias sobre liderança, assim, constituem a base para o 

entendimento conceitual e em certa medida o aspecto funcional decorrente: na 

medida desta evolução teórica, a evolução conceitual e a compreensão funcional 

mais abrangente da liderança nas Organizações.  

Destarte, o conceito, muito vasto e com acentuadas diferenças entre os 

autores, vai sofrer evolução na medida em que vai se tornando mais abrangente ou 

focado em determinado aspecto da liderança. Chiavenato (2001, p. 157-159) propõe 

visualização conceitual da liderança sobre vários ângulos: como ―fenômeno de 

influência interpessoal‖; ―processo de redução da incerteza de um grupo‖, ―como 

uma relação funcional entre líder e os subordinados‖; ―como um processo em função 

do líder, dos seguidores e de variáveis da situação‖. Constata-se na literatura 

científica, quanto aos espectros conceituais, a liderança ora como ―habilidade‖, 

―processo‖, ―competência‖, ou até mesmo como uma ―arte‖. 

Conforme Chiavenato (2001), as teorias podem ser classificadas em 

três grupos: Teorias de Traços de Personalidade, Teorias sobre Estilos de Liderança 

e Teorias Situacionais da Liderança (cf. FIG. 1). Para Penteado (1978, p. 11), em 

linha semelhante, qualquer teoria sobre o tema teria de se ver fundamentada sob: 

 

[...] três facetas individualizadas mas que parecem complementares e 
indispensáveis umas às outras‖:   
1) O líder e seus atributos psicológicos. 
2) Os liderados com seus problemas, atitude e necessidades. 
3) A situação que determina o ambiente, onde o líder e subordinados 
atuam. 

 

____________ 
13

A série de experiências na Universidade de IOWA (Kurt Lewin, Ronald Lippitt e Ralph White) com crianças, 
contribuiu para o surgimento de uma sistematização sobre tipos ou estilos de liderança e o respectivo reflexo nas 
relações do ambiente de trabalho e na execução das atividades do grupo estudado (KRAUSE, 1993, p. 73-86 

passim). 
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FIGURA 1 - Teorias Sobre Liderança 
 

Fonte: Chiavenato (2001, p. 159, v. 1). 

 

Em síntese mais abrangente, Vieira (2002, p. 11-13), sobre o que 

chama de ―aproximação‖, diferencia os grupamentos teóricos que cuidam de explicar 

a liderança em: 

a) teorias que se voltam para os traços ou características do líder, 

decorrente da Teoria do Grande Homem proposta por Thomas Carlyle (1841) que 

estabeleceu a máxima de que ao "se imitar um grande líder, também poderei ser um 

grande líder". Tratava-se, a crença, hoje amplamente revista, de que "grandes 

homens" dotados de ―[...] qualidades dinâmicas e carismáticas‖ modelavam ―os 

acontecimentos da História;‖ 

b) teorias que explicam a Liderança conforme a situação envolta 

entre líder e organização, que teve origem na virada ―[...] dos séculos XIX-XX como 

um contraponto da teoria anterior, preconizando que os aspectos situacionais são 

determinantes para a eficácia dos líderes e das organizações que eles lideram.‖ 

Tinha-se aqui outra crença, de que, em potência, qualquer um poderia se tornar líder 

conforme circunstâncias específicas. Teoria também que sofre revisão posta a 

dificuldade de predizer as causas de eficácia ou ineficácia da liderança; 

c) teorias que discorrem sobre a interação entre líder, ambiente, 

situações e liderados, ou Teoria da Interação. Surgiu ―[...] já em meados da década 

de 80 face à não satisfação de qualquer das duas aproximações anteriores quando 

consideradas isoladamente.‖ Estabelecia, segundo o autor, a necessidade de 

combinação entre o tipo de personalidade ou características específicas de 

comportamento e determinada situação; desta junção, a liderança eficaz; 

Teorias de Traços  

de Personalidade 

Características marcantes de 

personalidade possuídas pelo líder 

Teorias sobre  

Estilos de Liderança 

Teorias Situacionais  

de Liderança 

Maneiras e estilos de 

comportamentos adotados pelo líder 

Adequação do comportamento do 

líder às circunstâncias da situação 
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d) teorias transacionais, que consideram a liderança uma transação 

entre líder e liderados. Quanto a este aspecto, Vieira (2002, p. 13) esclarece: 

 

[...] desde o fim da II Guerra Mundial até aos anos 80, os teóricos e 
investigadores da liderança concentraram a sua atenção nas teorias gerais 
de liderança anteriormente referidas. Porém, muito influenciadas pelo 
movimento "behaviorist" (comportamentalista) da psicologia norte-
americana no comportamento organizacional, estas teorias baseavam-se na 
noção de observação e mudança de comportamento, e são hoje apontadas 
como teorias transaccionais, dado que elas consideram a liderança 
essencialmente como uma transacção entre os subordinados e o líder. 

 

e) por fim, teorias transformacionais, contraponto às teorias 

transacionais (trazida a lume nos anos oitenta), que implicam em transformar 

atitudes e valores em comportamento. Seriam os valores o "coração" da liderança, e 

o líder transformacional, em sua atividade, obteria dos liderados a transcendência 

dos ―seus próprios interesses em atenção ao líder, à equipa, à unidade ou 

organização‖, e assim,  ―mais do que mudanças superficiais nas suas atitudes ou 

acréscimos mínimos nos seus níveis temporários de motivação‖ (VIEIRA, 2002, p. 

13). 

Muito debatida na literatura especializada tem sido a diferença entre a 

liderança transformacional e transacional. O QUADRO 2 abaixo permite estabelecer 

com mais propriedade esta diferença, sobretudo naquilo que vai se aplicar ao 

presente Trabalho. 
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QUADRO 2 
Características dos Líderes Transacionais e Transformacionais 

 
Líder transacional Líder transformacional 

Recompensa contingente: negocia troca de 
recompensas por esforço, promete 
recompensas por bom desempenho, 
reconhece realizações. 
 
Administração por exceção (ativa): observa e 
procura desvios das regras e padrões, toma 
medidas corretivas. 
 
 
Administração por exceção (passiva): apenas 
intervém quando os padrões não são 
cumpridos. 
 
Laissez-faire: abdica-se de responsabilidades, 
evita tomar decisões. 
 

Carisma: apresenta visão e sentido de 
missão, instila orgulho, obtém respeito 
e confiança. 
 
 
Inspiração: comunica expectativas 
elevadas, utiliza símbolos para 
concentrar esforços, expressa objetivos 
importantes de maneira simples. 
 
Estímulo intelectual: promove a 
racionalidade, a inteligência e a solução 
cuidadosa de problemas. 
 
Consideração individualizada: dedica 
atenção pessoal, trata cada funcionário 
individualmente, orienta tecnicamente, 
aconselha. 

Fonte: Cavalcanti et al., (2006, p. 112). 
 

Crainer (2000) ainda discorre sobre a Teoria do Poder e da Influência, 

no sentido de que qualquer caminho inevitavelmente levaria ao líder, negando assim 

os liderados e quaisquer componentes culturais da liderança; a Teoria da 

Contingência como evolução da teoria situacional, que vai selecionar variáveis que 

se encaixam em circunstâncias e estilo de liderança em conformidade com a 

situação mais adequada; e a Teoria da Atribuição: este rótulo, líder, pressupõe 

anteriormente uma pessoa, grupo ou nação a atribuir liderança a alguém.  

Algumas abordagens contemporâneas, além da liderança 

transformacional, sob impacto de outras ciências, também são registradas pela 

literatura especializada. Dentre as quais, segundo Covey (1994, p. 7-14), se 

destacam: 

a) liderança Carismática, que ―baseia-se nas habilidades que os 

seguidores atribuem ao líder quando observam determinados comportamentos‖ 

(CAVALCANTI et al, 2006, p.112, 113). São características ―fundamentais‖ citadas e 

conceituadas pelos autores, para a percepção do líder como carismático, a 

―autoconfiança‖, a ―visão‖, a ―habilidade de articulação‖, a ―forte convicção‖, o 

―comportamento fora do habitual‖, o ―líder como agente de mudança‖, e finalmente 

uma ―sensibilidade ao ambiente‖ (CAVALCANTI et al, 2006, p. 113). Conforme os 

autores, neste tipo de liderança não se observa fatos ou situações, mas o aspecto 
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pessoal do líder, de forma que o impacto daquilo que se pensa a seu respeito se 

torna, de forma significativa, um poderoso agente de influência das pessoas. 

Resumem, portanto, os autores, que ―os líderes carismáticos possuem uma meta 

idealizada que desejam atingir, são fortemente envolvidos com ela, são percebidos 

como anticonvencionais, autoconfiantes e agentes de mudança‖ (CAVALCANTI et 

al, 2006, p. 113-114). Parece estar vinculada, a abordagem, à sociologia de Weber, 

posto o carisma pessoal como um ―dom natural‖ a surtir um efeito de domínio, um 

ímã natural de pessoas;  

b) liderança Visionária, que ―parte da crença de que a capacidade de 

criar a visão de futuro é condição fundamental para a atuação bem-sucedida de todo 

líder, pois o papel que desempenha na organização vai além de orientação para 

uma meta‖ (CAVALCANTI et al, 2006, p. 113-114). Prende-se mais especificamente 

em um dos atributos do líder carismático, na ―visão‖. Relatam os autores sobre a 

caracterização desta visão constatada em ―90 líderes que dirigiam as novas 

tendências em seus negócios‖, segundo pesquisa encetada por Bennis e Nanus 

(1988). Também, ainda segundo os autores, a mesma característica verificada em 

pesquisa semelhante levada a efeito no Brasil por Pacheco (2002); aqui com 50 

líderes brasileiros. Concluem os autores que, em síntese, estas pessoas tinham sua 

energia focada de forma incomum em resultados, possuíam sonhos, nutriam uma 

paixão pela visão que tinham no futuro e uma intensa fé em si mesmo a movê-las 

em direção ao próprio sucesso. Duas outras características foram percebidas nos 

líderes visionários para que ao final conseguissem construir sua visão: a paixão e a 

integridade; 

c) a Liderança baseada em princípios. Princípios são entendidos por 

Covey (1994)14, como ―bússolas a indicar o caminho‖, ―leis naturais‖ de validade 

comprovada, a se aplicar em quaisquer lugares ou situações; surgem como valores, 

normas ou mesmo ensinamentos, que, por sua força e nobreza próprias, nos dizeres 

do autor, ―inspiram as pessoas‖. Estabelece o autor oito características perceptíveis 

nos líderes baseados em princípios: ―estão continuamente aprendendo‖, ―estão 

voltados para o serviço‖, ―irradiam energia positiva‖, ―acreditam nas outras pessoas‖, 

____________ 
14

Tem-se a impressão muitas vezes, pela intertextualidade da obra, que se está diante de literatura de auto-
ajuda; entretanto as proposições são largamente sustentadas, entre outros fundamentos, em série de análises e 
evidências históricas. 
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―suas vidas são equilibradas‖, ―encaram a vida como uma aventura‖, ―são 

sinérgicas‖, ―exercitam-se pela auto-renovação‖. 

Há que se registrar, por fim, sobre o aspecto comportamental da 

liderança, de entendimento mais consensual, o que Krause (1993) discorre como 

tipos de liderança: autocrática, democrática e liberal. No primeiro, há uma obediência 

exigida pelo chefe, que decide pessoalmente as questões sem escutar opiniões dos 

liderados. No segundo, ―o chefe obtém idéias e sugestões por discussão e consulta, 

bem como estímulo e participação‖ (KRAUSE, 1993, p. 74). E na liderança liberal o 

chefe seria uma espécie de ―agente de informação‖, com controle mínimo e reduzida 

importância na atividade do grupo. 

 

 

2.2 Liderança Militar 
 

Ao transpor a liderança para o interior das organizações, adicionando o 

sentido mais simples de ―processo de Influência do comportamento humano‖, às 

orientações para o cumprimento da missão organizacional baseada nos valores 

compartilhados, tem-se terreno mais aplainado para se entender melhor a liderança 

militar.  

Uma conceituação mais genérica, entretanto, é da Marinha do Brasil: ―o 

processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam, 

voluntariamente, em prol dos objetivos da Instituição‖ (MARINHA DE GUERRA DO 

BRASIL, 2004, p. 1-2). Ou como Vieira (2002, p. 11) definiu liderança, em sentido 

amplo, mas que já prenuncia a noção do ambiente formal na qual a autoridade 

militar se insere e da missão deste tipo específico de liderança: ―processo de 

influenciar, para além do que seria possível através do uso exclusivo da autoridade 

investida, o comportamento humano com vista ao cumprimento das finalidades, 

metas e objetivos concebidos e prescritos pelo líder organizacional designado‖. 

Assim, no seio de organizações militares (e também policiais), onde a 

missão a cumprir muitas vezes envolve o perigo, o risco à vida, e predicados sólidos 

como preparo técnico, moral e controle emocional, o líder é alçado, conforme Vieira 

(2002, p. 12) a ―elemento crítico daquele cumprimento‖. Na definição, quanto aos 

termos ―para além do possível através da autoridade investida‖, é possível entender 
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que se trata de influência além da chefia formal estabelecida, quando do exercício 

do Comando pelo líder.  

Na definição de terminologias, a diferença entre chefia e a liderança é 

recorrente na literatura sobre liderança. Entretanto, quanto à chefia militar 

especificamente, é mais pacífica a diferenciação, devido à hierarquia militar exigir-

lhe definição normativa, o que ocorre em praticamente toda organização militar pela 

simples importância funcional do tema. A liderança militar em geral é parte ou 

componente a ser desenvolvido na chefia militar que já se encontra estabelecida 

formalmente. Meireles (1985), entre outras explicações sobre esta diferença, 

ressalta que o líder possui atributos, enquanto o chefe, requisitos legais.  

Trata a Portaria N. 088-3ª SCH/EME, de 19 de setembro de 1991 - 

Instruções Provisórias IP 20-10, Liderança Militar, do Exército Brasileiro em seus 

conceitos vinculados à Chefia Militar15:  

 

a. Chefia Militar - Exercício profissional de um cargo militar, 
consubstanciando o Comando (autoridade legal), a administração (gestão 
de coisas e pessoas) e a liderança (condução de seres humanos). 
b. Comando - Componente da chefia militar que traduz, em essência, a 
autoridade da qual o militar está investido legalmente no exercício de um 
cargo. 
c. Administração- Componente da chefia militar que traduz, em essência, as 
ações que o militar executa para gerir pessoal, material, patrimônio e 
finanças, inerentes ao exercício do cargo que ocupar. 
d. Liderança - Componente da chefia militar que diz respeito ao domínio 
afetivo do comportamento dos subordinados compreendendo todos os 
aspectos relacionados com valores, atitudes, interesses e emoções que 
permite ao militar, no exercício de um cargo, conduzir seus liderados ao 
cumprimento das missões e à conquista dos objetivos determinados. 
(EXPECITO BRASILEIRO, 1991, p. 3). 

 

Tem-se, portanto, como contexto geral na qual se opera a liderança 

militar, a noção bem específica dos objetivos organizacionais sujeitos ao risco 

inerente da missão; valores claramente definidos, provenientes da ética militar, como 

o senso de dever e espírito de corpo; a hierarquia objetivamente definida na 

formalidade dos postos e graduações e a disciplina, em tese mais rígida que em 

outros estamentos profissionais. Valores, conhecimento e atitudes do líder passam a 

ser essenciais. 

____________ 
15

 Em termos muito semelhantes àqueles contidos no Decreto n. 11636, de 29 de janeiro de 1969, 
que aprova o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 
1969). 
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A mesma Portaria concebeu, após análise teórica e prática acerca da 

liderança militar para aquela Força (cf. QUADRO 3 abaixo), um esquema explicativo 

sobre estes valores, conhecimento e atitudes do líder. 

 

QUADRO 3 
Resumo do que o líder deve ser, saber e fazer. 

 
O Líder 

Deve 
O Quê Como 

 
Ser 

Possuir Caráter Pela competência, responsabilidade, iniciativa, 
equilíbrio emocional, autoconfiança, coragem, etc. 

 
 
 
 

Saber 

Conhecer os  
Subordinados 

Como reagem sob tensão; capacidade e limitações; 
conhecimento e habilidades. 

Compreender a 
Natureza Humana 

Necessidades, carências e emoções; ações e 
comportamentos. 

Possuir 
Competência 
Profissional 
(Técnica/Tática) 

Ampliando seus conhecimentos; decidindo com 
oportunidade e acerto; transmitindo ordens 
corretamente; mantendo-se informado. 

 
 
 
 

Fazer 

Comunicar-se Usando-se as técnicas de comunicação. 

Motivar Despertando a força interna que leva as pessoas a 
realizarem coisas. 

Disciplinar Pela instrução militar, exemplo pessoal, análise dos 
fatos ocorridos e pelo aconselhamento. 

Estimular a coesão Pela obtenção da união mental, emocional e 
espiritual dos membros do grupo. 

Fonte: Exército Brasileiro (1991, p. 23). 

 
Os atributos do líder, que na concepção do presente Trabalho vai 

indicar um gênero (em ementário) a designar qualidades ou virtudes vinculadas a 

espécies de atitudes, habilidades ou competências do líder (traços de personalidade, 

aptidões desenvolvidas e aspectos cognitivos/intelectuais), constituem capítulo 

importante no estudo da Liderança Militar. Estas qualidades, entendidas no Curso de 

Liderança da Escola de Comando e Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, como 

―qualidades de comando‖, para aquela Força, conforme Penna (1959 apud 

PENTEADO, 1978, p. 32-33), são: 

 

1) Desprendimento. Revelado pela renúncia consciente do conforto ou dos 
privilégios em favor dos outros. 
2) Bom humor. É a capacidade de aceitar em bom estado de espírito os 
múltiplos acontecimentos da vida diária inclusive os que lhe dizem respeito 
diretamente. 
3) Iniciativa. Manifestada pela necessidade de agir prontamente, mesmo na 
ausência de ordens, e pela diligência em propor medidas acertadas e 
oportunas. 
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4) Integridade. Caracterizada por uma indiscutível honestidade e inteireza 
moral. 
5) Inteligência. Revelada pela capacidade intelectual na solução dos 
problemas que se apresentam no seu escalão de comando. 
6) Senso de julgamento. Demonstrado pela capacidade de analisar os 
problemas ou situações, pesar os fatores e chegar a uma decisão judiciosa. 
7) Sentimento de justiça. Caracterizado pela ausência de favoritismo e 
aplicação imparcial e equânime dos prêmios e das punições. 
8) Lealdade. Demonstrada pelas atitudes corretas para com os superiores e 
subordinados. 
9) Simpatia. Revelada pela habilidade em conquistar a afeição daqueles 
que o cercam. 
10) Tato. Manifestado pela capacidade em tratar os chefes e subordinados 
sem ferir suscetibilidades. 
11) Atividade. Demonstrada pela vigilância, vivacidade e presteza nas 
ações. 
12) Boa apresentação. Revelada pela boa aparência física, limpeza e 
correção dos uniformes e esmerada atitude militar. 
13) Coragem física e moral.  
14) Espírito de decisão. Demonstrado pela capacidade de tomar 
rapidamente uma decisão e transmiti-la com autoridade, concisão e clareza. 
15) Sentimento de dever. Revelado pelo fiel cumprimento do dever, em 
qualquer circunstância. 
16) Tenacidade. Caracterizada pela resistência física e mental necessária à 
execução cabal de qualquer missão razoável. 
17) Entusiasmo. Ardor ou interesse demonstrado no trabalho; transmite-se 
facilmente aos subordinados. 
18) Energia. Manifestada pela aptidão de impor sua vontade à dos outros. 
19) Modéstia. Revelada pela ausência de arrogância e de orgulho 
injustificado. 

 

A preocupação com a caracterização do líder se vê também em uma 

das mais renomadas corporações militares do mundo, o United States Marine Corps. 

Conceitos certamente soerguidos em vasta experiência de combate e exemplos 

reais, que descrevem para aquela corporação as principais características e 

princípios para uma eficiente liderança: 

 

- Características: Dedicação; energia; integridade moral; iniciativa; 
determinação; conhecimento profissional; entusiasmo; capacidade de 
decisão; firmeza; tato; justiça; autocontrole; altruísmo; lealdade; honra; e 
coragem. 
- Princípios: Aprimorar-se técnica e taticamente; conhecer a si próprio e 
procurar aperfeiçoar-se; conhecer os seus subordinados e preocupar-se 
com o seu bem estar; manter os seus subordinados bem informados; dar o 
exemplo; assegurar-se que as ordens foram entendidas, supervisionadas e 
cumpridas; estimular o espírito de equipe; decidir no momento e forma 
apropriados; desenvolver entre os subordinados o senso de 
responsabilidade; empregar a sua equipe de acordo com as suas 
capacidades; e ser responsável pelos seus atos (ESTADOS UNIDOS, 1995 
apud BAHIENSE, 2003, p. 16). 

 

Passarinho (1987, p. 99), nas linhas sobre as qualidades do chefe 

militar, pondera sobre a questão da impossibilidade de que, em mera lista de 
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defeitos e qualidades, se apenas memorizada, já pudesse transformar as pessoas 

no que chama de chefe. Esclarece, porém, a importância de conhecê-los, virtudes e 

defeitos, de forma a minimizar deficiências e potencializar aptidões. O autor discorre 

ainda sobre a dificuldade, ou arbitrariedade, de se reduzir a uma lista as boas e más 

qualidades do chefe. Isto porque seria quantidade demasiada enorme de 

características, devido às anotações dos pesquisadores que analisaram chefias bem 

sucedidas ou as suas características mais destacadas. 

Após citar diversas pesquisas e autores, civis e militares, incluindo 

Oficiais de outras forças armadas no mundo, estudos quantitativos sobre estas 

qualidades, ou com método envolto na separação das qualidades (como o trabalho 

do Dr. M. Viana que objetivou separar as qualidades sob pontos de vista 

psicológicos, físico, moral, social e intelectual), Passarinho (1987) chega a um termo.  

Entremeio ao debate de algumas qualidades físicas do chefe, 

empreende, sobre as qualidades mentais de um chefe militar, acurada análise. 

Segundo o autor são elas: ―coragem‖, ―transigência‖, ―energia‖ e ―espírito de 

decisão‖, ―naturalidade‖, ―persistência‖, ―tato‖, ―integridade‖ (PASSARINHO, 1987, p. 

115 passim). E as qualidades negativas da Chefia: ―deslealdade‖, a ―falta de amor à 

responsabilidade‖, a ―ausência de energia moral‖, a ―irresolução ou inconstância‖, a 

―incapacidade profissional‖, a ―desonestidade‖; a ―falta de senso de justiça‖ 

(PASSARINHO, 1987, p. 150-151).  

Vê-se que não é pacífica a literatura sobre os atributos de liderança 

militar eficaz, ou mesmo as principais características de um líder (nem sobre os 

defeitos que possam obstar a liderança): embora muito próximas as abordagens, 

vão sofrer influência segundo a visão particular dos autores ou mesmo segundo a 

versão oficial moldada pelas necessidades, cultura ou normas das organizações. 

Atributos de liderança militar, embora possuam uma base comum, terão por certo 

pesos diferenciados mesmo entre as diferentes forças (terrestres, aérea ou de mar) 

que compõe o universo das forças armadas de um país e entre forças policiais.  

Parece central, no entanto, especialmente no meio militar, a natureza 

teórica da liderança consoante seu efeito de influenciar as pessoas em seus 

diversos níveis hierárquicos, para além da chefia instituída, com vista ao 

cumprimento da missão específica da organização. 
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2.3 Liderança militar e liderança policial 

 

Embora incipiente os estudos sobre Liderança policial, tanto 

internamente quanto fora do país, como sustenta Litsgarten (2009, p. 51), pode-se 

identificar semelhanças conceituais e da natureza de ambas as lideranças, policial e 

militar. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a estrutura organizacional da 

polícia, ambiente em que se desenvolve a liderança, segundo Litsgarten (2009, p. 

56), se mostra ―plenamente militar, como se confere às Polícias Militares Brasileiras‖. 

É como de certa forma entendem Skolnick e Bayley (2002 citado por LITSGARTEN, 

2009, p. 56) ao ponderar sobre a cultura ―paramilitar‖ e burocratizada daquela 

instituição (polícia estadunidense): ―[...] a liderança executiva pode ser até mais 

crítica num departamento de polícia por causa de seu tradicional caráter paramilitar: 

a polícia constitui um exemplo clássico de organização burocrática‖. 

É que as organizações militares e policiais, em geral, são semelhantes 

na rigidez e clareza senão na própria estrutura hierárquica, burocracia, valores 

comuns cultivados, rigidez quanto aos códigos internos de conduta16, o armamento 

como um instrumento legal de trabalho e a ostensividade própria que caracteriza e 

emblematiza ambos profissionais. Daí esta semelhança no perfil da estrutura que vai 

condicionar a liderança. 

Em relação à habilidade do líder e as circunstâncias em que se exerce 

a liderança policial, encontram-se, ambas, bem próximas da liderança militar, pois 

aquela vai assumir, conforme Goldstein (2003 citado por LITSGARTEN, 2009, p. 57), 

conotação quanto a ―habilidade de liderar um grupo de policiais sob circunstâncias 

perigosas‖, ou ainda ―habilidade de alcançar um alto nível de eficiência operacional.‖ 

Um estudo, no final da década de setenta em Los Angeles, que 

retratou a opinião de 1655 chefes de polícia e 806 indivíduos a quem esses chefes 

respondiam, especificamente sobre o que viria a ser um ―líder policial adequado‖, 

traçou um panorama mais específico dos atributos do líder policial. Embora cada 

organização militar ou diferentes autores, como se viu, especifique os atributos para 

uma liderança eficaz, na conclusão de Goldstein (2003 citado por LITSGARTEN, 

2009, p. 57) sobre o líder policial adequado, pode-se identificar traços semelhantes 

____________ 
16

 No caso brasileiro, por exemplo, se aplicam às polícias militares, corpos de bombeiros militar e 
todas as três forças armadas do país o mesmo Código Penal Militar. 
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em relação aos atributos de liderança militar até aqui encontrados (e também traços 

teóricos acerca da liderança transformacional): 

 

[...] em uma agência, todos os candidatos a uma posição no topo devem ter 
integridade pessoal, honestidade, discernimento e senso comum. Com 
menor consenso, o estudo recomendou que a autoridade encarregada das 
escolhas considerasse qualidades como ―flexibilidade e mente aberta, 
atenção e inteligência, paciência e autocontrole, energia e iniciativa e 
coragem e autoconfiança‖. Para avaliar os desempenhos passados, o 
estudo recomendou que fosse levada em consideração a habilidade 
demonstrada pelo candidato para ―motivar seu pessoal; transformar 
subordinados em equipes eficientes; relacionar-se com a comunidade; 
organizar seu pessoal e suas funções com eficiência; administrar a 
disciplina interna; e determinar e comunicar objetivos e prioridades‖ 

(GOLDSTEIN, 2003 apud LITSGARTEN, 2009, p. 57). 

 

Pontos de interseção se revelam, entre a liderança policial descrita e a 

liderança militar, quanto a atributos comuns a ambos os líderes, e vão merecer 

atenção naquilo que se aplica à atividade PM.   

Perfil e estilos de Comando desejáveis vão exercer, por fim, a função 

de balizar ou servir de parâmetros dos atributos a serem definidos para uma 

liderança a ser exercida na atividade operacional PM, Organização militar com 

missão ordinária de policiamento ostensivo. Neste sentido, duas pesquisas, cada 

uma singular ao seu propósito e a seu tempo, foram publicadas sob o fundamento 

de preocupação semelhante com a gestão futura da Organização PM em Minas 

Gerais. 

Magalhães (1987) objetivou interpretar o que seria o estilo de Comando 

padrão no ano 2000, especialmente em termos de recebimento de ―feedback‖ e 

―abertura‖ por parte dos chefes. O trabalho baseou-se nos estilos de liderança 

tradicionais, ampliados pela ―Janela Johari‖, que possibilitou estender a quatro 

―estilos interpessoais‖ justamente pela capacidade deste modelo, como marco 

teórico, verificar a bilateralidade nas relações entre chefe e chefiado.  

Constatou, ao final, um estilo de comando relativamente autoritário 

entre os Oficiais mais jovens, os futuros comandantes no ano 2000, estilo que 

julgou, segundo o embasamento teórico, inadequado ao administrador do futuro. O 

estudo permitiu uma visão prospectiva acerca do estilo de comando, o que 

certamente deve ter recebido atenção àquela época. Foi, portanto, uma avaliação 

prospectiva sobre aspecto teórico da liderança quanto a estilo de comando, trabalho 

que permite inferir ainda hoje (ressalta-se que foi publicado antes da Constituição da 
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República de 1988) defeitos indesejáveis a uma liderança na PMMG como ausência 

de autocrítica, de civilidade, de tato e de sociabilidade; intolerância e insensibilidade. 

Já Silva (2000), objetivou ―[...] propor o perfil profissional do Oficial da 

Polícia Militar de Minas Gerais, através da comparação e análise das necessidades 

e objetivos da Corporação e da formação promovida pela Polícia Militar.‖ (SILVA, 

2000, p. 9). E o objetivo adjacente, assim tratado pelo autor, foi verificar ―[...] se a 

formação profissional atende às necessidades da Corporação no cumprimento dos 

preceitos Constitucionais, formando o Oficial da Polícia Militar de acordo com o perfil 

do gerente moderno.‖ (SILVA, 2000, p. 10).  

O alvo da análise foram os 2º Tenentes e Aspirantes formados em 

1998 e 1999 no Curso de Formação de Oficiais. Verificou-se ao final do trabalho, 

que o papel do Oficial recém-formado, de ―perfil eminentemente operacional‖ 

coincidia à época com os objetivos da Corporação e, ao mesmo tempo, com os 

predicados dos gerentes das organizações modernas. Entretanto já detectava que 

―[...] apesar da estrutura complexa utilizada para a formação dos Oficiais, a grade 

curricular, espinha dorsal da formação, não possui uma fundamentação 

sistematizada e mecanismos de modificação bem definidos‖ (SILVA, 2000, p. 81). 

Ainda em outra constatação, verificou o autor que: 

 

[...] a PMMG segue um caminho embasado cientificamente e legalmente na 
composição do currículo do CFO, mas observa-se a falta de metodologia 
explicitamente definida, planejamento adequado e princípios definidos pela 
Corporação. Entre os princípios está a definição formal de um perfil 
profissional do Oficial, envolvendo todos os setores da PMMG, inclusive o 
de seleção. Finalmente, nota-se que para se traçar um perfil profissional 
adequado ao Oficial da Polícia Militar é necessário definir objetivos, 
planejamento, pesquisa científica aprofundada, maior envolvimento da 
Corporação em torno dos objetivos traçados e mecanismos de avaliação, 
adaptação e mudança de perfil. (SILVA, 2000, p. 81). 

 

Um estudo sobre mapeamento de competências (POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS, 2004) realizado no âmbito da Corporação (analisado à frente) 

foi publicado pela Corporação, talvez pela lacuna percebida por Silva (2000), bem 

como, quanto ao ensino da Liderança, a detecção da ausência de fundamentação 

sistematizada do CFO e metodologia na composição do currículo deste Curso. 

Quanto ao perfil detectado do Oficial, eminentemente operacional, 

atinente ao gerente moderno, é ainda válido para esta década conforme 

embasamento teórico da pesquisa (e motivação do público escolhido para responder 
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ao questionário). E permite inferir atributos que pautarão a liderança na atividade 

policial militar, como a ―iniciativa‖, ―auto aperfeiçoamento‖, ―combatividade‖, 

―disciplina‖, ―persistência‖, ―resistência‖ e ―rusticidade‖. 

Ainda na seara da liderança exercida na atividade policial militar, duas 

obras, ambas escritas por Coronéis da PMMG, no correr dos anos 2000, dedicam-se 

ao estudo da caracterização da liderança, ou de atributos essenciais ao oficialato 

conforme Brito (2010). Cada uma, também ao seu modo particular, busca retratar 

aspectos da liderança dentro da Corporação. 

Entre memórias, experiências vividas ou documentadas; estudo de 

diversos líderes na história universal, no Brasil, e em especial valendo-se da 

biografia de policiais militares; Almeida (2005) ora de forma prática, ora teórica, 

filosófica ou mesmo sob argumentos bíblicos, empreende análise da liderança. E vai 

estabelecer não só as ―trilhas‖ para o desenvolvimento do que chama de ―aptidões 

de liderança‖, como também uma generalização acerca do que concebe como 

―elementos estruturais da liderança‖.  

Utilizando metáfora sobre a construção de um templo, vai destacar 

estes elementos estruturais da liderança em personagens, segundo acontecimentos 

reais: em muitos casos policiais militares que tiveram a carreira pontilhada de êxito, 

segundo os pressupostos de liderança elencados, consoante a resolução de fatos 

ou crises, policiais e militares, normalmente complexos e graves. 

A generalização dos atributos insertos nos ―alicerces‖, ―vigas mestras e 

complemento‖ do templo da liderança, pela própria sequência que o autor imprime a 

obra, vai se aplicar à liderança militar na atividade PM, embora muitas vezes a 

função em destaque seja de delegado de polícia, exercida à época dos fatos por 

Oficial da PMMG.  

Assim, quanto ao ―alicerce‖, destaca o autor: ―amor ao trabalho‖, a 

―capacidade de comunicação‖, ―inteligência desenvolvida: capacidade administrativa 

e técnica‖, ―capacidade para entusiasmar, incentivar e delegar‖, ―capacidade de 

controle emocional‖, ―capacidade para manter elevado o moral do grupo‖ (ALMEIDA, 

2005, p. 170-241). 

Em relação às ―vigas mestras da liderança‖, ressalta o autor: ―fé: a 

força motriz para o infinito‖, ―humildade: a plataforma da elevação do homem‖, 

―honestidade: o balizador da confiança‖, ―coragem: a alavanca do êxito‖, ―senso de 

justiça: um pilar essencial‖ (ALMEIDA, 2005, p. 266-311). 
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O complemento desejável ao templo da liderança, resume o autor, se 

encontra no desenvolvimento da ―temperança‖ (ALMEIDA, 2005, p. 314-317). 

Brito (2010), ao seu turno, descreve a carreira do Oficial da Polícia 

Militar conforme as atividades exercidas em cada posto, e, mediante conselhos e 

sugestões de conduta, apresenta roteiro moral e técnico ao qual se pode concluir, 

pelas lentes do autor, como o coroamento da ―excelência profissional‖, título da obra.  

A carreira do Oficial da PM é abordada desde a fase acadêmica, ainda 

como Cadete, até o posto de Coronel (inclusive é tratado o encerramento da carreira 

e preparação para a inatividade), mas o embasamento para todo périplo profissional 

é feito no capítulo I, naquilo que o autor concebe como ―atributos essenciais ao 

Oficial‖. 

São os atributos: ―vocação para a carreira militar‖, ―habilidade para 

gerenciar conflitos‖, ―compromisso com a Instituição‖, ―capacidade para tomar 

decisões‖, ―capacidade de comando‖, ―firmeza de convicções‖, ―integridade de 

caráter‖, ―visão estratégica‖, ―senso de justiça‖, ―determinação‖, ―sinceridade‖, 

―honestidade‖, ―criatividade‖, ―inteligência‖, ―modéstia‖, ―dedicação‖, ―liderança‖, 

―lealdade‖, ―coragem‖, ―iniciativa‖ e ―ética‖ (BRITO, 2010, p. 44-73). 

Ao tratar especificamente da liderança como atributo essencial ao 

oficial, o autor discorre sobre alguns vícios que vão denegrir a imagem do Oficial: 

―arrogância‖, ―intolerância e excentricidade‖, ―isolamento‖, ―ignorar os méritos da 

equipe‖, ―omissão‖, ―comodismo‖, ―desânimo e pessimismo‖, ―estrelismo‖ (BRITO, 

2010, p. 66-69). 

A liderança, portanto, como objeto de estudo, embora apresente 

predição e generalização teórica aplicável a qualquer campo da atividade humana 

ou em qualquer sociedade, sofre efeito conforme influência ou pressão de fatores 

estruturais como o ambiente social, organizacional ou mesmo contingência histórica, 

o que deve ser considerado para a edição de um perfil do líder e seus principais 

atributos.  

A liderança militar na PMMG, ao seu turno, específica quanto à 

estrutura e ambiente organizacional, vai ser levada a efeito no cumprimento da 

missão PM (fixa à polícia ostensiva de preservação da ordem) e momento histórico 

vivido; segundo ameaças sociais e desafios de liderança percebidos. Entretanto 

inteligência e flexibilidade como atributos inerentes ao líder permitem certa 

concordância com Gardner (1990, p. 64), conforme preâmbulo à descrição dos 14 
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atributos17 que considera para a liderança eficaz, de que ―[...] a maior probabilidade 

é de que os que são líderes numa situação sejam líderes em outra situação‖.   

____________ 
17

 São os atributos definidos por Gardner (1990, p. 64-69): a ―vitalidade física e energia‖; ―inteligência 
e julgamento em ação‖; ―disposição (empolgação) para aceitar responsabilidade‖; ―compreensão dos 
seguidores/constituintes e de suas necessidades‖; ―habilidade para lidar com as pessoas‖; 
―necessidade de realização‖; ―capacidade de motivar‖; ―coragem, resolução, firmeza‖; ―capacidade de 
conquistar e manter a confiança‖; ―capacidade de administrar, decidir, estabelecer prioridades‖; 
―ascendência, domínio, peremptoriedade‖; ―adaptabilidade, flexibilidade de abordagem‖. 



3 LIDERANÇA NA PMMG 

 

“Há quem pense que um comando, para ser eficiente, basta 
apoiar-se na força de sua autoridade.  
Mas as relações entre Comandante e comandados não são tão 
simples, sobretudo numa época de revolução social.  
Passou a era do chefe autoritário. Com o advento do chefe 
democrático condutor de seres humanos, com suas paixões, 
ambições, que podem ser estimuladas, nervos que podem ser 
abalados, orgulho que pode ser recalcado e esperanças que 
podem ser realizadas.  
Nos dias que correm, o chefe deve ser líder, cuja eficiência 
repousa na disciplina, mas também na lei moral, na 
compreensão e na motivação.” 

(GENERAL ALENCAR ARARIPE) 

 

 

3.1 A liderança na conformação doutrinária contemporânea da PMMG 

 

Nesta seção é empreendida pesquisa documental na qual é trazida a 

lume os principais documentos doutrinários da Corporação que de alguma forma 

tratam da liderança (ou apresenta método aplicável ao seu desenvolvimento). A 

pesquisa documental passa ainda por uma Portaria do Exército Brasileiro que cuida 

de elencar, no âmbito do ensino daquela Corporação, os ―atributos da área afetiva‖, 

de forma que vai se constituir, segundo a amplitude conceitual, em base 

metodológica para o questionário da presente pesquisa. 

A PMMG, em que pese a preocupação estratégica com a liderança, em 

sua vasta compilação doutrinária não são muitos os documentos que tratam 

efetivamente do tema. Em geral, quando o fazem, abordam a liderança de forma 

lateral18. Certo é que não se encontrou documento formal a cuidar de forma 

específica do assunto no âmbito da Corporação, ao contrário de outras organizações 

militares. Há uma lacuna doutrinária (senão normativa) neste sentido. 

Na década de 90 duas publicações da PMMG destacam-se para os fins 

deste Trabalho. A primeira, a Nota Instrutiva 22/93 – CG, denominada ―reflexões 

____________ 
18

 Estudos e instruções que tratam de liderança, escassos na doutrina da PMMG, quando o fazem 
não abordam o tema de forma sistêmica. Um dos poucos documentos doutrinários que tratam do 
tema na década de oitenta, voltado especificamente para o Tenente, está em Meireles (1985). Na 
década de noventa por meio das chamadas ―Notas Instrutivas‖ o tema tornou-se mais recorrente 
consoante direcionamento a determinado posto, graduação ou função exercida, embora a 
preocupação institucional com a liderança no posto e função de Tenente se sobressaia. 
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sobre o papel do tenente na PMMG‖ (MINAS GERAIS, 1993a), cuida de listar alguns 

atributos consoante perspectiva de importância para a liderança do tenente: 

 

4. O PAPEL DO TENENTE COMO LÍDER E CONDUTOR DE TROPA 
A liderança é um composto de várias qualidades, dentre as quais se 
destacam em importância: a confiança em si mesmo, a ascendência moral, 
o espírito de sacrifício, o sentimento de justiça, a iniciativa, a decisão, a 
dignidade e a coragem (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993a, p. 
2). 

 

Sobre a ―coragem‖ como virtude a ser possuída pelo tenente, surge no 

documento a expressão ―líder militar‖ e uma caracterização ampliada deste atributo, 

a contrastar-se com a bravura: 

 

O líder militar deve ser corajoso. A coragem é mais que a bravura. A 
bravura é a intrepidez — a ausência do medo. Uma pessoa estúpida pode 
ser valente, porque não tem a mentalidade capaz de calcular o perigo, não 
tem conhecimento bastante para ter medo. A coragem é a firmeza de 
espírito, a espinha dorsal que, conquanto se compreenda o perigo, 
prossegue-se no empreendimento. A bravura é física, a coragem é mental e 
moral. O oficial poderá sentir o corpo gelado, as mãos trêmulas - sentir 
medo, em suma, porém, se prosseguir, mesmo assim, conduzindo seus 
subordinados, é realmente por forçada coragem moral. As manifestações 
físicas do medo desaparecerão. (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
1993a, p. 4). 

 

Além dos atributos destacados, sobre os quais a Nota Instrutiva 

discorre detidamente, percebe-se o que esperava a Corporação, à época, do seu 

tenente, sobretudo quanto àquilo que deveria ser e fazer: 

 

Ao Tenente cabe, ainda, dentre outros: 
- ser o principal responsável pela instrução e aprimoramento profissional da 
tropa, desenvolvendo novas técnicas e táticas operacionais com vistas à 
excelência da atuação policial militar; 
- ser altamente profissional, em termos de moralidade e desempenho 
operacional. O embasamento do profissionalismo a ser perseguido consiste 
no trinômio ensino - instrução - operações, aliado a um suporte tecnológico 
adequado; 
- ser um irradiador de doutrinas policiais-militares; 
- ser disciplinado e disciplinador; 
- demonstrar comprovada eficácia pelo desempenho das atividades de 
Defesa Social, principalmente no combate à criminalidade; 
- buscar a interação com a comunidade, mediante atendimento a seus 
anseios, e permitir a esta um melhor conhecimento da Polícia Militar, 
reduzindo óbices e ensejando o desenvolvimento de cooperação mútua; 
- possuir probidade administrativa e operacional, mantendo e fazendo 
manter o devido zelo com os bens da fazenda pública colocados à sua 
disposição e de seus subordinados (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
1993a, p. 5). 
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Os termos indicam atributos que se relacionam a dedicação, zelo, 

disciplina, eficácia, capacidade de mediação e probidade a serem cultivados no 

tenente, para o bom desempenho profissional. 

A Nota Instrutiva n. 31/93-CG, que versa sobre o papel do CPU19 na 

PMMG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993b), em que pese o objetivo 

procedimental, sobre o elenco de atividades a serem executadas pelo militar 

naquela função, antes, durante e após o turno de serviço, lança olhar, entre outras 

qualidades da chefia, sob o aspecto motivacional que o CPU deve despertar nos 

subordinados. A capacidade de motivação da equipe, um dos principais pilares da 

liderança segundo o documento, ocupa parte importante do documento, dentre as 

quais se destaca: 

 

O convívio alicerçado no companheirismo, no respeito à dignidade humana, 
na camaradagem e no espírito de justiça, sem ferir os princípios da 
disciplina e hierarquia, deve ser cultivado, o que refletirá de forma positiva 
no desempenho operacional da Unidade. 
A motivação é a alma do negócio. Em todos os atos, o CPU deve 
demonstrar a sua aptidão, o seu amor pela profissão. Deve acreditar, ter fé 
na grandeza e na beleza de sua missão, deve "transpirar" isto. Se assim 
não for, não convencerá a seus comandados do nobre mister a ser 
exercido. Deve impulsioná-los a cumprir bem o dever, a atender bem as 
ocorrências, a atuar dentro dos limites legais, a produzir o máximo que 
puderem durante o turno de trabalho. Contudo, essa motivação não pode 
ser confundida com paternalismo ou cumplicidade, pois a tropa não gosta 
de "chefe bonzinho". O bom chefe é o justo. 
Sobre esse relacionamento próximo entre chefe e subordinado, leciona-nos 
Lacordaire, que diz; "os homens não gostam da complacência duma 
autoridade fraca, sentem-se felizes, se encontram alguém que seja 
forte e sobre quem possam apoiar". 
Esse alguém, evidentemente, no serviço operacional diuturno, é o CPU. É 
ele quem estará ao lado dos subordinados na solução das mais melindrosas 
e complexas ocorrências, mas é, também, quem compartilhará com eles os 
louros das vitórias. 
Cabe lembrar, nessa passagem, a bela lição que Larrony dá aos chefes. 
Para ele, "a recompensa do chefe não está nos louvores do comando, 
mas nos olhos dos seus homens". 
Incentivando pelo entusiasmo, pela disciplina e pelo exemplo, os CPU terão 
esse reconhecimento sem se fantasiarem de bonzinhos ou de cúmplices 
dos subordinados na prática de infrações (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, 1993b, p. 9-10). 

 

____________ 
19

 CPU é a designação dada ao militar responsável pela coordenação do policiamento da unidade, 
em geral oficial no posto de tenente ou Praça na graduação de sargento ou subtenente. A 
denominação da expressão, segundo a própria nota é ―o militar encarregado de exercer o conjunto de 
ações harmonizadoras (coordenação, controle, fiscalização), secundado por auxiliares,que incide 
sobre as frações da Unidade, empenhadas turno a turno, de forma a controlar-lhes e apoiar-lhes 
diretamente a atuação‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993b, p. 5). 
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O conteúdo está vinculado à senda da liderança: o papel do CPU 

encerra mais que a função de administração e chefia como pretende o documento. 

Estabelece também alguns atributos atinentes ao militar no exercício desta função, 

como ―entusiasmo‖, ―incentivo pelo exemplo‖, ―espírito justiça‖, ―disciplina‖, 

―companheirismo‖, ―camaradagem‖. Registra-se também que a Nota, em sua 

conceituação básica, além de definir ―Comandante‖, ―comando‖, ―coordenador de 

policiamento da unidade‖ e ―chefia‖, vai também fazê-lo, de forma simplificada, 

quanto a alguns atributos: 

 

e. Integridade 
É a qualidade de uma pessoa íntegra. Por outras palavras é a qualidade de 
uma pessoa sem defeito ou vício, pura, incorruptível, perfeita. 
f. Disciplina 
É a obediência pronta aos superiores e aos regulamentos. 
g. Lealdade 
É a qualidade, ação ou procedimento de quem é leal. 
h. Iniciativa 
É a ação daquele que é o primeiro a propor e/ou empreender uma coisa. 
Consiste na ação pronta e consciente para solucionar o imprevisto que 
ocorrer no cumprimento de ordem ou dever. 
i. Auto-domínio 
É a faculdade que tem a pessoa de dominar-se a si mesma.É o auto-
domínio que leva o militar a agir segundo a razão, e não impulsivamente 
pelas emoções. 
j. Espírito de Justiça 
Consiste em dar a cada um o que lhe pertence (POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, 1993b, p. 5-6). 

 

No correr dos anos 2000 o assunto é tratado de forma pontual em 

alguns documentos: 

a) O Plano Estratégico 2009-2011, que, entre outros conceitos, 

ações e objetivos estratégicos, procura estabelecer o que denomina de ―valores 

institucionais da Corporação‖20, entre estes valores, cita a liderança: 

 

e) Liderança e Participação 
Liderança para conduzir as pessoas de forma harmônica em torno dos 
objetivos institucionais na prática da gestão compartilhada e da mobilização 
comunitária para a construção da cultura de paz. Liderança para guiar a 
força de trabalho no cumprimento da missão e para envolver a comunidade 
no alcance da visão (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009a, p. 18). 

____________ 
20

Além da ―liderança e participação‖, têm-se como valores institucionais definidos no documento 
citado o ―respeito aos direitos fundamentais e valorização das pessoas‖; ―ética e transparência‖; 
―excelência e representatividade institucional‖; ―disciplina e inovação‖; ―coragem e justiça‖ (POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009a). 
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A Estratégia 8.1.6 do Plano Estratégico 2009-2011, além de instituir 

programa de sucessão funcional, trata do desenvolvimento de ―líderes 

transformadores‖:  

 

Instituir Programa de Sucessão Funcional em que o profissional seja 
responsável pelo seu planejamento de carreira e a PMMG e a PMMG pelo 
gerenciamento das oportunidades, com o fim de desenvolver líderes 
transformadores de alta performance. (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, 2009a, p. 36).  

 

A ação 8.1.6.1 do mesmo Plano, vinculada à Estratégia citada, 

recomenda: ―8.1.6.1 Elaborar e executar Projeto de Desenvolvimento de Liderança, 

coordenado pela APM e implementado pelas RPM/CPE‖. (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2009a, p. 36).  

b) O assunto é exposto também, novamente de forma pontual, na 

Instrução n. 3.03.11/2011– CG, que regula a implantação de redes de vizinhos 

protegidos/redes de proteção nas comunidades do Estado de Minas Gerais, em seu 

anexo ―A‖ - glossário: 

 

Comandante  
O sistema de liderança da PMMG compreende todos os policiais militares 
que ocupam a cargo de Comandantes – do Comandante Geral até 
Comandantes de Subdestacamento PM, incluindo a estrutura administrativa 
de Diretores Chefes e Assessores em todos os níveis organizacionais. 
[...] 
Liderança  
Atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das 
pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à promoção 
de relações de qualidade e à proteção dos interesses das partes 
interessadas. A liderança se exerce em toda a organização e muitas vezes 
transcende suas fronteiras (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011a, 
p. 31). 

 

c) O documento que estrutura o Sistema de Gestão Estratégica para 

Resultados (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010a), ao definir nos 

Fundamentos do Primeiro dos Eixos Articulados da Gestão para Resultados 

(Direção e Comando), buscou traçar alguns aspectos aplicáveis à liderança na 

Corporação: 

 

a) Liderança 
Na gestão pública, além da competência técnica, os Comandantes, 
Diretores e Chefes em todos os níveis, devem desenvolver um estilo para 
lidar com seus subordinados/colaboradores, que pressupõe comportamento 
ético e transparente, baseado no respeito e na confiança mútua. Este 
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fundamento se estende aos aspectos do relacionamento com a sociedade, 
fornecedores, órgãos governamentais e outras partes interessadas. 
O papel da liderança inclui o fomento de um ambiente propício à inovação e 
aperfeiçoamento constantes, ao aprendizado organizacional, ao 
desenvolvimento da capacidade da PMMG de se antecipar e de se adaptar 
com agilidade às mudanças do ambiente externo. Ainda dirigir e motivar a 
todos. 
Os líderes devem atuar como empreendedores; precisam ter visão 
sistêmica e abrangente, ultrapassando as fronteiras da organização e as 
restrições do curto prazo; comportamento ético; liderando pelo exemplo. 
Deve estar apto a lidar com negociação, coordenação, supervisão e controle 
das atividades acordadas e resultados planejados (POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, 2010a, p. 24). 

 

d) A Resolução n. 4.019 de 24abr09, que trata da Avaliação Anual 

de Desempenho na PMMG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009c), em seu 

Capítulo II (dos Critérios de Avaliação), artigo 4º, estabelece que na avaliação anual 

de desempenho sejam mensuradas habilidades do militar em oito áreas, entre as 

quais a liderança: 

 

Art. 4º A AADP será realizada de acordo com os diferentes graus de 
complexidade e exigência requeridos para o desempenho das diversas 
atribuições, observados os preceitos da identidade organizacional, através 
das seguintes habilidades: 
1. Planejamento: capacidade de analisar fatos e situações, de estabelecer 
planos e ações e de assessorar a chefia, visando alcançar os objetivos de 
seu trabalho,de forma sistemática e prevendo as conseqüências; 
2. Produtividade: capacidade de obter resultados positivos, considerando o 
grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados, bem como o 
empenho,a dedicação, o domínio técnico, o entusiasmo e o compromisso 
com a Instituição; 
3. Disciplina: capacidade de proceder conforme as normas que regem a 
PMMG, preservando os Valores Institucionais, sem a perda da visão critica 
e da criatividade; 
4. Liderança: capacidade de comandar, coordenar, gerenciar e desenvolver 
trabalhos em equipe, demonstrada pela influência que suas ações e 
palavras exercem sobre as pessoas; 
5. Relacionamento Interpessoal: habilidade no trato com as pessoas, 
independente do nível hierárquico ou social, com demonstração de respeito, 
compreensão e ausência de conflitos interpessoais; 
6. Representatividade Institucional: capacidade de representar a PMMG 
perante o público interno, a comunidade, a outros órgãos e autoridades, 
demonstrada pela assimilação e prática dos Valores Institucionais; 
7. Assiduidade: demonstrada pela frequente e habitual disponibilidade do 
militar no local e horário de trabalho, se fazendo presente e em condições 
efetivas de execução das atividades; 
8. Higidez física: capacidade de cuidar da própria saúde com a manutenção 
do condicionamento físico geral e de seu corpo, refletido no seu 
desempenho satisfatório e na apresentação pessoal (POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, 2009c, p. 3). 

 

No Anexo ―A‖ da Resolução tem-se uma gradação para quantificar a 

avaliação segundo as habilidades acima. Assim, para a liderança, tem-se valor 
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atribuído para nota de valor entre 0 e 1,99 pontos (nível inferior de desempenho) se 

o militar ―age de modo a desconsiderar sua equipe de trabalho, criando um clima de 

desmotivação no grupo, deixando-o ao largo do andamento do trabalho‖. Entre 2 e 

4,99 pontos (nível baixo de desempenho) se ―consulta pouco sua equipe, apenas em 

situações específicas de forma que seus subordinados se sentem pouco valorizados 

em seus conhecimentos‖. Entre 5 e 8,99 pontos (nível intermediário de desempenho) 

se ―busca envolver as pessoas de sua equipe no planejamento e execução das 

tarefas, gerando um clima de participação e contribuição ao trabalho a ser 

executado. E finalmente, entre 9 e 10 pontos (nível superior de desempenho), se 

―sua equipe é fortemente comprometida com a execução e conclusão dos trabalhos, 

uma vez que consegue levá-la a pensar em conjunto no que e como fazer, o que 

resulta em um clima de motivação e satisfação no trabalho‖ (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2009c, p. 13). 

 

e) Um quinto documento, publicado em 2004, intitulado 

―Mapeamento de Competências‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2004) 

objetivou estruturar habilidades, conhecimentos, atitudes e competências 

necessárias ao desenvolvimento da atividade policial militar, sob a perspectiva do 

―executor‖ e/ou ―supervisor/gerente‖, como qualificado em suas linhas.   

Embora não se dedicou este mapeamento, à liderança militar na PM, 

estabeleceu, segundo categorias estabelecidas de análise, tarefas que decorrem da 

execução da atividade policial militar, e competências necessárias para o 

cumprimento da missão. A concepção acerca da idéia de ―competências estruturais‖, 

necessárias a todos policiais militares, deveriam guardar relação com os atributos de 

liderança militar a serem desenvolvidos no futuro Oficial bacharel em Direito, vez que 

se consubstanciariam em espécie de base a edificá-los. São as competências 

listadas no mapeamento de competências: 

  

01. Inteligência Geral: potencial individual para aprender, planejar e 
analisar. Capacidade para resolver problemas e encontrar soluções para 
situações de qualquer espécie. 
02. Flexibilidade/Adaptabilidade: capacidade em se adequar às condições 
do ambiente, demonstrando receptividade às mudanças ou inovações. 
03. Iniciativa: capacidade do indivíduo em anteceder-se às ações, 
independente de estímulo externo. 
04. Segurança: confiança que o indivíduo tem em si mesmo que o possibilita 
formar conceitos e opiniões, atuar e tomar decisões com firmeza. 
05. Assertividade: caracteriza forma de atuação firme, que conduza a 
obtenção de resultados desejados. 
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06. Sociabilidade: revela a capacidade para se estabelecer relacionamentos 
interpessoais de forma cortês, criando um clima de confiança, cordialidade e 
respeito mútuo. 
07. Controle da Impulsividade: capacidade de manter o autocontrole mesmo 
quando submetido a pressões externas adversas, sendo capaz de refletir e 
controlar suas ações. 
08. Controle Emocional: caracteriza um estado de harmonia interna, sem 
grandes alterações de humor. O indivíduo é capaz de manter-se estável. 
09. Acatamento a Normas: capacidade de se adequar às exigências 
externas, adaptando-se às regras. 
10. Tônus Vital: caracteriza a energia física disponível que pode ser 
mobilizada para ação. 
11. Controle da Agressividade: capacidade de manter sob controle os 
impulsos auto ou heteroagressivos evitando que sejam descarregados de 
forma inadequada em si próprio ou no ambiente. 
12. Tolerância à Frustração: capacidade de absorver situações adversas 
mantendo controle sobre os afetos. 
13. Empatia: capacidade para perceber o outro, colocar-se em seu lugar, 
sem ter atitudes preconceituosas ou emitir pré-julgamentos, mas buscar 
entender como o outro se sente. 
14. Organização: capacidade de trabalhar de modo ordenado e planejado. 
15. Auto imagem positiva: percepção valorizada que o indivíduo tem de si 
mesmo. 
16. Memória visual: função utilizada para reter na memória rostos, imagens 
e outros estímulos visuais. 
17. Memória auditiva: função utilizada para reter na memória nomes, frases 
ouvidas, sons e outros estímulos auditivos. 
18. Atenção concentrada: capacidade de centralizar e fixar a atenção em 
um único estímulo. 
19. Fluência Verbal: capacidade de se expressar adequadamente, fazendo-
se entender. 
20. Apreensão global: capacidade de perceber as diversas situações como 
um todo, tendo uma visão geral. 
21. A percepção de detalhes: capacidade de perceber detalhes e minúcias, 
assimilando essas percepções às experiências. 
22. Criatividade: capacidade de usar recursos diversos de maneira 
inusitada, original e viável. 
23. Perseverança: capacidade de permanecer firme, constante e de superar 
obstáculos dando continuidade aos propósitos iniciais, ainda que diante de 
situações adversas. 
24. Objetividade: capacidade de agir de forma prática e direta em busca do 
resultado esperado. 
25. Capacidade de Análise e Síntese: capacidade de examinar cada parte 
de um todo para depois combinar e reunir estas partes em um todo 
coerente. 
26. Raciocínio Espacial: capacidade de movimentar-se e localizar-se 
adequadamente no espaço físico explorado (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, 2004, p. 24 e 25). 

 

Sabe-se que este documento, embora publicado em 2004, ainda não 

está em vigor, e há recomendação formal acerca de sua atualização, como se vê na 

Ação 8.1.1.2, do Plano Estratégico 2009-2011, inconclusa até o presente momento 

conforme consta no Sistema de Controle de Gestão do Plano Estratégico 2009-

2011: 
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AÇÃO 8.1.1.2 - Reformular, quadrienalmente, os processos de recrutamento 
e seleção, com base no mapeamento de competências revisado, de acordo 
com a especificação do perfil profissiográfico e a orientação vocacional; 
adequados aos diversos quadros e áreas de atuação da PMMG (POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009a, p. 31). 

 

Um documento que, embora não envolva diretamente nenhum registro 

ou argumento teórico quanto ao ensino formal da liderança na PMMG, estabelece 

noutro lado metodologia original que pode ser emprestada ao desenvolvimento da 

liderança na formação de Oficiais. Tem-se na Diretriz para Produção de Serviços de 

Segurança Pública n. 3.01.05/2010-CG, que regula a atuação da Polícia Militar de 

Minas Gerais segundo a filosofia dos Direitos Humanos (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2010d) uma prescrição formal inédita para o ensino na PMMG, no 

caso, em relação aos Direitos humanos: 

 

5.1 Eixo 1: Educação  
Este eixo tem como viés a inserção dos Direitos Humanos na Educação de 
Polícia Militar em todos os seus níveis e modalidades (formação, 
treinamento, pesquisa e extensão), mediada por uma abordagem 
interdisciplinar e transversal, visando à construção de uma cultura 
humanística que reconheça na diversidade a base para o respeito aos 
direitos fundamentais (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010d, p. 
23). 

 

Há uma decisão institucional em privilegiar o tema Direitos Humanos 

(entendida de forma prática na inserção de disciplina com este nome nos cursos da 

PMMG21) em relação a qualquer outro assunto ou conteúdo, de forma a torná-lo 

único quanto a um regime de ensino próprio na PMMG. Não cabe, para fins deste 

Trabalho, análise de mérito sobre esta prioridade de ensino.  

Cabe considerar, porém, que a inserção formal de atributos desejáveis 

e a forma de desenvolvê-los, em qualquer programa/plano de curso ou treinamento, 

tenderia a potencializar ou tornar mais efetivo o ensino de qualquer disciplina, 

ungida de supremacia sobre as demais ou não, consoante objetivos estabelecidos. 

Parece mais efetivo e lógico empreender o desenvolvimento de atributos (em geral 

virtudes) no homem que a prescrição contínua e viciosa de conteúdo específico, o 

que pode parecer ideologização ou se constituir em batologia. 

____________ 
21

 Conforme consta no Anexo ―A‖ das Diretrizes de Ensino da PMMG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, 2010d), poucos são os cursos, dentre os 102 cursos existentes, que não contemplam 
especificamente a disciplina Direitos Humanos, o que não ocorre com nenhuma outra disciplina de 
nenhum curso ou treinamento. 
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É o que se vislumbra: utilizada a analogia deste tratamento que é 

dispensado ao tema Direitos Humanos, em todos os níveis de ensino, mediada pela 

mesma abordagem interdisciplinar e transversal, de forma a constar nos respectivos 

programas/planos de curso os atributos de liderança militar que se pretende 

desenvolver, conforme peculiaridades de cada disciplina, imagina-se uma forma de 

potencializar este desenvolvimento. Isto não só quanto à disciplina que se dedica a 

este mister, mas nos diversos cursos e treinamentos da PM.  

Percebe-se, portanto, que a formalização contemporânea na PMMG, 

tangencia o tema liderança sob vários ângulos e formas, cada uma de modo 

particular segundo o objetivo a que se propõe. Não bem contraditórias, mas sem 

qualquer sistematização e nem interesse global de regular o assunto no âmbito 

institucional. 

Por outro lado é possível divisar também um sentido teórico mais ou 

menos definido pela Corporação, tanto sobre as bases teóricas em que se funda, 

quanto a estilos e perfis desejáveis e mesmo o que se espera de um militar que se 

pretenda figurar em nível de desempenho elevado segundo esta habilidade. E ainda 

preocupação estratégica da Corporação com o tema, o que se relaciona de forma 

recorrente a aspectos motivacionais.  

 

 

3.2 Atributos de liderança militar  

 

As abordagens teóricas, conceitos e normas revisadas, ou mesmo as 

inferências já detectadas que se aplicam à liderança militar na PMMG, responde em 

parte do objetivo específico destinado à identificação das contribuições que figuram 

importantes ao desenvolvimento da liderança militar no futuro Cadete bacharel em 

Direito.  

Entretanto, dentre as várias percepções acerca de atributos do líder, 

em aporte bibliográfico e documental, algumas muito semelhantes, constata-se que 

não são suficientes para uma escolha específica, e assim levar a termo a pesquisa. 

Nem seria possível também, pelo excesso e dispersão de conteúdo, uma 

compilação geral e sobreposta de toda a literatura especializada estudada, para dar 

curso ao objetivo principal proposto, sobre quais atributos destacar para análise, que 

sejam inerentes ao exercício eficaz da liderança militar na PMMG a serem 
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desenvolvidos no Cadete para o desempenho das funções de Oficial na Corporação 

a partir de 2012.  

Como elencar atributos, tão semelhante à seleção de virtudes, 

conforme Comte-Sponville (1998, p. 4)22, se ―[...] há dois mil e quinhentos anos, para 

não dizer mais, os melhores espíritos refletem sobre as virtudes[...]‖?  

Em que pese o documento da Corporação (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2010a) em suas breves linhas tratar ora de atributos, traços e 

valores, noutro momento elencar princípios (e ainda recomendar atividades) acerca 

da liderança na PMMG23 não poderia servir de subsídio para a conclusão sobre a 

seleção dos atributos a serem indicados pela pesquisa, tampouco a serem 

hierarquizados por importância, em questionário. O documento não está 

sistematizado nem foi elaborado para função semelhante, senão orientação geral 

sobre a importância do tema para a Gestão de Resultados.  

O mesmo raciocínio se volta aos outros documentos institucionais 

analisados: as Notas Instrutivas 22/93-CG e 31/93-CG, que versam sobre o papel do 

tenente (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993ª), o papel do CPU na PMMG 

(POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993b), a Instrução 3.03.11/2011-CG, que 

pretende regular a rede de vizinhos protegidos (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, 2011a), o planejamento estratégico 2009-2011 (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2009a); a Resolução 4019 de 24abr09 que trata da avaliação anual 

de desempenho (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009c) ou mesmo o 

mapeamento de competências (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2004). Isto 

pelas destinações específicas que encerram em si, inábeis ao que se pretende. 

Tampouco nos simples ―valores institucionais‖, posto que entre eles e 

atributos de liderança militar a serem desenvolvidos no Cadete a partir de 2012 há, 

por certo, longa distância. Crê-se que tudo deva ser ampliado.  

Poder-se-ia basear, assim, em inúmeras propostas, como na descrição 

de princípios da Ética Militar previstos no artigo 9º, do Capítulo III, do Título I, da Lei 

n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 

____________ 
22

 Neste seu trabalho filosófico, Comte-Sponville (1998) trata de 18 virtudes consideradas mais 
importantes, o que são, ou o que deveriam ser, e, nos dizeres do autor, ―o que as torna sempre 
necessárias e sempre difíceis‖. 
23

 Pode-se descrever a partir do documento: competência técnica, comportamento ético, 
transparência; respeito e confiança; fomento à ambiente de inovação e aperfeiçoamento constante; 
habilidade em saber dirigir e motivar. 
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dos Militares do Estado de Minas Gerais, naquilo que se aplicaria à liderança militar 

para o que se pretende. Ou na variada bibliografia24 já trazida a lume que busca de 

alguma forma traçar valores, características, princípios, qualidades de Comando ou 

qualidades do chefe ou textualmente, nos ―atributos do líder‖. Até mesmo no estudo 

mais abrangente a este respeito, desenvolvido por Campos (1982), ao qual o autor 

dedicou capítulo inteiro à qualidade da chefia e outro às características do mau 

chefe. 

Entretanto é na Portaria n. 012, de 12 de maio de 1998, do 

Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército Brasileiro, que aprova a 

Conceituação dos ―Atributos da Área Afetiva‖ (EXÉRCITO BRASILEIRO, 1998), 

ANEXO A deste estudo, que se encontra, de forma bastante clara e categorizada, os 

―atributos, valores e requisitos da área afetiva‖. Se não fundamentais, como trata o 

documento, ao menos importantes de serem desenvolvidos em qualquer militar.  

Trata-se de uma reunião ampliada de praticamente toda pesquisa 

documental e bibliográfica citada, senão nos mesmos termos, em expressões bem 

aproximadas. E ainda voltados, metodologicamente, para uma padronização de 

linguagem técnica a ser utilizada nos estabelecimentos de ensino do Departamento 

de Ensino e Pesquisa do Exército Brasileiro, em objetivo semelhante ao que se 

pretende com a atual pesquisa. No caso daquela Força, para servir de portfólio geral 

de atributos dispostos para seleção segundo propósito específico de algum curso, 

treinamento ou avaliação. 

De fato tem-se que todo elenco listado na Portaria 012 são atributos 

conforme conceituado. Entretanto o que é conceituado como ―valores‖ pelo 

documento: lealdade, honestidade e integridade, são da mesma forma na PMMG, 

atributos capitais, e sua violação está relacionada, de alguma forma, a praticamente 

todas as 20 faltas de natureza grave previstas no artigo 13 do Código de Ética e 

Disciplina dos Militares Estaduais de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2002), de 

forma que, se desconsiderados, tem-se a inviabilidade de qualquer liderança 

____________ 
24

 Valla (2000) quantos aos valores policiais-militares determinantes da moral do servidor militar; 
Gardner (1990), e seus 14 atributos do líder; as características do líder citadas por Cavalcanti et al 
(2006 ), quanto a liderança visionária ou carismática, nos princípios de Covey (1994), nas qualidades 
de Comando da FAB citadas por Penteado (1978), nas qualidades do chefe citadas por Passarinho 
(1987) nas características de liderança definidas pelos United States Mariners Corps (1995 apud 
Bahiense, 2003) nos atributos do líder policial adequado conforme Goldstein (2003, apud Litsgarten 
2009), na interseção localizada pela pesquisa entre liderança policial e liderança militar, na estrutura 
do ―templo da liderança‖ de Almeida (2005), nos atributos essenciais ao Oficial elencadas por Brito 
(2010), entre outras.  
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pretendida. E não só. Também no artigo 64 da mesma Lei, que discorre sobre o 

processo de exclusão do militar das fileiras da Corporação: 

 

Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no 
mínimo três anos de efetivo serviço, que: 
I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito 
―C‖; 
II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, 
independentemente do conceito em que estiver classificado (MINAS 
GERAIS, 2002, p. 10). 

 

Por ―Honra Pessoal‖ tem-se a conduta do policial militar em dois 

aspectos: como pessoa socialmente, sua boa reputação, o respeito que lhe é devido 

pela comunidade e também a dignidade própria de policial militar como depositário 

de apreço e respeito perante superiores, pares e subordinados. E ―Decoro da 

Classe‖ os valores morais propriamente típicos da PMMG que vão alavancar a 

imagem institucional perante a sociedade: ambas as referências básicas para a 

liderança militar.  

Da mesma forma o que é conceituado como ―requisitos básicos 

essenciais‖, na verdade são atributos indispensáveis ao militar como tal: patriotismo, 

idealismo, civismo, espírito de corpo, auto-aperfeiçoamento.  E por derradeiro os 

―atributos‖ propriamente ditos, qualidades que agem no sentido do ―desenvolvimento 

e aprimoramento pessoal e profissional do militar‖, de acordo com a Portaria 012. 

Há que se registrar que estes atributos citados, compreendem 

praticamente todos os predicados axiológicos da doutrina e regulamentos da PMMG, 

instituição militar estadual que é, como também, os atributos destacados, são 

sempre predicados merecedores de serem possuídos; aspectos que, quando 

transpostos da abstração do conceito para a incorporação pelo caráter, constituem-

se em engrandecimento positivo pessoal e profissional junto ao seu detentor.  

De maneira geral todos os tópicos constituem, enfim, virtudes humanas 

de fato representativas para o desenvolvimento e aprimoramento de qualquer 

pessoa, de forma muito especial do policial militar que se pretende Oficial e líder 

militar. Encerra de forma geral e abrangente alguma atitude, habilidade, 

conhecimento ou competência, características também constitutivas não só do 

caráter, mas inscritas na própria essência da liderança, notadamente da liderança 

transformacional dentro de uma organização militar.  
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A pertinência do conceito utilizado de ―atributos da área afetiva‖, 

particularmente, é plena ao efeito da liderança, pois parece se embasar na 

taxonomia dos objetivos educacionais25. O líder atua diretamente no aspecto afetivo, 

pela motivação26 que desperta nos liderados (preocupação recorrente na PMMG 

conforme aporte documental estudado), embora algumas vezes no aspecto cognitivo 

e mesmo psicomotor. Desperta mais o ―gostar‖ de ser ou fazer, age mais no aspecto 

afetivo, do que propriamente ensinando a fazer ou a conhecer a profissão 

simplesmente.  

Assim, os 50 atributos (incluídos os ―valores‖ e ―requisitos‖ da área 

afetiva) da Portaria n. 012 (ANEXO A), possuem alcance ou capacidade de servir de 

suporte metodológico para uma pesquisa no âmbito interno da PMMG. Entretanto, 

não podem ser vinculados objetivamente ao exercício eficaz da liderança militar a 

serem desenvolvidos pelo Cadete bacharel em Direito, pois carecem de um 

tratamento específico, de uma análise individualizada conforme a natureza da 

liderança militar levada a efeito no espectro de atividades desenvolvidas pela 

PMMG, sobretudo em sua atividade operacional de polícia ostensiva. Mesmo porque 

o documento não se destina especificamente a atributos da liderança militar, mas de 

atributos gerais da área afetiva a serem desenvolvidos no militar no âmbito de 

ensino do Exército Brasileiro. 

Vão carecer, portanto, os atributos da área afetiva, de uma 

hierarquização conforme importância própria para a Instituição policial militar; de 

acréscimo ou supressão específica de algum atributo que se mostre inscrito ou 

ausente naquilo que de fato é a essência da liderança militara ser desenvolvida no 

futuro Oficial na PMMG. 

Esta análise individualizada deve incorrer em clivagens específicas e 

classificação por importância, consoante objetivo da presente pesquisa, com 

respectiva vinculação àquilo que deve ser estimulado, desenvolvido ou coibido na 

formação do Cadete (a partir de 2012) para o desenvolvimento da liderança militar 

____________ 
25

 Trata-se a expressão, segundo o sítio eletrônico Enciclopédia Livre, ―[...] de uma estrutura de 
organização hierárquica de objetivos educacionais [...]‖, que se mostra sob os aspectos ―cognitivos, 
abrangendo a aprendizagem intelectual; o afetivo, abrangendo os aspectos de sensibilização e 
gradação de valores; o psicomotor, abrangendo as habilidades de execução de tarefas que envolvem 
o organismo muscular.‖ (cf. matéria disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia_dos_obje 
tivos_educacionais>. Acesso em: 15 de abril de 2011.  
26

 Teorias da administração traçam diferenças entre motivação e estímulo, partindo do pressuposto da atuação 
endógena daquela, duradoura, e exógena deste mais limitada e efêmera. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emocional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidade
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no desempenho de suas funções de Oficial na PMMG (ou mesmo acréscimo ou 

supressão de atributos). Crê-se por fim, que esta ponderação será levada a efeito da 

melhor forma possível, se emitida por pessoas que tenham experiência profissional e 

capacidade técnica para tal, o que permite juízo mais acurado e representativo sobre 

o que é proposto.  

Entende-se que esta experiência profissional deva passar naturalmente 

por (a) exercício da própria atividade de Comando operacional (a atividade 

operacional é a razão de existência da PMMG e o Comando operacional constitui-se 

de laboratório vivo para o exercício da liderança na atividade fim da Organização). E 

(b) por vivência da atividade PM; senão em todos os postos da hierarquia na 

Corporação, em sua maioria absoluta (o que proporciona visão panorâmica e 

experiência prática nas diversas funções e atividades, nos diversos níveis, da 

carreira do Oficial). 

Entende-se que a capacidade técnica, deva passar (a) pela formação 

como Oficial da PMMG (o que permite avaliar melhor, em suas forças e carências o 

Curso de Formação de Oficiais, os subsídios teóricos, conceituais e práticos desta 

formação e a respectiva aplicação daquele conhecimento e vivência, para o 

desenvolvimento da liderança). E (b), que o avaliador dos atributos tenha no mínimo 

especialização lato sensu, segundo Cursos regulares da Corporação (o que permite, 

de alguma maneira, em momento da carreira destinado a este mister, reflexão 

acerca da atividade policial militar e ao mesmo tempo alguma inflexão teórica neste 

sentido).  

O público alvo para a análise e emissão do juízo a que se propõe vai 

se limitar, portanto, aos atuais Comandantes operacionais da Corporação, Tenentes-

Coronéis (Comandantes de Batalhões) e Coronéis (Comandantes de Regiões), 

profissionais com mais de vinte anos de carreira, e neste tempo, na maior parte, no 

exercício de funções relativas aos diversos postos do oficialato.  

Além de reunir capacidade técnica e experiência profissional nas 

dimensões balizadas, este grupo de Oficiais recebe, sistematicamente, tenentes 

recém-formados em suas Unidades ou Regiões, o que permite aferir deficiências, 

carências ou os aspectos positivos da formação do Oficial; e assim pontuar de 

maneira mais definitiva sobre capacidade de Comando e liderança, sobre os 

atributos inerentes ao exercício eficaz da liderança militar na PMMG a serem 
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desenvolvidos no Cadete para o desempenho das funções de Oficial na Corporação 

a partir de 2012.  

Do conjunto de opiniões, uma síntese a sofrer revisão conforme 

bibliografia e documentação revisada; e a partir daí uma elaboração final, que 

encerra o objetivo geral proposto. 

Cabe ressaltar que seria menos completo um estudo sobre estes 

atributos se em efeito contrário não se verificasse os principais defeitos causais ou 

predisponentes que deveriam ser coibidos ou desestimulados (no caso por dificultar 

ou impedir o exercício da liderança militar) na formação do futuro Oficial. E se tais 

defeitos guardam correlações entre atributos, bem como os níveis ou hierarquia 

desta gravidade.  

Aos defeitos enunciados, constituídos segundo antônimo dos atributos, 

da mesma forma uma análise e emissão de juízo, segundo o grupo delimitado de 

Comandantes. 



4 A FORMAÇÃO DE OFICIAIS NA PMMG 

 

"Ao saírem das Escolas Militares os novos Oficiais 
têm de empenhar-se numa grande batalha: a 
conquista dos corações dos seus soldados." 

(MARECHAL BERNARD LAW MONTGOMERY) 

 

 

4.1 A evolução da missão da PM e a formação de Oficiais 

 

Esta seção trata da evolução histórica da missão da PMMG, contexto 

em que se formam seus Comandantes, e da evolução histórica da formação dos 

Oficiais na Corporação. Passa ainda pela evolução da escolaridade para acesso ao 

CFO e pelo ensino formal a tratar especificamente da liderança neste Curso, 

segundo os primeiros registros insertos nos programas de disciplina, aos dias de 

hoje. 

A formação dos Oficiais da PMMG, por consequência seus 

Comandantes, se dá segundo o contexto da missão da Organização, conforme a 

razão e objetivos a que se destina. O ambiente histórico vivido é certamente decisivo 

para esta configuração política, da essência a que se destina a Corporação (bem 

como todas as instituições políticas e órgãos públicos). Por consequência, conforme 

o contexto legal, definição política e expectativa social, têm-se o embasamento e as 

circunstâncias da formação de sua elite decisória.  

Nesta seara, o constitucionalismo brasileiro registra de forma 

específica a missão da Polícia Militar a partir da Constituição de 1946, em seu artigo 

183, inserto no Título VII, ―Das Forças Armadas‖, que destinava às polícias militares 

estaduais (definia que eram ―instituídas para‖) a ―segurança interna e manutenção 

da ordem nos Estados, Territórios e no Distrito Federal‖: 

 

Art 183 - As polícias militares instituídas para a segurança interna e a 
manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, 
são consideradas, como forças auxiliares, reservas do Exército.  
Parágrafo único - Quando mobilizado a serviço da União em tempo de 
guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará das mesmas vantagens 
atribuídas ao pessoal do Exército. (BRASIL, 1946). 

 

Em 1967, determinava a Constituição, em seu Título I, ―Da 

Organização Nacional‖, Capítulo III, ―Da Competência dos Estados e Municípios‖, 

artigo 13, § 4º, a missão de ―manutenção da ordem pública nos Estados‖: 



58 

 

 

Art. 13 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas 
leis que adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta 
Constituição, os seguintes: 
[...] 
§ 4º - As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem e 
segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os 
corpos de bombeiros militares são considerados forças auxiliares reserva do 
Exército [...] (BRASIL, 1967). 

 

A partir da Constituição de 1988, coube definitivamente às Polícias 

Militares, conforme consta e vige no Título V, ―Da Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas‖, Capítulo III, ―Da Segurança Pública‖, art. 144, § 5º, a 

missão de ―polícia ostensiva e a preservação da ordem pública‖: 

  

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
[...] 
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
[...] 
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
(BRASIL, 1988). 

 

Apenas as Constituições de 1824 e 1891 não trouxeram de forma 

explícita as Polícias Militares como forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro. 

A partir de 1934, portanto em todo constitucionalismo brasileiro do século XX, e de 

forma expressa na Constituição da República em vigor (1988), tem-se nas Polícias 

Militares uma reserva militar mobilizável, em missão principal de polícia ostensiva e 

de preservação da ordem pública27.  

As Constituições Estaduais de Minas Gerais de 1967 e 1989 registram 

também a missão da Polícia Militar.  

Em 1967, a Constituição Estadual dispunha a missão da PMMG (de 

forma antecipada) junto à seção específica destinada à Segurança Pública, o que 

veio a acontecer em nível nacional somente na Constituição da República de 1988.  

Constava na Seção V, ―Da Segurança Pública‖, Capítulo VI, Do Poder 

Executivo‖, art. 107, § Único, a missão de ―preservar e manter, na forma da lei, a 

ordem pública e a segurança interna.‖ 

____________ 
27

 Conforme destaca Cotta (2006, p. 94) pelo Decreto n. 4926, de 29 de janeiro de 1918, a Polícia 
Militar de Minas Gerais já havia formalmente se tornado força auxiliar do Exercito. 
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Art. 107 - A Polícia Militar é instituição permanente e regular, organizada 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade do Governador do 
Estado e dentro dos limites da lei. 
Parágrafo único - Compete à Polícia Militar preservar e manter, na forma da 
lei, a ordem pública e a segurança interna, sendo considerada força auxiliar, 
reserva do Exército. (MINAS GERAIS, 1967). 

 

Em 1989, a missão da PMMG é ampliada de forma considerável na 

Constituição Estadual. Conforme o Capítulo II, ―Da Organização dos Poderes‖, 

Seção V, ―Da Segurança do Cidadão e da Sociedade‖, Subseção II, ―Da Segurança 

Pública‖, artigo 142, I, tem-se como competência da Corporação: 

 

Art. 142 – A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas 
estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e 
na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa 
do último posto, competindo: 
I – à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, 
de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades 
relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, além da 
garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, 
especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de 
uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural (MINAS GERAIS, 1989). 

 

Pode-se constatar, neste evoluir constitucional da missão das polícias 

militares brasileiras, a sua importância reeditada, quanto à manutenção da ordem 

pública: forças públicas dos estados (militares estaduais), reserva do Exército 

Brasileiro, destinadas a uma estabilização da sociedade, certamente pelo valor 

estruturador da vida social que a ordem pública tem em si. A ordem vai preceder 

neste contexto, em termos de realização humana, inclusive a outros objetivos como 

justiça, bem estar social, desenvolvimento. Antecede apenas a própria vida ou 

existência do Estado. É como destaca Bull (2002): 

 

A ordem na vida social é desejável porque é uma condição para que outros 
valores sejam respeitados e vividos. Se não houver um padrão das 
atividades humanas que sustente os objetivos elementares, primários e 
universais da vida social, não será possível atingir ou preservar objetivos 
avançados e secundários, ou as metas específicas de determinadas 
sociedades (BULL, 2002, p. 113). 

 

Outro aspecto a se considerar é a atual auto-declaração de missão da 

PMMG. É traduzida pela Corporação em três elementos principais o que se 

estabeleceu como sua ―identidade organizacional‖: ―declaração de missão‖, ―visão 

de futuro‖ e ―valores institucionais‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009a, 
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p. 15). A missão, da forma compreendida pela Corporação atualmente, é a 

―declaração da razão da existência da organização‖, e está assim definida: 

―assegurar a dignidade da pessoa humana, as liberdades e os direitos fundamentais, 

contribuindo para a paz social e para tornar Minas o melhor Estado para se viver‖. 

(POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009a, p. 15). 

Esta declaração de missão da PMMG, que a Organização faz constar 

como sua razão de existência, pode ser compreendida sob uma tentativa de 

atualização ou ajuste entre os valores democráticos, alinhamento com a política de 

governo em curso e uma função social para além da preservação da ordem pública, 

de assegurar direitos e liberdades. 

Em uma síntese axiológica parece a atual declaração de missão da 

PMMG uma tentativa em deslocar o pêndulo anteriormente focado na ordem em si 

para um foco mais abrangente, especialmente incluindo aspectos de justiça como 

valor a ser observado em suas ações.  

Pode-se depreender que se objetivou ampliar, não relativizar ou 

diminuir a importância da preservação da ordem pública, lançando vista mais à 

frente, na realização da dignidade e da liberdade de forma que contribua para uma 

pretendida (embora utópica) pacificação social em Minas (e que o Estado, perante 

os demais da federação, se torne o melhor para se viver).  

Trata-se de um enfoque nas ações de força pública no sentido de 

primar pela observância dos direitos humanos e consoante o melhor 

encaminhamento possível a toda sorte de problemas apresentados, senão 

antecipando-se a estes. Tudo segundo as melhores possibilidades que se vislumbre, 

contemplada a natureza ou noção primária de polícia ostensiva, para neutralização 

ou amenização (se inevitável) de ameaças à sociedade, como se mostram hoje a 

violência e o crime.  

Certamente esta visualização conceitual não encerra em si a missão 

precípua de assistência social ou uma suposta militância social, política ou jurídica 

de promoção de direitos e garantias, ou ainda atividades outras notadamente típicas 

do chamado terceiro setor.  

A missão PM, portanto, se mostra ainda mais relevante no atual 

ambiente de exigência do bacharelado em Direito para o acesso ao oficialato da 

PMMG, instância ou ciclo do qual emanam as principais decisões operacionais, 

táticas e estratégicas da Corporação.  
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A relevância se apresenta pela ausência de escolha em priorizar a 

missão PM, senão no campo da ação, na preservação da ordem pública, por 

intermédio do exercício da polícia ostensiva, respeitando os direitos e garantias 

fundamentais; como também não há escolha na natureza da Corporação, Força 

Pública Estadual, militar, em que a liderança do futuro oficial deve ser desenvolvida 

no Curso que se destinará a este mister.  

O provimento de um significado funcional da estrutura policial militar 

brasileira (também estratégico), é o elo entre a função essencialmente militar do 

Exército e a função essencialmente policial, a polícia civil dos Estados:  

 

É que a solidez de sua fórmula esteia-se nestes dois pólos: organização 
caracteristicamente militar, função policial, condicionando por esta 
peculiaridade orgânica a passagem insensível, a permeabilidade do estado 
policial para a potencialidade militar; permitindo, por este tipo de montagem, 
por essa conformação híbrida, o emprego da força em vários matizes de 
intensidade, de acordo com as circunstâncias que lhe subordinem o modo 
de agir (SAMPAIO apud FERNANDES, 1973, p. 71). 

 

Noutro lado, um significado material da estrutura policial militar 

brasileira, dentre outros argumentos afins28, é exposto por Lazzarini: 

 

À vista do que foi explicado, reafirmo que o modelo policial brasileiro não é 
exótico e, de forma semelhante, funciona bem nos demais países: cada um 
com suas peculiaridades. Os ataques que se fazem hoje à investidura militar 
da polícia brasileira têm na verdade dois objetivos: primeiro, afastá-las – e 
aos Corpos de Bombeiros, também militares – do nosso Exército. Aí temos 
interesses de grupos internos, ideológicos, que temem intervenções 
militares no poder político. Pensam, portanto, ser-lhes útil enfraquecer tudo 
que for militar, acrescendo-se a possibilidade de sindicalizar a polícia, 
colocando-a como massa de manobra partidária. Coincidentemente, isso é 
bom aos países do primeiro mundo que veem com simpatia todo e qualquer 
enfraquecimento do já combalido sistema de defesa brasileiro, do qual se 
integram como forças auxiliares as Polícias e os Corpos de Bombeiros 
Militares. Não nos esqueçamos que algum dia eles poderão entender de vir 
cobrar as nossas dívidas usando a força. O segundo objetivo, que move 
civilistas desinformados, grupos avessos ao firmado da ordem e alguns que 
veem na polícia, não como um mister deontológico, mas apenas uma 
profissão qualquer, é destruir a disciplina que de alguma forma lhes 
desagrada. A disciplina rígida, ou seja, coercitiva e ágil, que de fato não 
existe na administração pública civil, somente será desnecessária à polícia 
na medida em que a autodisciplina ou a disciplina consciente possa 
substituí-la. Basta olhar a nossa realidade social para constatar que 
estamos muito longe disto. Tanto no passado como no presente, não vejo 
como manter o poder de polícia, sem uma disciplina rígida. Aliás atribuo à 
maioria dos excessos policiais justamente à queda da disciplina. Notem os 

____________ 
28

 Várias obras e artigos debatem especificamente o tema, muitos em acordo com o argumento 
apresentado por Lazzarini. Cita-se como exemplos os autores Espírito Santo (1998) e Castro (1998). 
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defensores dos direitos humanos, entre os quais me incluo, que, quanto 
mais frouxa a disciplina na polícia, maiores serão os abusos (LAZZARINI, 
1993 apud VALLA, 2000, p. 94). 

 

Eventual interpretação de forma estrita sobre a missão elaborada pela 

PMMG, sobretudo como fundamento inexorável da formação do futuro oficial 

bacharel em Direito, desconsiderada a funcionalidade estratégica do caráter militar 

da Corporação, ou distanciando-se da competência imposta pelas Constituições da 

República e do Estado de Minas, incorrem-se alguns riscos.   

Não apenas de se encaminhar a atividade operacional para algum 

desvio de função e as diversas improbidades decorrentes, mas para algo ainda mais 

grave, uma mudança autóctone que poderia colocar em risco a própria existência 

institucional da PMMG. Neste sentido a liderança militar novamente se aflora em 

especial relevância, a mobilizar esforços para o cumprimento da missão 

constitucional da Polícia Militar. 

 

 

4.2 A Formação de Oficiais na PMMG 
 

 

4.2.1 O Curso de Formação de Oficiais da PMMG: antecedentes históricos 
 

O CFO é considerado um curso estratégico, conforme salienta Almeida 

Júnior (1991, p. 11), porque deste curso ―são formados e habilitados os instrutores 

do sistema de ensino, ao mesmo tempo em que prepara os dirigentes da 

Corporação.‖ É o Curso, portanto, instrumento formal da Corporação que tem como 

escopo a preparação de seus líderes e instrutores, na medida das dimensões 

exigidas, segundo ambas as capacitações. 

Entretanto nem sempre foi sistematizada ou organizada conforme 

estes pilares estratégicos a formação do oficial ou mesmo a formação em qualquer 

nível da Corporação. Ao contrário. Até 1912, segundo Silva (1994, p. 67) época em 

que ainda não existiam cursos formais, ―a progressão na carreira policial militar não 

obedecia a nenhum critério que privilegiasse o conhecimento, o aperfeiçoamento ou 

a especialização‖. A ascensão profissional se dava, segundo Almeida Júnior (1991, 

p. 16), em consonância com os bons serviços prestados, ou pela observação de 
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atributos do militar como ―disciplina militar, inteligência, probidade, procedimento 

militar, subordinação e zelo‖. 

O marco para a profissionalização do ensino na Força Pública, nome 

da Polícia Militar à época, segundo Silva (1994, p. 68) foi a contratação de ―um 

Capitão do Exército suíço, Roberto Drexler e seu filho Rodolpho Drexler, bem como 

técnicos paulistas para ministrarem instrução militar e fazerem o adestramento das 

praças‖.  

Estes primeiros passos, como assinala o autor, voltava-se sobretudo 

ao treinamento, o adestramento militar propriamente dito, não necessariamente ―a 

formação intelectual e a capacitação profissional daqueles que exerciam funções de 

Comando superior na Força‖. A formação para se exercer este comando, ainda 

segundo Silva (1994, p. 68) ―ou os Oficiais já deveriam tê-la, ou a obteriam fora da 

Corporação, ou ainda, simplesmente, passariam sem ela. Mais importantes eram 

outros valores‖.  

Para o ―desenvolvimento intelectual das lideranças da Força Pública‖, 

como destaca Almeida Júnior (1991, p. 16), ―um grupo de Oficiais, liderado por 

Otávio Campos do Amaral, propôs, em 1916, a criação de uma escola para 

aperfeiçoamento dos Oficiais‖. Esclarece o autor que, embora não tenha sido criado 

oficialmente, um Curso de Aprimoramento para os Oficiais passou a funcionar à 

noite no Quartel do 1º Batalhão, no Bairro de Santa Efigênia.  

As décadas de 20 e 30, marcadas por momentos conturbados na 

história nacional, como os Levantes de 1924, 1925 e 1926 (Coluna Miguel Costa-

Prestes, popularmente conhecida como ―Coluna Prestes‖), a Revolução de 1930 e 

Revolução de 193229 exigiram participação ativa, quando não o protagonismo da 

Força Pública Mineira nos combates e dissuasão dos conflitos.   

Estes acontecimentos trouxeram à oficialidade da época maior certeza 

da necessidade de aperfeiçoamento técnico, como registra Silva (1994, p. 68-69): 

―As ações bélicas desenvolvidas durante a Revolução demonstraram que a 

improvisação e a falta de conhecimentos técnicos não eram aliados de uma tropa 

que se pretendia moderna e engajada em campanhas militares‖. 

____________ 
29

 Segundo Carvalho (2002, p. 100), foi a Revolução de 1932 ―a mais importante guerra civil brasileira 
do século XX‖. Foi retratada esta Revolução por Marco Filho (2005), bem como a participação da 
Corporação nos movimentos político-militares Coluna Prestes e a Revolução de 1930. Isto segundo a 
participação da Força Pública de Minas Gerais. A obra de Marco Filho (2005) é referência obrigatória 
no atual currículo do Curso de Formação de Oficiais. 
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Destaca Cotta (2006, p. 90), em repasse histórico quando na Capital 

Mineira se fez presente o rei Alberto, da Bélgica, sobre a deficiência no preparo 

intelectual dos Oficiais da Força Pública à época: 

 

Em 1922, quando da chegada do rei Alberto, da Bélgica, um jornal de Belo 
Horizonte publicou um artigo dizendo que, na Força Pública não havia um 
só oficial que falasse francês, inglês ou qualquer outro idioma estrangeiro. 
Geraldo Tito da Silveira relatou que, em vez de se sentirem humilhados com 
o ataque, os Oficiais, através do capitão Otávio Campos do Amaral, 
confirmaram as deficiências da Corporação, cuja vida profissional não só 
dependia da oficialidade, mas também do governo do Estado, que lhes ―não 
proporcionava meios de cultivar a inteligência de seus quadros‖. 

 

Assim, conforme destaca Silva (1994, p. 69), em 1934, pelo Decreto 

Estadual n. 11.252, foi criado o Departamento de Instrução (DI) da Força Pública, 

cuja origem se deu ―a partir de pequenos cursos dados por especialistas, a pedidos 

de Comandantes, principalmente o Curso Técnico Militar e Propedêutico, ministrado 

pelo Professor João Batista Mariano‖.  

A experiência de ensino da Força Pública, que antecedeu à criação do 

Departamento de Instrução (DI) – atual Academia de Polícia Militar –, e por 

consequência do CFO, na segunda metade da década de 1920 e primeira metade 

da década de 1930, passou também pela Escola de Sargentos (1927), Corpo 

Escola, transformado no Batalhão Escola (1931) e várias escolas regimentais dos 

diversos batalhões da Força Pública à época.  

O Departamento de Instrução, ao receber sua primeira turma no Curso 

de Formação de Oficiais, em 16 de abril de 1934, passou a cumprir sua missão de 

formação dos futuros Comandantes da PMMG, o que se estende aos dias de hoje. 

Àquele tempo (década de 30 do século passado), além do Curso de 

Formação de Oficiais, havia o Curso Especial. Releva notar, segundo Cotta (2006, p. 

108), que o CFO,  

 

com duração de três anos, era dividido em dois períodos: um de adaptação, 
com duração de um ano; outro denominado Curso Geral, com duração de 
dois anos. Esse curso tinha a finalidade de proporcionar aos sargentos 
aprovados em exames de habilitação promoção a 2º tenente. O Curso 
Especial, com duração de um ano, destinava-se aos segundos tenentes 
comissionados, proporcionando-lhes o direito à efetivação no posto e 
ascensão na carreira até o posto de capitão. 
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O nome dado ao Departamento de Instrução, consoante Almeida 

Júnior (1991), a partir de sua criação como órgão central e principal unidade de 

ensino da PMMG, permaneceu até 18 de julho de 1975, ocasião em que, por força 

da Lei Estadual 6.624, passou a denominar-se Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsFAO).  

Almeida Júnior (1984) relata ainda que a denominação de Academia de 

Polícia Militar, que resiste aos dias de hoje, surgiu com a Lei 7.625 de 21 de 

dezembro de 1979.  

Por um curto período a Academia de Polícia Militar recebeu a 

designação de Instituto de Educação de Segurança Pública (IESP), no início dos 

anos 2000 a 2003, retornando nesta data à denominação original de 1979, 

Academia de Polícia Militar.  

A criação do CFO (nunca desativado, embora a alternância de 

denominações da atual Academia de Polícia Militar), no sentido de importância no 

preparo dos futuros quadros de Comandantes na Corporação, por conseguinte da 

liderança e do aprimoramento organizacional, segundo Almeida Júnior (1991, p. 20) 

consistiu em ―marco de transformação da Força Pública em uma Corporação 

moderna‖.  

 

 

4.2.2 A Escolaridade para ingresso ao CFO da PMMG 
 

Recorda Almeida Júnior (1991, p.21) que outros Cursos, além do Curso 

Especial, cuidaram de formar Oficiais na PMMG: o Curso Especial de Formação de 

Oficiais (CEFO), que ―foi criado para atender aos militares possuidores de curso de 

3º grau do sistema civil de ensino‖ e o Curso de Formação de Oficiais de 

Administração (CFOA), ―destinado a formar Oficiais para a administração‖, curso em 

que ―concorriam apenas Sargentos, e os formandos passavam a pertencer a quadro 

específico‖.  

Ocasionais e situados em contextos específicos, não mais existem 

estes cursos, prevalecendo aos dias de hoje, quanto à formação de Oficiais, além do 

CFO, o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), que também é designado como 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública (CSTGSP). Este 

Curso habilita o graduado (2º, 1º Sargentos e Subtenentes) com mais de quinze 
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anos de serviço a ascensão ao posto de 2º Tenente no Quadro de Oficiais 

Complementar (QOC), Quadro no qual pode alcançar até o posto de Capitão na 

ativa. Segundo a Resolução n. 4068/10, que trata das Diretrizes da Educação de 

Polícia Militar, em seu artigo 13, IV:  

 

IV – O Curso de Habilitação de Oficiais (CHO)/Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Segurança Pública (CSTGSP) tem como objetivo 
formar segundos tenentes e será desenvolvido em duas fases: 
a) primeira fase: desenvolvida na modalidade presencial, na APM/CEG, cuja 
aprovação constitui pré-requisito para promoção ao posto de 2º Ten PM; 
b) segunda fase: desenvolvida na Unidade em que for classificado o Oficial, 
e destinada ao cumprimento do estágio profissional supervisionado, pré-
requisito à obtenção do título de tecnólogo, conforme disposição legal 
(POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010b, p. 13). 

 

Não será objeto de análise no presente estudo estes cursos (Curso 

Especial, CEFO, CFOA e CHO) posto que o foco dado à pesquisa é a liderança 

militar no Curso destinado à Formação dos Oficiais da PMMG que exercerão chefia 

e Comando da organização, o CFO, especialmente a partir da exigência do 

bacharelado em Direito para ingresso às suas fileiras. 

Neste eito, quanto ao CFO, durante seus primeiros anos de 

funcionamento, segundo Almeida Júnior (1991, p. 22), ―não era exigido do candidato 

qualquer escolaridade‖, e o universo de recrutamento ―se limitava aos graduados 

pertencentes à Corporação e que atendessem a requisitos de ordem profissional‖. 

Ressalta o autor que a ―melhoria do nível intelectual dos Oficiais passou a ser 

assunto prioritário a partir do término da segunda guerra mundial, durante o 

Comando do Coronel José Vargas da Silva, de 18nov46 a 4jan51‖, de forma que a 

Lei Federal N. 1.821, de 12mar53, reconheceu o CFO como equivalente ao curso 

ginasial e o Curso naquela ocasião, pela primeira vez, foi a aberto a candidatos civis. 

Nova modificação desta Lei Federal veio em 01Mar57, como destaca 

Almeida Júnior (1991), pela Lei Federal n. 3.104. Esta Lei assegurava direito à 

matrícula na primeira série de qualquer curso superior ao candidato que, cumpridas 

as exigências do exame vestibular específico, houvesse concluído o Curso de 

Formação de Oficiais ministrado pelas Polícias Militares das unidades da federação.  

Impunha esta Lei, alguns requisitos ao CFO para que atendesse ao 

direito de matrícula no curso superior pretendido; entretanto trouxe inequívoca 

valorização do CFO que existiam nas polícias militares do Brasil. É como analisa 

Almeida Júnior (1991, p. 23):  
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Esta disposição legal teve grande alcance, pois valorizou o CFO, através da 
elevação de seu nível. Numa primeira fase, o requisito de possuir o curso 
ginasial foi exigido apenas do candidato civil, pois era reduzido o número de 
praças da Corporação que possuíam tal curso. Assim, o Subtenente ou 
Sargento se inscreviam ao concurso ao CFO independentemente do grau 
de escolaridade que possuíam, ficando prejudicados na continuidade de 
estudos no sistema civil. 

 

A padronização do nível de escolaridade dos Oficiais, como destaca 

Almeida Júnior (1991) veio por força do Decreto Estadual N. 12.911, de 19ago70, 

ocasião em que se passou a exigir a conclusão do 2º Grau de ensino para o 

candidato ao CFO.  

Em 1980, como ressalta Silva (1994, p. 71), houve consulta formal ao 

Conselho Federal de Educação, pelo Chefe do Estado Maior do Exército, ―sobre a 

possibilidade do reconhecimento, como de nível superior, os Cursos de Formação 

de Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares‖. Esta consulta se embasava nas 

características comuns do CFO de várias polícias militares do Brasil, como o rigor 

para o ingresso e do próprio curso, nível de escolaridade exigido, padronização de 

currículos num total de 3.840 horas-aula, dentre outras.  

A resposta do Conselho Federal de Educação, ainda segundo Silva 

(1994), no sentido de se declarar incompetente para o reconhecimento de cursos 

militares, em virtude da especificidade deste tipo de ensino, por outro lado veio 

admitir-se apta para examinar a equivalência dos cursos militares aos cursos de 

graduação ou de 3º grau.  

Em 1983 a PMMG submeteu à consideração do Conselho Federal de 

Educação o ―Projeto de Equivalência do Curso de Formação de Oficiais a nível de 3º 

Grau‖, como destaca Almeida Júnior (1991, p. 24). E através do Parecer n. 237 de 

16Mar83 daquele Conselho, o CFO foi definitivamente reconhecido como curso 

equivalente ao 3º Grau do sistema civil de ensino, Parecer que retroagia ao ano 

1970. 

Em 2005, a Academia de Polícia Militar da PMMG foi credenciada, por 

Decreto do Governo Estadual, como Instituição de Ensino Superior e o Curso de 

Formação de Oficiais (CFO) passou a constituir-se em ―Bacharelado em Ciências 

Militares‖ (MINAS GERAIS, 2005a). O Curso, em 2008, passa então a ser 

reconhecido pelo prazo de três anos, como ―Curso de Bacharelado em Ciências 

Militares - Área de Defesa Social‖, conforme novo Decreto do Governo Estadual 

(MINAS GERAIS, 2008). 



68 

 

Em 2010 uma profunda alteração, agora com impacto direto em 

relação a toda estrutura da carreira policial militar e a forma de ingresso na 

Corporação. Especificamente para o acesso ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar 

(QOPM), que passou-se a exigir o título de bacharel em Direito, de acordo com a 

Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n. 83/10, de 03 de agosto de 

2010 (MINAS GERAIS, 2010a). 

Por certo, ainda no correr de 2011, será levada a efeito uma 

reestruturação, especialmente nas malhas curriculares e concepção de ensino, 

posto que se terá um público diferente daquele anteriormente selecionado (com 

exigência de 2º grau de ensino). Tratar-se-ão de pessoas com formação superior, 

conhecimentos jurídicos mais aprofundados e maior experiência: algo inédito na 

história do CFO. 

Esta provável reestruturação é o que desde já sinaliza a Resolução n. 

4.133, de 17 de março de 2011, que fixa os parâmetros gerais para o 

desencadeamento de providências relacionadas à reestruturação da Educação 

Profissional na PMMG, em decorrência da aprovação da Emenda Constitucional n. 

83, de 3 de agosto de 2010, e da Lei Complementar n. 115, de 5 de agosto de 2010 

(POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011b). Nesta Resolução todo Sistema de 

Ensino da PMMG sofre considerável alteração, como mostra o QUADRO 4 a seguir. 
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QUADRO 4 
Organograma de Funcionamento dos Cursos para 2012 na  

Polícia Militar de Minas Gerais 
 

TERMINOLOGIA 
ANTIGA 

TERMINOLOGIAS 
PROPOSTAS 

MODALIDADE DURAÇÃO 

CEGESP Doutorado Profissional Pós-graduação 
stricto sensu 

Atual 

CESP Mestrado Profissional Pós-graduação 
stricto sensu 

Atual 

CFO Curso de Especialização em 
Gestão de Defesa Social 

(CEGDS) 

Pós-graduação 
lato sensu 

2 anos 

CASP Curso de Atualização em 
Segurança Pública 

Pós-graduação 
lato sensu 

4 a 6 meses 

CFS Curso Superior de Tecnologia 
em Operação de Segurança 

Pública (CSTOSP) 

Graduação 
tecnológica 

14 meses 

 
 
 

CTSP 

Curso de Formação em 
Segurança Pública (CFSP) (1) 

Livre 8 meses 

Curso Superior de Tecnologia 
em Segurança Pública (CSTSP) 

(2) 

Graduação 
tecnológica 

14 meses 

 

(1) Nível superior para ingresso; (2) Nível médio para ingresso. 

Notas: CEGESP: Curso de Gestão Estratégica em Segurança Pública; CESP: Curso de Especialização em Segurança 
Pública; CFO: Curso de Formação de Oficiais; CASP: Curso de Aperfeiçoamento em Segurança Pública; CTSP: Curso Técnico 
em Segurança Pública. 
 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (2011b, p. 03).  

 

O CFO, a partir da exigência do bacharelado em Direito, já se encontra 

com novo formato geral, conforme dispõe a Resolução 4.133, em seu artigo 4º: 

 

O atual Curso de Formação de Oficiais/Bacharelado em Ciências Militares 
(CFO) – Área Defesa Social, será modificado, passando a denominar-se 
Curso de Especialização em Gestão de Defesa Social (CEGDS), com 
duração de dois anos, em nível de pós-graduação lato sensu (POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011b). 

 

Constata-se, portanto, que o CFO, desde 1934, ano em que recebeu 

sua primeira turma, aos dias de hoje, passou por importantes e estruturais 

alterações, notadamente por uma gradativa exigência ou rigor formal para o ingresso 

ao Curso, em trajetória sempre ascendente quanto à escolaridade.  

A última, especialmente marcante: em pouco menos de seis anos, 

após o credenciamento em 2005 da APM como Instituição de Ensino Superior, e o 

CFO como ―Bacharelado em Ciências Militares‖, uma mudança novamente crítica 

em sua existência, da inédita exigência do nível superior de escolaridade 

(bacharelado em Direito) para respectivo acesso ao oficialato. 
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Tal situação, entretanto, não é inédita no cenário nacional quanto a 

outras corporações policiais militares que também passaram a exigir curso superior 

para o ingresso ao seu quadro de Oficiais. O QUADRO 5 abaixo indica estados da 

federação (ano de 2011) que possuem o CFO, bem como duração, exigência para 

ingresso e graduação ou posto hierárquico após a formatura. 

 

QUADRO 5 
CFO nos estados brasileiros  

(duração, exigência de escolaridade, posto/graduação após a formação) 
 

ESTADO: SÃO PAULO DISTRITO 
FEDERAL 

RIO DE 
JANEIRO 

MINAS 
GERAIS 

PARANÁ 

DURAÇÃO: 04 anos 02 anos 03 anos 03 anos 
(atual) 

03 anos 

EXIGÊNCIA: Nível Médio Direito Nível Médio Nível Médio 
Direito (2012) 

Nível Médio 

FORMAÇÃO: Aspirante Aspirante Aspirante Aspirante Aspirante 
 

ESTADO: ALAGOAS PARAÍBA RIO GRANDE 
DO SUL 

SANTA 
CATARINA 

PARÁ 

DURAÇÃO: 03 anos 03 anos 02 anos 02 anos 04 anos 
EXIGÊNCIA: Nível Médio Nível Médio Direito Direito Nível Médio 
FORMAÇÃO: Aspirante Aspirante Capitão Aspirante Aspirante 

 
ESTADO: AMAPÁ MARANHÃO CEARÁ GOIÁS BAHIA 

DURAÇÃO: 03 anos 04 anos 03 anos 03 anos 03 anos 
EXIGÊNCIA: Nível Médio Nível Médio Nível Médio Direito Nível Médio 
FORMAÇÃO: Aspirante Aspirante Aspirante Aspirante Aspirante 

 
ESTADO: PIAUÍ AMAZONAS PERNAMBUCO*   

DURAÇÃO: 02 anos 02 anos 
(Direito) 

03 anos (2º 
Grau) 

01 ano e seis 
meses 

  

EXIGÊNCIA: Direito 2º grau e 
Direito 

Direito (2012)   

FORMAÇÃO Aspirante Aspirante Aspirante   
 

* No Estado de Pernambuco há três anos não é realizado o Curso de Formação de Oficiais para o QOPM (a última vez que 

houve o Curso foi em nível de exigência de 2º Grau e a duração de três anos). Ainda não há definição sobre o novo Curso cujo 
acesso se dará mediante o Bacharelado em Direito. 
 

Fonte: dados coletados pelo Pesquisador junto às Polícias Militares consideradas. 

 
Constata-se, assim, notável evolução histórica do CFO, de continua e 

ascendente qualidade, desde sua criação, aos dias de hoje, a par da evolução social 

e política brasileira e de Minas Gerais. Isto se refletiu na complexidade também 

ascendente, exigida para acesso ao Curso, que se mostra na reiterada elevação da 

escolaridade no correr dos últimos setenta e sete anos. 

A consideração do CFO como um curso estratégico, segundo os 

pilares indicados por Almeida Júnior (1991, p. 11), de formar e habilitar ―os 
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instrutores do sistema de ensino, ao mesmo tempo em que prepara os dirigentes da 

Corporação‖ é algo importante a ser destacado no atual momento.  

É que esta ―comunidade epistêmica‖ continuamente formada, desde a 

criação do Curso, de instrutores para o próprio sistema de ensino, que vai operar 

uma retroalimentação do conhecimento na instituição, se alterada com a criação de 

um curso unicamente voltado para o exercício profissional da atividade de Oficial, 

poder-se-ia incorrer num grave prejuízo a longo prazo para a Corporação. Isto na 

medida em que os detentores do conhecimento específico nas diversas áreas 

atinentes à atividade PM (dezenas que são) não seriam repostos regularmente. 

 

 

4.3 O ensino formal da liderança no CFO 
 

 

4.3.1 O Ensino formal da liderança no CFO de 1976 a 2010 
 

O ensino formal acerca do tema liderança, conforme fontes 

documentais existentes no Centro de Ensino de Graduação da Academia de Polícia 

Militar, consta pela primeira vez na matriz curricular do CFO no ano de 1976, 

ocasião em que a carga-horária da disciplina Chefia e Liderança era composta de 60 

horas/aula. Embora no ano de 1975, o tema no CFO fosse abordado na disciplina de 

Relações Públicas, conforme programa da disciplina, não era de fato específico este 

estudo (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010e).  

Registrava a disciplina de Relações Públicas em parte de seu 

programa: 

 

[...] Liderança e interação - Grupos sociais - Classificação dos grupos 
sociais - Grupos primários e secundários - Grupos formais, informais e 
referenciais - Processos de grupos - grupos liberal e autocrático - Tipos de 
líder - O ajustamento do elemento no grupo - A ação do grupo - Objetivo do 
grupo - Técnicas de estimular a ação grupal [...] (POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, 2001, p. 5). 

 

A disciplina de Chefia e Liderança, no ano de 1976, assim era 

apresentada segundo seu programa: 

 

Sondagem e Interação - Apresentação de temas: competência, 
autodomínio, capacidade de decisão, disciplina, dignidade, autoridade, 
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liderança, sentido da realidade, fé na grandeza e beleza da missão, espírito 
de coordenação, cordialidade, desprendimento (propiciar o conhecimento 
entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem - Dar conhecimento 
ao aluno da matéria e de seu desenvolvimento - Prepara os alunos para a 
apresentação do GT - Desenvolver a iniciativa, a criatividade e o raciocínio 
abstrato da fase de pesquisa (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2001, 
p. 9). 

 

Naquele ano, não só a disciplina anterior se dedicada especificamente 

ao estudo da liderança, mas em Psicologia (matéria que contava com 30 horas 

aulas), também era abordado o tema: 

 

IV - CHEFIA E LIDERANÇA: 
Chefes e líder - Conceito - Tipos de lideranças - Chefe forma e informal. 
V - TÉCNICAS DE CHEFIA: 
Princípios e técnicas de chefia e liderança - Noções de organização, 
planejamento, previsão, controle, direção, coordenação e cooperação - 
Tipos de treinamentos - Técnicas de rodízio - Reunião. (MINAS GERAIS, 
2001, p. 6). 

 

A carga-horária e o conteúdo estudado na disciplina Chefia e Liderança 

se mantiveram para o ano de 1977, entretanto foi suprimida a disciplina de 

psicologia (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010e). Em 1978 a carga-horária 

caiu para 27 horas/aula, entretanto permanecia o mesmo programa (POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009c). 

Entre os anos de 1979 e 198630 não houve oferta da disciplina Chefia e 

Liderança no CFO. O tema, neste período, era tratado na disciplina de Psicologia 

(carga horária total de 50 horas-aula), de forma que o conteúdo do programa repetia 

textualmente aquele do ano de 1976. Registra-se que em 1985 (POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS, 2011c) e em 1986 (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 

2008s) é desmembrada a disciplina Psicologia e, em Psicologia Social, estudava-se 

o tema; entretanto o mesmo conteúdo de 1976 e mesma carga-horária (50 horas- 

aula). 

Em 1987, com uma carga-horária de 30 horas aula, a disciplina de 

Chefia e Liderança novamente é ofertada no CFO, e ministrada ao Curso que se 

formava naquele ano. Em seu programa constava: 

 

____________ 
30

 Nos anos de 1979 e 1980 não houve formatura do CFO, entretanto o Curso, como já destacado, 
desde sua criação nunca fora desativado. 
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Apresentação do instrutor e dos alunos - Considerações iniciais sobre a 
matéria - Divisão da turma em grupos de trabalho (GT) - Apresentação do 
GT 01 (Competência) - Apresentação do GT 02 - (Sentido de Realidade) - 
Apresentação do GT 03 (Fé na grandeza e beleza da sua missão) - 
Apresentação do GT 04 (Auto-Domínio) - Apresentação do GT 05 
(Desprendimento) - Apresentação do GT 06 (Decisão e Tenacidade) - 
Apresentação do GT 07 (Consideração) - Apresentação do GT 08 
(Disciplina) - Apresentação do GT 09 (Dignidade) - Apresentação do GT 10 
(Espírito de coordenação) - Apresentação do GT 11 (Espírito de 
compreensão) - Apresentação do GT 12 (Cordialidade) - Apresentação do 
GT 13 (Autoridade) - Apresentação do GT 14 (Retidão) - Apresentação do 
GT 15 (Tato) (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009d, p. 10). 

 

Em 1988 a disciplina não é ofertada, entretanto os formandos desta 

turma tiveram a disciplina no ano anterior, em 1987, com programa formatado de 

forma diferente (também com 30 horas-aula):  

 

Introdução ao estudo de Chefia - Análise de chefia - Um direito de 
nascimento/Reação - Considerações Gerais - Fundamentos de Chefia - 
Requisito para chefia: qualidades, condições - Especialização - cultura geral 
- A Chefia e a administração - Planejamento e organização - Comando, 
direção, coordenação, controle - O Chefe e as Relações Públicas - A Chefia 
e o Princípio da Efetividade - A Instrução: O Chefe, O Educador - Objetivos - 
Delegação de Autoridade - Tipos de Chefia quanto à administração- 
Liderança - Introdução - Liderança: origem do fenômeno - Tipos de líder - O 
Exercício da Liderança: tipologia - Percepção social - Condicionamentos de 
limitação de percepção - Condições que favorecem e dificultam a empatia - 
Problemas da percepção em Relações Humanas. (POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, 2011d, p. 4). 

 

Em 1989 a disciplina Chefia e Liderança ganha mais 10 horas-aula, 40 

ao total, e passa a constar em seu programa: 

 

Sondagem e Interação - Apresentação de temas: competência, auto-
domínio, capacidade de decisão, disciplina, dignidade, autoridade, 
liderança,sentido da realidade, fé na grandeza e beleza da missão, espírito 
de coordenação, cordialidade, desprendimento (propiciar o conhecimento 
entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem - Dar conhecimento 
ao aluno da matéria e de seu desenvolvimento - Prepara os alunos para a 
apresentação do GT - Desenvolver a iniciativa, a criatividade e o raciocínio 
abstrato da fase de pesquisa (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2008b, p. 4). 

 

Ainda neste ano a disciplina é ofertada ao Curso que iria se formar no 

ano seguinte, de forma que foi ofertada também em 1990 para esta turma. Assim, a 

carga horária total da disciplina deste Curso acumulou um total de 70 horas aula. 

Nos programas constavam: 
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ANO: 1989, CARGA HORÁRIA: 40 H/A 
 

Apresentação da matéria (Relações Públicas) - Conceito - Público Interno e 
externo - Conduta do Policial Militar - Opinião - Fato - Opinião Pública - 
Publicidade - Propaganda - Divulgação - Comunicação Social - Meios e 
instrumentos de Relações Públicas - Princípios, objetivos e vantagens das 
Relações Públicas - Chefia e Liderança - Espécies de Chefia - O Comando, 
a Chefia e suas responsabilidades - Princípios de Chefia - Qualidades do 
Chefe - Estudo comparado: Chefia e  Liderança. 
 

ANO: 1990, CARGA HORÁRIA: 30 H/A 
 

Chefia e liderança - Conceitos básicos - Delegação de poder - Relações de 
poderes - motivação - incentivos humanos - Poder, domínio e autoridade - 
Psicologia e psicopatologia da motivação - Estudo do poder - Incentivo e 
estímulo à liderança - Autoridade, disciplina, submissão e insubordinação - 
Vídeo e debates sobre o ―Poder‖- Textos de leituras sobre Motivação e 
Incentivos - Auto análise e integração humana do Oficial - Qualidades do 
Líder, Chefe e Supervisor - Funcionamento grupal - Ordens e outros tipos 
de comunicação humana - Comunicação oral e escrita - Análise de 
lideranças históricas - Análise de grandes líderes históricos como exemplo 
para a PM - Análise de lideranças fortes na História Mundial - Como exercer 
a liderança face aos problemas (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2009e, p. 4). 

 

A disciplina não é ofertada em 1991 para o Curso que neste ano se 

formou, de forma que esta turma não teve em seu currículo, durante a formação, 

estudo específico acerca da liderança (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 

2009f). Entretanto, neste mesmo ano, dentro da disciplina Psicologia, é estudada a 

Liderança pelo Curso que viria a se formar no ano seguinte. Constava naquele 

Programa, composto de 30 horas aula: 

 

Introdução - Sensibilização para a chefia - fundamentos da chefia - A 
importância e evolução da chefia - Escolha dos chefes - Requisitos para 
chefia - Condições de chefia - Trindade áurea Aptidão; especialização; 
cultura geral - A chefia e a administração - Previsão - Planejamento - 
Organização - Comando - Direção - Coordenação - Controle - Chefia e 
relações públicas - A chefia e o princípio da efetividade - O bem comum - 
Efetividade - Relação de Comando X Chefia - Princípios de chefia - 
Qualidades do Chefe - Percepção social - Condições de limitação da 
percepção - Condições que favorecem e dificultam a percepção - O 
problema da percepção nas relações humanas - Relações Humanas: 
retrospecto histórico. (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2003, p. 1). 

 

Em 1993 não houve oferta de disciplina específica que estudasse 

Liderança para o Curso que se formaria naquele ano nem o tema foi tratado em 

nenhuma outra disciplina. Porém, neste ano o Curso que se formaria no ano 

seguinte teve contato com a disciplina Chefia e Liderança, que novamente retorna 

ao currículo do CFO com carga-horária de 45 horas aula e no ano seguinte com 

mais 30 horas aula. Era configurado o programa da disciplina da seguinte forma: 
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ANO: 1993, CARGA HORÁRIA: 45 H/A 
 

Apresentação da matéria (Relações Públicas) - Conceito - Público Interno e 
externo - Conduta do Policial Militar - Opinião - Fato - Opinião Pública - 
Publicidade - Propaganda - Divulgação - Comunicação Social - Meios e 
instrumentos de Relações Públicas - Princípios, objetivos e vantagens das 
Relações Públicas - Chefia e Liderança - Espécies de Chefia - O Comando, 
a Chefia e suas responsabilidades - Princípios de Chefia - Qualidades do 
Chefe - Estudo comparado: Chefia e Liderança.·. 

 

ANO: 1994, CARGA HORÁRIA: 30 H/A 
 

I - LIDERANÇA SITUACIONAL: 
Os três métodos básicos: autocrático; democrático; livre - eficácia do líder: 
flexibilidade de estilo; sensibilidade situacional; habilidade de gestão 
situacional - Adaptação das técnicas: liderados; situação; personalidade do 
líder. 
II - LIDERANÇA INTEGRADA: 
Integração: princípios - Integração e poder nas organizações - Integração 
conceptual: filosofia (valores da organização); política (diretrizes); estratégia 
(programação) - A integração como produto de educação organizacional 
permanente. 
III - RESPONSABILIDADE E DELEGAÇÀO: 
O padrão da responsabilidade - Delegação: conceito - Quando delegar - 
Ocasiões em que não se deve delegar - Delegação sob o ponto de vista do 
desenvolvimento (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011e, p. 13-14). 

 

Para a turma que se formou em 1995 é seguido o mesmo padrão da 

turma anterior: em 1994 são lecionadas 45 horas aulas e, em 1995, 30 horas aulas 

da disciplina Chefia e Liderança com o mesmo conteúdo (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2011e). Para a turma formada em 1996, a disciplina é ofertada em 

1995, com uma carga-horária de 45 horas aulas nos mesmos moldes anteriores do 

programa: 

 

Apresentação da matéria (Relações Públicas) - Conceito - Público Interno e 
externo - Conduta do Policial Militar - Opinião - Fato - Opinião Pública - 
Publicidade - Propaganda - Divulgação - Comunicação Social - Meios e 
instrumentos de Relações Públicas - Princípios, objetivos e vantagens das 
Relações Públicas - Chefia e Liderança - Espécies de Chefia - O Comando, 
a Chefia e suas responsabilidades - Princípios de Chefia - Qualidades do 
Chefe - Estudo comparado: Chefia e  Liderança (POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, 2010f, p.30).   

 

Entretanto, é ofertada em 1996 em outro padrão, com 30 horas aulas: 

 

1. LIDERANÇA X CHEFIA 
Evolução Histórica - Liderança como Sinônimo de Motivação - Influência da 
Cultura Organizacional, Carisma e Poder do Exercício da Liderança. 
2. LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO 
O Exercício da Liderança Através da Participação de Oficiais e Praças na 
Administração 
3. TÉCNICAS DE LIDERANÇA 
Percepção - Motivação - Feed Back - Crítica Construtiva - Delegação. 



76 

 

4. SEMINÁRIOS E PALESTRAS. (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2010f, p. 30) 

 

No ano de 1997 a disciplina Chefia e Liderança é novamente ofertada, 

entretanto aglutinados os conteúdos do Curso anterior, que era composto de 75 

horas aula, para 30 horas aula. O programa foi estruturado: 

 

Apresentação da matéria (Relações Públicas) - Conceito - Público Interno e 
externo - Conduta do Policial Militar - Opinião - Fato - Opinião Pública - 
Publicidade - Propaganda - Divulgação - Comunicação Social - Meios e 
instrumentos de Relações Públicas - Princípios, objetivos e vantagens das 
Relações Públicas - Chefia e Liderança - Espécies de Chefia - O Comando, 
a Chefia e suas responsabilidades - Princípios de Chefia - Qualidades do 
Chefe - Estudo comparado: Chefia e Liderança. 
1. LIDERANÇA X CHEFIA 
Evolução Histórica - Liderança como Sinônimo de Motivação - Influência da 
Cultura Organizacional, Carisma e Poder do Exercício da Liderança. 
2. LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO 
O Exercício da Liderança Através da Participação de Oficiais e Praças na 
Administração 
3. TÉCNICAS DE LIDERANÇA 
Percepção - Motivação - Feed Back - Crítica Construtiva - Delegação. 
4. SEMINÁRIOS E PALESTRAS. (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2010g, p. 37). 

 

Em 1998 seguiu-se o mesmo padrão do programa do ano anterior e a 

mesma quantidade de carga-horária (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 

2009g). Em 1999, embora a mesma carga-horária, o programa passou a constar 

apenas parte do conteúdo anterior: 

 

1. LIDERANÇA X CHEFIA 
Evolução Histórica - Liderança como Sinônimo de Motivação - Influência da 
Cultura Organizacional, Carisma e Poder do Exercício da Liderança. 
2. LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO 
O Exercício da Liderança Através da Participação de Oficiais e Praças na 
Administração 
3. TÉCNICAS DE LIDERANÇA 
Percepção - Motivação - Feed Back - Crítica Construtiva - Delegação. 
4. SEMINÁRIOS E PALESTRAS (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2011f, p. 27). 

 

No ano 2000 a carga-horária da disciplina Chefia e Liderança é 

reduzida para 20 horas aula (como também o foi seu conteúdo): 

 
1. LIDERANÇA X CHEFIA 
Evolução Histórica, Tipos de chefe, Qualidades e defeitos do chefe ou líder, 
Influência da cultura organizacional Carisma e poder no exercício da chefia. 
2. TÉCNICAS MAIS EFICIENTES DE CHEFIA 
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Motivação, Comunicação, Liderança de reuniões, Criatividade, Força do 
exemplo, Delegação, Outros (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2011g, p. 28). 

 

Em 2001, a mesma carga-horária de 20 horas aula é mantida, 

entretanto nova mudança no conteúdo do programa da disciplina: 

 

1.CHEFE X LIDER 
Evolução Histórica; Tipos de chefe; Qualidade e defeitos do chefe ou líder e 
Influência da cultura organizacional Carisma e poder no exercício da chefia. 
2.ATITUDES DO CHEFE E DO LÍDER 
Poder; Disciplina e Hierarquia; Força do exemplo; Responsabilidade; Ética e 
Humildade. 
3.TÉCNICAS MAIS EFICIENTES DE CHEFIA 
Motivação; Comunicação; Liderança de reuniões; Criatividade; Força do 
exemplo; Delegação e Outros (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2011h, p. 26). 

 

Em 2002, a mesma carga-horária e programa são mantidos no formato 

do ano anterior. Pela primeira vez surgem no programa as referências bibliográficas 

para a disciplina: 

 

1. CHEFE X LIDER 
Evolução Histórica - Tipos de chefe - Qualidade e defeitos do chefe ou líder 
- Influência da cultura organizacional Carisma e poder no exercício da 
chefia. 
2. ATITUDES DO CHEFE E DO LÍDER 
Poder - Disciplina e Hierarquia - Força do exemplo – Responsabilidade - 
Ética – Humildade. 
3. TÉCNICAS MAIS EFICIENTES DE CHEFIA 
Motivação – Comunicação - Liderança de reuniões – Criatividade - Força do 
exemplo – Delegação – Outros. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. DEFOURS, Cristopher: A LOUCURA DO TRABALHO: Tradução de Ana 
Isabel Paraguay e Lúcia Leal Ferreira São Paulo. 
2. MOSCOVICI. Fela Renascença Organizacional Rio de Janeiro Livros 
Técnicos e Científicos Editora LTDA. 
3. Kols, David Psicologia Organizacional/ David  Kols, Irwin M. Rubin, Jones 
M. McIntegre 1ª Edição. 
4. CARVALHO, Antonio V. Treinamento de Recursos Humanos São Paulo 
(MINAS GERAIS, [s.d], p. 29). 

 

Em 2003 é mantida a carga-horária da disciplina Chefia e Liderança em 

20 horas aulas, entretanto novamente é alterado o conteúdo do programa da 

disciplina e as referências bibliográficas: 

 

1. CHEFE X LIDER - Considerações gerais. 
2. MOTIVAÇÃO HUMANA - Necessidade  

3. COMUNICAÇÃO - Comunicação empresarial 
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4. CONHECER TÉCNICAS EFICIENTES DE CHEFIA 
Motivar;- Elogiar; - Planejar; - Punir; - Delegar; - Outras. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
1. CHIAVENATO, Idalberto. Técnicas de Chefia e Liderança. 
2. PENTEADO, Roberto W. A Técnica da Comunicação Humana (POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011i, p. 32). 

 

Em 2004, como no ano anterior, é mantida a carga-horária da disciplina 

Chefia e Liderança, entretanto novamente são alterados conteúdo e referências 

bibliográficas: 

 

Unidade I - Introdução: Chefe – Líder: Revisão 
Unidade II - Motivação – Técnicas eficientes para motivar 
Unidade III - Comunicação – Comunicação empresarial  
Unidade IV - Cultura organizacional 
Unidade V - Ética profissional 
 Procedimentos didáticos 
Aulas expositivas, debates, filmes, projeções e apresentações de trabalhos 
de pesquisas, entrevistas com profissionais da área. 
Bibliografia Básica 
1 CHIAVENATO, Idalberto. Técnicas de Chefia e Liderança. 
2  PENTEADO, Roberto W. A Técnica da Comunicação Humana. 
3  MOSCOVICI, Fela. Renascença Organizacional. 
4  CHIAVENATO, Idalberto. Técnicas de Chefia e Liderança. 
5  CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa. 
6  CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas 
7  DEJOURS, Cristopher. A Loucura do Trabalho. 
8  CAMPOS, Wagner Restelita. Chefia: Suas técnicas e seus problemas. 
9  HERSEY, Paul; BLANCHARD, Kenneth. Psicologia para administradores: 
estratégias da liderança situacional (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 
2011i, p. 33). 

 

Em 2005, novamente alteração do conteúdo da disciplina Chefia e 

Liderança, embora mantidas carga-horária e referências bibliográficas: 

 

UNIDADE I  
CHEFE – LÍDER: CONSIDERAÇÕES GERAIS - EVOLUÇÃO HISTORICA - 
TIPOS DE CHEFES E LIDERES - QUALIDADES E DEFEITOS DO CHEFE 
OU LIDER - ESTUDO DE GRUPOS: TIPOS E CARACTERISTICAS 
UNIDADE II 
LIDERANÇA SITUACIONAL 
UNIDADE III 
TEORIA DA MOTIVAÇÃO - NECESSIDADES DEMASLOW 
UNIDADE IV 
PRINCÍPIOS BÁSICOS DO CHEFE E DO LÍDER - PODER – AUTORIDADE 
- HIERARQUIA E DISCIPLINA - FORÇA DO EXEMPLO – 
RESPONSABILIDADE - OUTROS 
6 Bibliografia Básica:  
1 PENTEADO, Roberto W. A Técnica da Comunicação Humana. 
2 MOSCOVICI, Fela. Renascença Organizacional. 
3 CHAVENATO, Idalberto. Técnicas de Chefia e Liderança. 
4 CHAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa. 
5 CHAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas 
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6 DEJOURS, Cristopher. A Loucura do Trabalho. 
7 CAMPOS, Wagner Restelita. Chefia: Suas técnicas e seus problemas. 
8 HERSEY, Paul e BLANCHARD, Kenneth.Psicologia para Administradores: 
Estratégias da Liderança Situacional (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, 2008c, p. 40). 

 

Em 2006 é mantido o mesmo programa, a bibliografia e carga-horária 

do ano anterior (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011j). Em 2007 a disciplina 

volta às 30 horas aula de carga-horária. É mantido o programa da disciplina do ano 

anterior, entretanto é eliminada parte da bibliografia: 

 

UNIDADE I  
Chefe – líder - Considerações gerais - Evolução histórica - Tipos de chefes 
e lideres - Qualidades e defeitos do chefe ou líder - Estudo de grupos: tipos 
e características 
UNIDADE II 
Liderança situacional 
UNIDADE III 
Teoria da motivação - Necessidades de Maslow 
UNIDADE IV 
Princípios básicos do chefe e do líder - Poder – autoridade - Hierarquia e 
disciplina - Força do exemplo – Responsabilidade - Outros 
Bibliografia 
1 PENTEADO, Roberto W. A Técnica da Comunicação Humana. 
2 MOSCOVICI, Fela. Renascença Organizacional. 
3 CHAVENATO, Idalberto. Técnicas de Chefia e Liderança. 
4 CHAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa. 
5 CHAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas (POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS, 2011j, p. 36). 

 

Em 2008 (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011k), 2009 

(POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011l) e 2010 (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2011m) é seguido o mesmo programa, carga-horária e bibliografia 

do ano de 2007 para Chefia e Liderança, a única disciplina no currículo a tratar 

exclusivamente do assunto para nestes anos no âmbito do CFO. Registra-se que o 

CFO, a partir do ingresso em 2004, passa de quatro para três anos de Curso. 

Percebe-se, portanto, uma inconstância, quando não ausência, de 

disciplina específica a tratar de Liderança nos diversos programas do Curso de 

Formação de Oficiais no período analisado. Também se constata enorme variação e 

discrepância, tanto de conteúdo quanto de carga-horária no decorrer do período; por 

vezes conteúdos que se repetiam ou sobrepunham a outras disciplinas; noutras, 

constituído de abordagens perfunctórias sem sequer referências bibliográficas (o que 

veio a acontecer somente a partir do ano de 2002). Parece não ter existido uma 

política de ensino específica para o tema, por todo o período, como ainda não existe 
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no âmbito da APM, segundo as Diretrizes de Ensino da PMMG (POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS, 2010b) seção específica a cuidar da liderança.  

 

 

4.3.2 O desenvolvimento da Liderança no atual CFO (2011) 
 

O atual CFO, Curso de Formação de Oficiais/Curso de Bacharelado em 

Ciências Militares – Área de Defesa Social, conforme a Resolução 4068/2010, 

possui 4.470 horas aulas, distribuídas em três anos de Curso (POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2010b). 

No Primeiro ano do CFO são lecionadas formalmente 1580 horas 

aulas, distribuídas em 9 áreas de ensino: Missão Policial (9 disciplinas em 270 horas 

aula); Técnicas de Defesa Pública (6 disciplinas que correspondem a 280 horas 

aula); Polícia Ostensiva (3 disciplinas que correspondem a 120 horas aula); Jurídica 

(6 disciplinas que correspondem a 250 horas aula), Eficácia Pessoal (2 disciplinas 

que correspondem a 120 horas aula), Linguagem Informação e Pesquisa (6 

disciplinas que correspondem a 170 horas aula), Administração e Gerência (2 

disciplinas que correspondem a 60 horas aula), Estágio (100 horas aula destinadas 

a estágio operacional) e Atividades Complementares (3 atividades que 

correspondem a 210 horas aula) (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010b, p. 

106). 

No Segundo e Terceiro anos, o CFO passa a ter 8 áreas de ensino 

para suas disciplinas, de forma que é retirada a área destinada a Polícia Ostensiva. 

Assim, no Segundo ano tem-se: Missão Policial (6 disciplinas dispostas em 180 

horas aula); Técnicas de Defesa Pública (9 disciplinas que correspondem a 360 

horas aula); Jurídica (7 disciplinas que correspondem a 300 horas aula), Eficácia 

Pessoal (3 disciplinas que correspondem a 160 horas aula), Linguagem Informação 

e Pesquisa (5 disciplinas que correspondem a 150 horas aula), Administração e 

Gerência (3 disciplinas que correspondem a 100 horas aula), Estágio (100 horas 

aula destinadas a estágio operacional) e Atividades Complementares (3 atividades 

que correspondem a 230 horas aula) (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 

2010b, p. 107). 

No Terceiro ano, são as áreas de ensino: Missão Policial (5 disciplinas 

que perfazem 150 horas aula); Técnicas de Defesa Pública (6 disciplinas que 
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correspondem a 230 horas aula); Jurídica (4 disciplinas que correspondem a 170 

horas aula), Eficácia Pessoal (3 disciplinas que correspondem a 130 horas aula), 

Linguagem Informação e Pesquisa (5 disciplinas que correspondem a 170 horas 

aula), Administração e Gerência (4 disciplinas que correspondem a 130 horas aula), 

Estágio (100 horas aula destinadas a estágio operacional) e Atividades 

Complementares (3 atividades que correspondem a 230 horas aula) (POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010b, p. 108). 

Assim, conta o atual CFO com apenas 30 (trinta) tempos da disciplina 

Chefia e Liderança, no último de seus três anos, conforme área de ensino destinada 

a ―Eficácia Pessoal‖ (Chefia e Liderança e Educação Física, esta última contando 

100 horas aula). Chefia e Liderança, portanto, corresponde a 0,67% de toda carga 

horária do Curso atual, de 4.470 horas aula.  

Na área de ensino destinada à formação jurídica, tem-se no Primeiro 

ano do CFO 250 horas aula divididas em seis disciplinas; no Segundo ano 300 horas 

aula divididas em sete disciplinas e no Terceiro ano do atual CFO tem-se 170 horas 

aula dividias em quatro disciplinas. Ao todo, os 720 tempos destinados à formação 

jurídica do Oficial no Curso, correspondem a 16% do atual CFO.  

Aqui uma oportunidade para a reestruturação do novo CFO a partir de 

2012. Devido ao bacharelado em Direito dos futuros Cadetes, pode-se supor um 

redimensionamento da carga-horária de formação jurídica, de forma a manter o 

mínino destinado a especificidade do direito militar, direito administrativo e direito 

relativo a atividades especificas da Corporação, de forma a transferir parte destes 

tempos a outros campos de estudo, mormente a Liderança. 

Sobre o atual CFO e o desenvolvimento da liderança, foi concedida 

para fins da presente pesquisa, entrevista pelo atual Chefe do Centro de Ensino de 

Graduação31 (órgão pertencente à Academia de Polícia Militar e encarregado da 

formação dos Oficiais na PMMG). 

A liderança no atual CFO, conforme entrevista concedida por Costa 

(2011) é exercitada na prática de várias formas:  

 

Podemos destacar as atividades decorrentes do próprio cotidiano 
acadêmico, tais como: exercício do xerifado, auxiliar de chefe de curso, 
solenidades matinais, Estado-Maior das turmas. Destarte, existem outros 
momentos que possibilitam o desenvolvimento da liderança, como por 

____________ 
31

 Foi autorizada, de forma expressa, a transcrição integral da entrevista pelo Oficial. 
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exemplo: comandamento de turnos de serviço, Comando de guarnição de 
radiopatrulhamento durante o emprego no BAFC, atividades de campo, 
estágios supervisionados. Na verdade, o cadete tem a oportunidade de 
exercer/exercitar a sua liderança perante seus pares e subordinados quase 
a todo momento durante o Curso (COSTA, 2011). 

 

Percebe-se o exercício prático do Comando nas atividades da Escola 

por parte do Cadete. Noutro lado, destaca o entrevistado, não há projeto específico 

no âmbito da Academia de Polícia Militar voltado para o desenvolvimento da 

liderança, senão seminários e palestras sobre o tema: 

 

Existem várias atividades que trabalham a liderança, todavia, não podemos 
denominá-las programa ou projeto. A partir da assunção do novo Comando 
da APM em 06abr11 pretende-se retomar o programa de liderança que era 
desenvolvido ao longo do CFO 2. Mister salientar, que durante o CFO são 
realizados seminários e palestras sobre o tema que propiciam o 
desenvolvimento da liderança no âmbito desta Escola (COSTA, 2011). 

 

A documentação utilizada no CFO para o desenvolvimento da 

liderança, segundo o entrevistado, passa não só pelos programas da disciplina de 

Chefia e Liderança, mas também por outros, de disciplinas afins: 

 

As DEPM, RAPM e RCEG são os principais documentos que regulam o 
ensino no âmbito do CEG. Os programas das disciplinas (Chefia e 
Liderança, Gestão de Pessoas, Planejamento estratégico, oratória, ordem 
unida, dentre outras trabalham a liderança) (COSTA, 2011). 

 

Especificamente sobre algum documento utilizado no âmbito do CFO, 

que estabeleça atributos de Liderança a serem desenvolvidos, ou princípios de 

Liderança aplicáveis na PMMG, segundo o entrevistado, não existem. Noutro lado, 

quanto ao CFO, são indicadas obras aos discentes sobre liderança; especificamente 

sobre liderança militar, é dada maior ênfase a documentos oriundos do Exército 

Brasileiro. 

 

Não há um documento específico. Todavia, dentro da própria norma que 
trata da avaliação anual de desempenho e produtividade existem quesitos 
relativos a liderança. Geralmente, são estudadas e indicadas diversas obras 
aos discentes que abordam os princípios e os atributos necessários ao 
exercício da liderança. Quase sempre, no que tange a liderança militar, nos 
espelhamos com maior ênfase nos documentos utilizados pelo Exército 
Brasileiro (COSTA, 2011). 
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Sobre o ―novo CFO‖, a partir da exigência do título de Bacharel em 

Direito, o entrevistado demonstra preocupação em face da redução do tempo de 

curso, e, pelo que se depreende, persiste uma indefinição do formato a ser 

estruturado. Ficou prejudicada a pergunta acerca de desenvolvimento da Liderança 

Militar no âmbito desta formação e sobre quais documentos se baseará o 

desenvolvimento da Liderança Militar no futuro Oficial: 

 

No que tange ao novo formato do Curso de Especialização ainda estamos 
em fase de estudo. A idéia é realizarmos um curso livre com duração de 03 
semestres (CF0 1, 2 e 3) onde seriam ministradas as disciplinas que dariam 
suporte a atuação do futuro Tenente. Na especialização seria focado algo 
mais voltado para a gestão de polícia ostensiva. Face a redução do tempo 
de curso o tema é objeto de preocupação. A tendência é de, pelo menos, 
procurarmos a manutenção do status quo (COSTA, 2011). 

 

Sobre a definição dos atributos inerentes ao exercício eficaz da 

liderança militar ou defeitos causais ou predisponentes que dificultam ou obstam o 

exercício desta liderança, a serem desenvolvidos no Cadete, segundo o entrevistado 

não há esta definição. Entretanto, é destacada a preocupação da Escola acerca de 

eventuais defeitos, sobretudo quando detectados por chefes de curso e professores: 

 

No atual CFO o assunto é abordado pelos Chefes de curso e durante os 
seminários de chefia e liderança. Não posso afirmar que há uma definição 
dos principais defeitos causais ou predisponentes que dificultam ou obstam 
o exercício da liderança militar. Logicamente que a partir do momento em 
que são abordados os atributos inerentes ao exercício eficaz da liderança 
militar estamos coibindo/impedindo o aparecimento daqueles fatores que 
possam eventualmente dificultar o desempenho do discente no papel de 
líder.   Outrossim, face a experiência dos chefes de curso e professores os 
defeitos detectados são objeto de abordagem e, obviamente, são 
desestimulados e/ou coibidos durante a formação do Cadete. Importa 
salientar que, dependendo da situação específica, providências 
administrativas e/ou penais são adotadas (COSTA, 2011). 

 

Ao que se percebe a liderança no CFO é estudada formalmente não só 

na disciplina dedicada a este fim, é alvo de estudo, em alguma medida, noutras 

disciplinas, em seminários e palestras, embora não existam documentos formais na 

APM e CFO a balizar o tema da PMMG nem documentação específica no âmbito da 

PMMG.  

O exercício prático de Comando nas diversas atividades acadêmicas, 

conforme se depreende da entrevista, mostra-se frequente durante o Curso, o que 

possibilita o exercício e aprimoramento desta atividade nos futuros Oficiais. 
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Os parâmetros para a avaliação da liderança utilizados no CFO, 

também pelo que se infere, são aqueles fixados pela Resolução n. 4.019 de 

24Mar2009, que trata da Avaliação Anual de Desempenho na PMMG (POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009b). Embora de abrangência estrita e desvestido 

do fim específico de mensurar o desenvolvimento da liderança no CFO, trata-se de 

um parâmetro inicial, um primeiro passo, conforme aquilo que se dispõe 

formalmente. 

Por outro lado parecem ainda indefinidas as bases da nova formação 

do futuro Oficial bacharel em Direito e pode-se afirmar que não há, nem nunca 

houve, documento a tratar de definição de atributos de liderança militar a balizar esta 

formação ou a liderança de maneira geral na PMMG. 

Quanto a este novo público tem-se a necessidade, caso haja de fato 

supressão de grande parte da carga-horária e diminuição do período do novo CFO 

(como já se delineia), de maior intensidade de esforços para a assimilação da cultura 

e valores institucionais, de rápido desenvolvimento de atributos de liderança militar. 

 



5 METODOLOGIA 

 

"O mais importante preceito da liderança é que se 
pode aprender como ser líder." 

(GENERAL EDWARD M. FLANAGAN Jr.) 

 

5.1 Tipo de Pesquisa 

 

Esta seção cuida de apresentar a metodologia utilizada no presente 

Trabalho. 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória – teórico-bibliográfica, 

documental e de campo – que procura estabelecer ―maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses‖ (GIL, 2002, 

p. 41). O problema, oriundo de uma preocupação com o desenvolvimento da 

liderança na PMMG, em virtude de uma mudança legal (MINAS GERAIS, 2010a), 

por certo demanda melhor compreensão e análise. 

 

 

5.2 Natureza da pesquisa 
 

A pesquisa é de natureza qualitativa, pela utilização de entrevista 

estruturada. Entretanto, registra também traços da pesquisa quantitativa, na medida 

em que foram trabalhados dados numéricos em relação aos atributos de liderança 

constantes no questionário aplicado (APÊNDICE B). 

 

 

5.3 Método de abordagem 

 

Utiliza-se o método indutivo, pois que, partindo do problema proposto, 

busca-se reunir aporte teórico, bibliográfico e documental; opiniões de Comandantes 

sobre o problema; entrevista; conhecimento sobre como é tratado o assunto hoje na 

formação acadêmica em Minas Gerais. Daí a elaboração de uma generalização a 

partir das constatações particulares, como é próprio deste método.  
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5.4 Método de Procedimento 
 

Utiliza-se do método de procedimento comparativo vez que este 

método possibilita investigar a realidade (atual, que sofrerá mudança), explicando-a 

segundo semelhanças e diferenças de abordagens teóricas ou conceitos exarados 

de documentação recolhida na pesquisa; tudo de forma a confrontá-los com a 

opinião (em resposta a questionário) sobre o assunto por parte dos atuais 

Comandantes na PMMG.  

 

 

5.5 Técnicas de pesquisa 

 

Na pesquisa utiliza-se das técnicas de documentação indireta e 

documentação direta: 

a) documentação indireta:  

- é materializada pela pesquisa documental e pela pesquisa 

bibliográfica. A primeira se constitui da coleta de dados em documentos existentes 

na PMMG sobre liderança de maneira geral e na APM, conforme programas de 

disciplinas correlatas ao tema; a pesquisa bibliografia tem como base as teorias 

relativas à liderança, com especial atenção à liderança militar (também liderança 

policial – obras, artigos científicos e trabalhos acadêmicos sobre o tema de estudo);  

b) documentação direta (intensiva e extensiva):  

- a pesquisa de campo contempla (documentação direta 

extensiva) por intermédio de questionário com questões abertas e fechadas 

(conforme APÊNDICE B) aplicado aos atuais Comandantes de Batalhão da PMMG 

(Tenentes-Coronéis Comandantes de UEOp e Unidades Especializadas, 

eventualmente Majores  na função de Tenente Coronel) e Comandantes de Região 

(Coronéis Comandantes de RPM e Comando de Policiamento Especializado); 

- o questionário busca elencar em ordem alfabética atributos 

militares previamente definidos, aos quais se emitiu uma hierarquia de importância 

ou prioridade conforme o entendimento dos atuais Comandantes da PMMG sobre a 

necessidade de serem desenvolvidos no Cadete (a partir de 2012) para o 

desempenho das funções de Oficial na Corporação (nota de 0 a 10 para cada 

atributo). Atributos que, sob critério de gradação, corresponderiam à base de 
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qualidades prioritárias que subsidiariam o exercício eficaz da liderança militar na 

PMMG. No sentido oposto, elencam-se os mesmos valores transformados em 

defeitos, que foram também hierarquizados segundo ordem de gravidade pelos 

atuais Comandantes da Corporação, de forma a estabelecer uma correlação sobre 

os principais defeitos causais ou predisponentes que dificultariam ou impediriam o 

exercício eficaz desta liderança (nota de 0 a 10 em ordem descendente de 

gravidade, ou seja, mais grave o defeito maior a nota). Defeitos que deveriam ser 

coibidos ou desestimulados durante a formação do futuro Oficial recrutado com o 

título de bacharel em Direito; 

- conforme tratamento estatístico buscam-se concentrações, 

frequências e tendências na visão dos Comandantes para ambos os conceitos – 

atributos e defeitos. Esta visão é contrastada com a bibliografia e documentos 

analisados de forma a inferir determinado conjunto de atributos a serem dispostos 

conforme perfil de liderança militar aplicada à atividade PM; 

- a entrevista estruturada com o Tenente-Coronel Chefe do Centro 

de Ensino de Graduação (CEG) da APM, realizada segue roteiro previamente 

estabelecido (APÊNDICE C), de modo a se obter a complementação das 

informações colhidas nas fontes documentais da APM. A escolha do entrevistado se 

deve a sua responsabilidade pela formação do Oficial na PMMG;  

c) delimitação do universo: 

- delimita-se o universo da pesquisa de campo neste grupo 

específico de Oficiais (entre os Comandantes de UEOp/Batalhões Especializados e 

Região/CPE) pela motivação enunciada ao final da seção numérica 3.2 Atributos de 

liderança militar na PMMG. Como exposto, a escolha deste grupo justifica-se devido 

ao fato de possuir não só experiência profissional senão em todos, em quase todos 

os postos da Corporação, como também exercerem de fato o Comando da atividade 

operacional. Tem assim a missão de conduzir esta atividade em todo o Estado de 

Minas Gerais, razão da existência institucional da Organização. Acredita-se que 

enfrentam problemas semelhantes de Comando, dada a natureza da atividade 

policial militar e da estrutura de valores internos compartilhados, embora a 

disparidade dos problemas de segurança pública ou mesmo discrepância sócio-

econômica da realidade nas diversas regiões e cidades do Estado; 

- registra-se que a experiência profissional destes Oficiais é 

sedimentada em pelo menos vinte anos de serviço (vitrine profissional para o 
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aprendizado da liderança) período em que necessariamente se exerceu a chefia 

(oportunidade do aprendizado prático da liderança). E como Comandantes, 

trabalham com Oficiais mais jovens ou mais modernos, além de receber jovens 

Oficiais recém-formados em suas Unidades, o que os credencia de alguma forma a 

emitir opinião fundamentada em evidência empírica acerca dos atributos e mesmo 

um perfil de liderança aplicável à atividade PM, segundo a formação levada a efeito 

no CFO (carências, deficiências ou pontos fortes). Acresce à justificativa da presente 

delimitação, como exposto, a capacidade técnica dos atuais Comandantes para a 

qualificação dos atributos; 

- foram encaminhados, ao todo, 83 questionários (a 56 Tenentes-

Coronéis Comandantes de UEOp; a 08 Tenentes-Coronéis Comandantes de 

Unidades Especializadas; 18 Coronéis Comandantes de Região; 1 Coronel 

Comandante de Policiamento Especializado); 

- a delimitação ou escolha dos atributos explicitados se vê 

também justificada na Subseção do Trabalho que, imbricada a uma análise 

documental (EXÉRCITO BRASILEIRO, 1998), a isso também se dedica: seção 3.2 

Atributos de liderança militar na PMMG; 

- o universo de pesquisa documental se deu no âmbito da PMMG, 

embora se objetivasse inicialmente verificar como o tema é tratado também em 

outras Corporações congêneres que já passaram pela mesma alteração (APÊNDICE 

A - mensagem que foi encaminhada às Polícias Militares do Brasil que exigem 

bacharelado em Direito para ingresso ao oficialato). No entanto, apenas a Polícia 

Militar do Amazonas retornou os dados solicitados (prejudicados quanto aos itens 3 

e 4 da mensagem, centrais ao desiderato do presente Trabalho). Este fato 

inviabilizou estudo comparado pretendido no âmbito nacional quanto à formação 

com exigência do bacharelado em Direito em outras Polícias Militares do país, que 

seria estruturado em mais uma seção da pesquisa. 

 

 



6 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

“O líder tem de gerenciar a si próprio; conhecer as 
suas forças 

e colocá-las em benefício dos bons propósitos.  
A liderança começa, não quando a pessoa estabelece 

regras para os outros   
mas quando ela traça regras muito exigentes para ele 

mesmo”. 
(PETER FERDINAND DRUCKER) 

 

 
6.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Nesta seção é feita análise bibliografia, documental e de toda pesquisa 

de campo, de forma que se procura confrontar os alicerces teóricos, a compilação 

bibliográfica e doutrinária, com a percepção média dos Comandantes sobre atributos 

de liderança militar a serem desenvolvidos no futuro Cadete bacharel em Direito. É 

dedicada também à análise das principais limitações à liderança militar neste 

contexto. 

 

 

6.1.1 Análise bibliográfica: atributos de liderança militar e policial na atividade PM 
 

Parece ponto de interseção, entre a liderança policial descrita por 

Goldstein (2003), citada por Litsgarten (2009), e a liderança militar, atributos 

vinculados a:  

a) ―Integridade‖ (PENNA, 1959 apud PENTEADO, 1978; ESTADOS 

UNIDOS, 1995 apud BAHIENSE, 2003; PASSARINHO, 1987) por decorrência a 

―honestidade‖ e ―responsabilidade‖ pelo uso legitimado da força;  

b) ―Coragem‖ (VALLA, 2000; PENNA, 1959, apud PENTEADO, 

1978; ESTADOS UNIDOS, 1995 apud BAHIENSE, 2003; PASSARINHO, 1987); em 

virtude do risco decorrente da profissão; 

c) ―Iniciativa‖ (PENNA, 1959 apud PENTEADO, 1978; ESTADOS 

UNIDOS, 1995 apud BAHIENSE, 2003; PASSARINHO, 1987, entendida a ―iniciativa‖ 

como ―espírito de decisão‖) na tomada de decisões. 

Pode-se aduzir também, naquilo que Valla (2000) descreve como 

―valores determinantes da moral do policial militar‖, que seriam ferramentas de 

grande representatividade às ações de comando, semelhanças entre alguns dos 
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atributos do líder policial adequado na pesquisa destacada, bem como centrais na 

liderança militar (além da ―coragem‖): 

a) o ―espírito de corpo‖, que pode ser traduzido de alguma forma no 

―trabalho em equipe‖ (por decorrência a ―camaradagem‖ e o ―senso de cooperação‖) 

segundo a necessidade da supremacia de força e divisão do trabalho no 

planejamento e execução das atividades militares e policiais;  

b) ―disciplina‖, por decorrência o ―controle emocional‖ e a 

―abnegação‖, conforme se mostra a necessidade de domínio das emoções, como 

forma de superar as adversidades ou risco no cumprimento da missão. 

Pode-se visualizar, entretanto, peso diferenciado entre alguns atributos 

do líder policial e militar. A ―capacidade individual de comunicação‖ vai exigir 

características muito próprias para a liderança policial, se considerada a missão e o 

ambiente de atuação. A comunicação vai operar dentro da Organização, como na 

liderança militar, de forma concomitante, junto ao mesmo nível hierárquico, níveis 

abaixo e acima da hierarquia.  

Entretanto, externamente, vai lidar junto a públicos específicos de 

determinadas ações e operações como suspeitos, vítimas, autores, testemunhas, 

envolvidos, curiosos; uma atuação em várias tonalidades, conforme as 

circunstâncias e fatos apresentados (o que reforça também a importância do tirocínio 

policial).  

Esta atuação em frentes nem sempre antagônicas e conforme clivagem 

de enorme variedade, ao majorar uma capacidade ativa de comunicação na 

atividade policial, vai minorar noutro lado a importância da objetividade e 

meticulosidade como atributos da liderança militar na atividade policial. É que, na 

atividade militar propriamente dita, que não encerra com frequência diálogo aberto e 

constante com o inimigo, é fundamental a objetividade e a meticulosidade na 

condução das estratégias, o que vai, em boa medida, definir a eficiência de 

bombardeios, destruição de alvos, dentre outras. 

Noutras ocasiões a importância da comunicação é salientada em 

relação aos diversos órgãos e organismos externos à corporação policial, 

interessados ou não, envolvidos ou não, em ações ou operações policiais, como 

mídia, organizações não governamentais (ONGs), movimentos sociais, instituições 

públicas e autoridades oriundas dos diversos níveis (federal, estadual e municipal) e 
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vinculadas aos três poderes (executivo, legislativo e judiciário), instituições e 

organismos privados, clubes de serviço.  

A atuação policial se dá junto ao comércio, nas vias, no campo, em 

presídios, escolas, no cotidiano urbano e rural, na vida diária do cidadão comum. 

Enfim, não há um só segmento, grupamento social ou pessoa considerada em sua 

individualidade que pode se declarar potencialmente imune, direta ou indiretamente 

à ação da atividade policial, o que não ocorre com os desdobramentos da atividade 

militar, sobretudo em tempos de paz.  

Por consequência, a importância de alguns atributos como a 

comunicação no líder policial, para a harmonização, estabilização ou neutralização 

dos conflitos ou ameaças sociais, motivação da equipe, para o sucesso no 

cumprimento da missão. Não raro, no gerenciamento de uma operação ou ação 

policial, o líder terá necessidade de convencer, às vezes dialogar, noutras exigir, 

algumas vezes transigir, ou ainda se impor, conforme as circunstâncias e sempre em 

conformidade com a lei, sob a pena de cometimento de crime.   

É que a atividade operacional da polícia se dá de forma preventiva e 

repressiva em contexto dinâmico, em situações cotidianas, normalmente em plena 

vigência do estado de direito.   

A liderança militar vai se dar, conforme a missão puramente militar, em 

situações críticas de conflitos armados (internos ou internacionais), muitas vezes sob 

rigor de leis marciais (o que fortalece a imposição hierárquica), em maiores 

condições de verificar a bipolaridade amigo/inimigo e geralmente em ambiente em 

que não vigoram em plenitude as liberdades e garantias constitucionais.  

As situações também críticas de garantia da lei e da ordem, em 

ambiente interno, parte da missão das Forças Armadas, são em geral esporádicas 

uma vez que presumem a falência operacional da polícia de ordem. As ações, 

assim, mesmo que sejam eivadas de maior rigor, têm maior propensão de 

legitimidade ou menor questionamento posterior conforme a crise já deflagrada e 

desordem instalada.  

A importância da capacidade de comunicação como um atributo de 

liderança, parece, portanto, ganhar contorno e densidade diferenciada para a 

liderança policial e como tal deve ser considerada na atividade PM. Ao mesmo 

tempo atributos como objetividade e meticulosidade e mesmo a rusticidade militar 

propriamente dita, que indica a adaptação à campanha, parecem minorados na 
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atuação policial, vez que o conflito e ambiente de intervenção policial possuem 

natureza diversa do conflito e ambiente de intervenção militar em caso de conflito 

armado interno e conflito armado internacional. 

Desse modo a liderança militar levada a efeito na atividade policial 

militar deve ser sopesada conforme as características que, em determinadas 

ocasiões, vão hipertrofiar a importância de alguns atributos e minorar outros, posto 

que a atividade de polícia ostensiva executada pela PMMG, de preservação da 

ordem, encerra parte da atividade policial clássica.  

 

 

6.1.2 Análise documental: alicerces teóricos da liderança segundo os documentos 
doutrinários da PMMG  

 

A produção doutrinária contemporânea da PMMG, conforme a 

pesquisa encetada encontrou sete documentos institucionais que tratam de alguma 

maneira do tema: dois publicados nos anos de 1990 e outros cinco nos anos 2000. 

Todos são postos à análise. Um último documento é verificado sobre o aspecto 

metodológico, pelo fato de potencialmente conter fundamentos possíveis de se 

emprestar maior efetividade ao desenvolvimento da Liderança no CFO. 

Na década de noventa, a Nota Instrutiva 22/93 – CG (POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993a) e a Nota Instrutiva 31/93 (POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS, 1993b), mostram-se conceituais em relação ao exercício da 

liderança, consoante o destino dos públicos para os quais foi editada e propósitos 

que persegue.  

A Nota Instrutiva 22/93 – CG, denominada ―reflexões sobre o papel do 

tenente na PMMG‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993a, p. 2), vai definir 

liderança tão somente como ―um composto de várias qualidades‖. Lista noutro lado, 

estas qualidades do tenente ―como líder e condutor de tropa‖: ―a confiança em si 

mesmo‖, a ―ascendência moral‖, o ―espírito de sacrifício‖, o ―sentimento de justiça‖, a 

―iniciativa‖, a ―decisão‖, a ―dignidade‖ e a ―coragem‖. 

É reservada no documento atenção especial à ―coragem‖ como virtude 

a ser possuída pelo tenente, e, em moldes análogos, porém menos estruturado que 

a Portaria n. 088-3ª SCH/EME de 19 de setembro de 1991 do Exército Brasileiro 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 1991), esclarece o que espera do seu tenente, quanto 
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àquilo que deveria ser e fazer. Pode-se inferir do texto que os termos indicam 

atributos que se relacionam a ―dedicação‖, ―zelo‖, ―disciplina‖, ―eficácia‖, ―capacidade 

de mediação‖ e ―probidade‖ a serem cultivados no tenente, para o bom desempenho 

profissional.  

A Nota Instrutiva n. 31/93 – CG, que versa sobre o papel do CPU na 

PMMG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993b), em que pese o objetivo 

procedimental de estabelecer e padronizar condutas, lança olhar às qualidades da 

chefia sob o aspecto motivacional que o CPU deve despertar nos subordinados. A 

capacidade de motivação da equipe vai ocupar parte importante do documento, bem 

como atributos atinentes como o ―entusiasmo próprio‖, ―incentivo pelo exemplo‖, 

―espírito justiça‖, ―disciplina‖, ―companheirismo‖, ―camaradagem‖. A Nota define 

ainda, de forma simplificada, alguns atributos: ―integridade‖, ―disciplina‖, ―lealdade‖, 

―iniciativa‖, ―auto-domínio‖, ―espírito de Justiça‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, 1993b, p. 5-6). 

Nos anos 2000 cinco documentos produzidos pela PMMG tangenciam 

o assunto. 

O primeiro, o Plano Estratégico 2009-2011, não diz muito para os fins 

do presente estudo posto que ressalta mais a necessidade ou importância da 

liderança como valor institucional, no cumprimento da missão PM, que qualquer 

significado teórico ou utilitário. Esclarece, todavia, que uma das estratégias do Plano 

é o desenvolvimento ―de líderes transformadores de alta performance‖ (MINAS 

(POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009a, p. 36). 

O projeto de desenvolvimento da liderança que denota a preocupação 

da PMMG sob o enfoque estratégico do tema, embora pronto e aprovado, não foi 

executado (o que não significa que foi perdido, pois basta o aporte de recursos, 

talvez atualização e vontade política para ser empreendido). 

O segundo documento, uma Instrução que objetiva regular a 

implantação de redes de proteção nas comunidades do Estado de Minas Gerais, 

logicamente sem o escopo de tratar especificamente sobre liderança, aborda o 

assunto em um de seus anexos, de forma conceitual. 

Cria o ―sistema de liderança‖ na PMMG, indicando a responsabilidade 

de todos os policiais militares em função de Comando com a atividade de liderança. 

Em seguida vai se dedicar especificamente a conceituação da liderança, 

asseverando a necessidade de que seja democrática, inspiradora, que desperte 
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motivação. Por derradeiro apregoa que a extensão ou alcance da liderança deve 

divisar para além da organização. É o principal conceito que se verifica para o tema 

nos documentos contemporâneos da Corporação. 

O terceiro documento, em que pese o objetivo guiado para o Programa 

Gestão de Resultados, tem, em suas breves linhas, conteúdo que possibilita balizar 

parte da argumentação no sentido daquilo que é o entendimento institucional sobre 

Liderança, ou as bases teóricas definidas pela Corporação, sobre as quais se 

pretende erguer a liderança na PMMG. 

Parece sinalizado por este recente documento que a PMMG tende a 

direcionar como supedâneo teórico de aplicação interna a liderança transformacional 

– o que vem ratificado em linhas gerais na conceituação inserta na Instrução n. 

3.03.11/2011– CG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2011a). 

Ao contrastar a liderança transformacional com esta documentação, 

vê-se o encontro do líder com as aspirações e valores dos seguidores, a produção 

das mudanças de objetivos, atitudes e crenças, em prol do cumprimento das ações 

estratégicas de Comando propostas. É que o líder transformacional, sedimentado na 

―liderança moral‖, conforme QUADRO 2 – Características dos líderes transacionais e 

transformacionais, vai apresentar visão e sentido de missão; ―instilar orgulho‖; 

angariar ―respeito e confiança‖. E ainda ―estimular o aspecto intelectual nos seus 

liderados‖, ―promover a racionalidade‖, o ―desenvolvimento da inteligência‖ e a 

―solução cuidadosa de problemas‖; ―proceder ao aconselhamento‖ e à ―orientação 

técnica‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010d, p. 24). 

É o suporte teórico que mais se aproxima da intenção reservada à 

Liderança na Gestão para Resultados pretendida pela PMMG, e nos diversos 

documentos que reiteradamente apresenta a necessidade motivacional da liderança. 

Daí mais uma vez a importância dos valores morais a se vincular à 

liderança, notadamente a liderança militar naquilo que se aplica a liderança 

transformacional na PMMG. Destaca Munson Jr., citado por Passarinho (1987, p. 

23), precursor da sistematização da liderança nos Estados Unidos, sobre liderança e 

moral, que ambas ―[...] são sinônimos, apesar de serem tão inseparáveis quanto as 

partes componentes de um circuito elétrico. Moral é como a corrente – a poderosa 

força eletromotriz – e a liderança é como o condutor que guia e transmite a força do 

motor‖. 
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O perfil operacional desejado pela Corporação, constatado por Silva 

(2000) na formação do Oficial, parece se manter, inerente que se mostra a 

―competência técnica‖ reafirmada no enunciado de Liderança ora debatido na 

Gestão para Resultados. É por demais claro que a atividade fim, a atividade 

operacional, exige sólidos conhecimentos técnicos. E que se frise: é nesta atividade 

que reside a razão de existência da instituição policial militar.  

O documento também não determina o estilo que deve ser 

desenvolvido por Comandantes, diretores ou chefes (em todos os níveis); limita a 

esclarecer que deve se sustentar ―em comportamento ético e transparente, baseado 

no respeito e na confiança mútua‖ (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010a, p. 

24). Pode-se inferir que o estilo democrático (o que foi ratificado na Instrução n. 

3.03.11/2011– CG), como se viu em Krause (1993) representa melhor o estilo 

desejado pela Corporação, como bem já havia logrado êxito em assim concluir 

Magalhães (1986). Ou, noutra perspectiva, se adotado o estilo autoritário ou liberal, 

que o seja nos parâmetros destacados.  

O quarto documento, a Resolução n. 4.019 de 24Mar2009 (POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009b) ao definir liderança como habilidade a ser 

avaliada, não estabeleceu juízo de valor sobre o conceito, definiu-a como 

capacidade de estar à frente de um trabalho em equipe e a influência de ações e 

palavras sobre as pessoas. Não esclareceu nem se positiva ou deletéria esta 

influência para os objetivos institucionais, reservando ao campo da mensuração da 

nota este complemento, conforme as ações insertas nos quatro níveis gradativos de 

desempenho.  

O maior nível de nota atribuída, o nível superior de desempenho, 

parece ratificar definitivamente o que a PMMG espera da liderança em seus 

quadros; ao que indica, sob o pressuposto da liderança transformacional, 

preocupada com a motivação e comprometimento da ―equipe‖.  

Embora não seja um documento destinado, como os demais, ao trato 

específico da Liderança, reforça novamente a preocupação da Corporação com o 

tema, vez que, em todos os níveis hierárquicos e a cada ano, seus integrantes são 

avaliados entre outras habilidades, a de liderar, o que vai refletir em diversas 

situações funcionais, inclusive na ascensão à carreira. 

O último documento que guarda alguma relação com liderança 

(mapeamento de competências) pretendeu uma universalidade consoante as ações 
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de polícia previstas na Diretriz de Produção de Serviços de Segurança Pública n. 

01/2002 – CG (emprego da Polícia Militar de Minas Gerais), e se embasou nas 

filosofias de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, tão somente, como referência.   

A pretensão universal das competências PM, ao se fundar 

exclusivamente nas ações insertas na Diretriz destacada e nas filosofias de Polícia 

Comunitária e Direitos Humanos, desconsideradas competências específicas aos 

Quadros de Saúde, Polícia de Meio Ambiente, Trânsito, Operações Especiais, 

Guarda, e outras, atribuídas aos diversos postos e graduações da Corporação, 

parece não ter se sustentado. Talvez por essa razão o documento ainda não se viu 

publicado em formato de uma Resolução ou Instrução, o que torna sua substância 

menos consistente para uma confrontação com os atributos da liderança militar a 

serem desenvolvidos no futuro Oficial. 

Por derradeiro, a Diretriz para Produção de Serviços de Segurança 

Pública n. 3.01.05/2010-CG, que regula a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais 

segundo a filosofia dos Direitos Humanos (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 

2010d) possui prescrição formal inédita para o ensino na PMMG. O documento 

estabelece metodologia original que pode ser emprestada ao estudo e 

desenvolvimento da Liderança no CFO.  

A inserção formal de atributos desejáveis e a forma de desenvolvê-los, 

em qualquer programa/plano de curso ou treinamento, tenderia a potencializar ou 

tornar mais efetivo o ensino de qualquer disciplina, consoante a mesma abordagem 

interdisciplinar e transversal. 

Percebe-se, portanto, que a formalização contemporânea na PMMG 

tangencia o tema sob vários ângulos e formas, cada uma de modo particular 

segundo o objetivo a que se propõe. Não bem contraditórias, mas sem qualquer 

sistematização e nem interesse global de regular o assunto no âmbito institucional. 

Por outro lado é possível divisar também um sentido mais ou menos 

definido pela Corporação, tanto sobre as bases teóricas em que se funda, quanto a 

estilos e perfis desejáveis e mesmo o que se espera de um militar que se pretenda 

figurar em nível de desempenho elevado segundo esta habilidade. E ainda 

preocupação estratégica da Corporação com o tema, o que se relaciona de forma 

recorrente a aspectos motivacionais.  
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Há, outrossim, em relação à inserção do estudo de Direitos Humanos 

na Educação de Polícia Militar, modelo que pode ser utilizado em relação à disciplina 

de liderança. 

 

 

6.2 Pesquisa de campo  
 

 

6.2.1 Universo pesquisado 
 

O universo pesquisado, Comandantes de Região/CPE e 

UEOp/Unidade Especializada, se constituiu de um total de 83 militares, dentre os 

quais 19 Coronéis e 63 Tenentes-Coronéis. Este total representa 55% de todo o 

efetivo de Coronéis (39) e Tenentes-Coronéis (112) da PMMG conforme a última 

publicação do Almanaque32 dos Oficiais da PMMG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, 2011n). 

O retorno dos questionários devidamente respondidos segue conforme 

a tabela abaixo: 
 

QUADRO 6 
Questionários aplicados e respondidos conforme postos hierárquicos 

 

 Questionários 
aplicados 

Questionários 
respondidos 

% 

Coronel 19 13 68,42 
Tenente-Coronel 64 51* 

 
79,69 

Total 83 64 77,11 
 
* Este total se refere a 43 Tenentes-Coronéis e 08 Majores na função de Tenente-Coronel. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A amostragem obtida, ao ser dimensionada através da fórmula de 

Stevenson, citada por Resende (2004, p. 15), mostrou-se com limite de tolerância de 

6%, o que se entende satisfatória para a pesquisa em grupo que encerra certa 

homogeneidade. É a fórmula: 

____________ 
32

 O Almanaque dos Oficiais é a publicação da PMMG que lista por ordem de antiguidade os Oficiais 
em seus respectivos postos e quadros no âmbito da Organização. 
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Legenda:   
 n = tamanho da amostra; 
 N = tamanho da população ou universo estatístico (83 Comandantes); 
 Z = O valor ―Z‖, variável reduzida normal, considerando-se que o nível de 
confiança é de 95% seguindo os valores da tabela Spiegel (apud REZENDE, 2004, 
p.16) é tabelado e corresponde a 1,96. 
 P = proporção da ocorrência das respostas do questionário aplicado aos policiais 
militares. Por não se saber o valor exato desta proporção, utilizar-se-á 0,5, pois este 
valor permite a maior amostra. 
 Q = complemento de proporção da ocorrência das respostas do questionário 
aplicado: (1-P) = 1- 0,5 = 0,5. 
 E = erro máximo permitido = 6,0%, ou melhor, 0,06. 

 
Entende-se que o nível de confiança de 94% e erro máximo permitido 

de 6,0% determinam altos níveis de confiabilidade, do qual se pode aduzir 

respeitabilidade da pesquisa. Neste eito, a amostra (n) que se vê resultado da 

aplicação da fórmula, totaliza 64 questionários respondidos por Tenentes-Coronéis 

Comandantes dos diversos batalhões (ou Majores nesta função) e Coronéis 

Comandantes das diversas Regiões da PMMG. 

O questionário – APÊNDICE B – consta de 7 itens: três que se referem 

a atributos de liderança, três que se referem a defeitos causais ou predisponentes 

ao impedimento da liderança e uma última questão geral, aberta, que solicita 

considerações acerca do assunto pesquisado.  

As questões 1 e 4 são fechadas, nas quais os Comandantes emitem 

nota de 0 a 10 sobre cada um dos atributos (questão 1) e defeitos (questão 4) a 

serem desenvolvidos ou coibidos na formação do futuro Oficial.  

As questões 2 e 3, abertas, completam as questões fechadas sobre 

atributos, no sentido de solicitar que sejam destacados algum que seria na verdade 

um defeito; ou então que se indicasse algum atributo importante ao desenvolvimento 

da liderança do futuro Cadete que não foi relacionado. As questões 5 e 6, da mesma 

forma, completam as questões fechadas sobre os defeitos, no sentido de destacar 

aqueles que seriam na verdade atributos; ou então que se indicassem defeitos que 

não foram relacionados.  

Sobre as questões abertas (2, 3, 5, 6 e 7) tem-se de maneira geral, 

entre os Comandantes que responderam ao questionário e emitiram opinião ou 

consideração, o seguinte: 
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QUADRO 7 
Comandantes que emitiram opinião/consideração em alguma questão aberta do 

questionário, por postos hierárquicos 
 

Postos Questionários 
respondidos 

Opinião emitida em alguma das cinco 
questões abertas do questionário 

% 

Coronel 13 08 61,54 

Tenente-Coronel 43 30 69,77 

Major na função 
de Tenente-Coronel 

08 05 62,50 

Total 64 43 67,18 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se, quanto à participação nas questões abertas, maior 

incidência dos Tenentes-Coronéis que os demais, em termos relativos, embora boa 

participação geral, o que aduz interesse dos Comandantes em emitir opinião pessoal 

sobre o assunto. 

É feita a seguir, em relação aos extraídos das respostas dos 

questionários, análise estatística quantitativa (porcentagens, consoante notas 

médias dos atributos e defeitos avaliados pelos Comandantes) em dois momentos: 

atributos e defeitos. A última questão aberta, de cunho geral sobre o assunto, é 

também analisada individualmente, ocasião em que se relacionam as observações 

dos Comandantes que se mostram relevantes para o Trabalho. 

 

 

6.3 Atributos de liderança militar  

 

 

6.3.1 Atributos de liderança militar segundo entendimento de Comandantes da 
PMMG 

 

No questionário formulado para a pesquisa são listados 50 atributos, 

como mencionado, e para cada um é solicitada a emissão de uma nota entre 0 e 10 

conforme a importância, de modo que deveriam receber prioridade no 

desenvolvimento no Cadete, durante o CFO, com vistas ao exercício da liderança 

militar eficaz como futuro Oficial.  

As notas médias de cada atributo, listadas em ordem decrescente, 

conforme as avaliações recolhidas pela pesquisa (Comandantes de Região/CPE e 

Unidades pesquisados) se encontram, de forma integral, no APÊNDICE D. 
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Dividiu-se a listagem, para fins de visualização, em três faixas: 

avaliação superior (constante de 16 atributos), intermediária (17 atributos) e inferior 

(17 atributos). Os GRÁF. seguintes ilustram a pontuação média: 
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GRÁFICO 1 - Atributos de liderança militar para o desenvolvimento no Curso de Formação de Oficiais a partir da exigência do 
bacharelado em Direito, segundo Comandantes* da PMMG: visão em importância segundo média geral - Avaliação 
Superior 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais na PMMG. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 2 - Atributos de liderança militar para o desenvolvimento no Curso de Formação de Oficiais a partir da exigência do 
bacharelado em Direito, segundo os Comandantes* da PMMG: visão em importância segundo média geral - 

Avaliação Intermediária 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais na PMMG. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 3 - Atributos de liderança militar para o desenvolvimento no Curso de Formação de Oficiais a partir da exigência do 
bacharelado em Direito, segundo os Comandantes* da PMMG: visão em importância segundo média geral – 
Avaliação Inferior 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores  na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais na PMMG. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Na visão dos Comandantes da PMMG, segundo a ordem de 

importância disposta pela média geral das notas distribuídas, 32 atributos constam 

com importância acima de 9 pontos, e 49 com valor médio acima de 8 pontos. 

Apenas a ―competitividade‖, com avaliação acima de 7, não permaneceu com 

avaliação superior, entre os 50 atributos elencados. Pode ter ocorrido alguma 

vinculação do atributo ―competitividade‖ a eventual desvio que redunde em disputas 

pessoais internas, quebra do espírito de corpo ou da camaradagem, posta a 

avaliação inferior, com certa relevância que as demais, e isto merece destaque. 

Pode-se concluir, porém, de modo preliminar, que na visão média geral 

dos atuais Comandantes da PMMG, isto com confiabilidade de 94%, embora as 

ressalvas e observações das questões abertas do questionário, todos os atributos 

listados deveriam ser trabalhados de alguma maneira na formação dos futuros 

Cadetes bacharéis em Direito em relação ao desenvolvimento da liderança militar. 

Alguns, por sugestão da pesquisa, com maior prioridade conforme maior nota e 

respectiva importância. 

Este é o caso, segundo critério de gradação, daqueles que tiveram 

média 9 ou acima: 32 atributos (quadros de avaliação superior e intermediária, 

acrescido o atributo ―comunicabilidade‖), que encerram 26 notas33 (devido a algumas 

coincidências de notas médias em alguns casos). 

Na literatura trazida a lume, percebe-se certa coincidência entre a 

relação dos atributos descritos pelos Comandantes não só com aqueles insertos nas 

linhas da liderança militar, como também em relação a valores morais, de acordo 

com argumento recorrente debatido no Trabalho. Cita-se, neste sentido, os valores 

determinantes da moral do servidor militar, descritos por Valla (2000), entre aqueles 

que figuram como atributos para a pesquisa, assim dispostos em importância 

conforme resultado: ―honestidade‖ (2º), ―lealdade‖ (3º), ―disciplina‖ (5º), ―espírito de 

corpo‖ (10º), ―civismo‖ (17º) e ―patriotismo‖ (22º).   

Figuram também, os principais atributos destacados pelos 

Comandantes (atributos que compuseram a atual pesquisa, de nota 9 ou acima – 

avaliação superior ou intermediária), quanto a liderança militar estudada, entre as 

seguintes ―qualidades de comando‖ do Curso de Liderança da Escola de Comando e 

____________ 
33

 As notas são consideradas numa mesma colocação, quando empatadas, segundo consta na 
coluna ―classificação geral‖ dos Quadros constante nos APÊNDICES D a I desta Monografia, 
conforme cada análise de atributos ou defeitos, por postos, empreendida. 
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Estado-Maior da Força Aérea Brasileira (PENNA, 1959 apud PENTEADO, 1978): 

―integridade‖ (3º), ―lealdade‖ (3º), ―espírito de decisão‖ (―decisão‖ 4º), ―iniciativa‖ (8º), 

―coragem física e moral‖ (―coragem‖ 19º), ―boa apresentação‖ (―apresentação‖ 20º). 

Figura ainda o ―tato‖ como qualidade de Comando do Curso de Liderança da Força 

Aérea Brasileira; no caso da presente pesquisa figurou em 34ª posição.  

Do mesmo modo quanto às principais características para uma 

liderança eficiente conforme doutrina do United States Marine Corps (ESTADOS 

UNIDOS, 1995, apud BAHIENSE, 2003): ―integridade moral‖ (―integridade‖ 3º), 

―lealdade‖ (3º), ―capacidade de decisão‖ (―decisão‖ 4º), ―dedicação‖ (6º), ―coragem‖ 

(19º). É também citado o ―tato‖ como característica de liderança daquela 

Corporação; no caso da presente pesquisa figurou este atributo em 34ª posição. 

Noutro caso, para Passarinho (1987), quanto às qualidades mentais de 

um chefe militar, coincidem os atributos: ―integridade‖ (3º), ―espírito de decisão‖ 

(―decisão‖ 4º), ―persistência‖ (13º), ―coragem‖ (19º). Para o autor, também é citado o 

―tato‖ como qualidade da chefia militar e, como já exposto, figurou na atual pesquisa 

em 34ª posição. 

Quanto ao ponto de interseção entre liderança policial e militar, 

conforme análise empreendida, há que se considerar a reincidência dos atributos 

ranqueados na pesquisa entre ambos os perfis de liderança: ―responsabilidade‖ (1º), 

―honestidade‖ (2º), ―integridade‖ (3º), ―disciplina‖ (5º), ―cooperação‖ (9º), ―espírito de 

corpo‖ (10º), ―controle emocional‖ (―equilíbrio emocional‖ - 11º), ―coragem‖ (19º), 

―camaradagem‖(14º), ―abnegação‖ (18º) e ―comunicação‖ (―comunicabilidade‖ - 26º). 

O resultado obtido vai tangenciar ainda a pesquisa documental 

empreendida sobre liderança na PMMG, conforme documentos editados nos anos 

90. Em relação à Nota Instrutiva 22/93 – CG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, 1993a), ao destacar sobre o papel do tenente como líder, as qualidades ali 

descritas como ―decisão‖ (4º), ―iniciativa‖ (8º), ―confiança em si mesmo‖ 

(―autoconfiança‖ – 16º), e ―coragem‖ (19º). E quanto à ―definição de termos‖ da Nota 

Instrutiva n. 31/93 – CG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 1993b), que versa 

sobre o papel do CPU, tem-se novamente alguns atributos da pesquisa ali 

contemplados: ―integridade‖ (3º), ―lealdade‖ (3º), ―disciplina‖ (5º), ―iniciativa‖ (8º), 

―auto-domínio‖ (―equilíbrio emocional‖ – 11º). 

Ao contrastar finalmente, o resultado da pesquisa, com o documento 

seminal (ANEXO A), estruturador de todo o questionário, percebe-se uma forte 
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ligação da importância média graduada nos atributos para uma liderança militar na 

PMMG com aquilo que se definiu como os três ―valores da área afetiva‖ do 

documento (EXÉRCITO BRASILEIRO, 1998): ―honestidade‖ (2º), ―lealdade‖ (3º) e 

―integridade‖ (3º). Pode-se enfim concluir com melhor propriedade e de forma mais 

definitiva, sobre a noção de valores morais, como fundamental no desenvolvimento 

da liderança militar na PMMG, o que vai se alinhar com os pressupostos teóricos da 

liderança transformacional descrita.  

Quanto aos ―requisitos básicos essenciais‖ ao militar, elencados no 

documento, tem-se que, da mesma forma, ao serem analisados e vinculados como 

atributos de liderança militar a serem desenvolvidos no futuro Oficial, vão se 

encontrar na mesma faixa de avaliação acima de 9: ―espírito de corpo‖ (10º), 

―civismo‖ (17º), ―patriotismo‖ (22º), ―auto-aperfeiçoamento‖ (25º). Apenas ―idealismo‖ 

(27º) não figura entre os atributos de avaliação superior ou intermediária – trata-se 

do primeiro atributo de avaliação inferior, disposto no terceiro terço do elenco de 

notas médias aferidas pelos atuais Comandantes da PMMG (cf. GRÁFICO 3, 

anterior). 

Há que se registrar sobre o atributo ―liderança‖ (5ª pontuação média da 

pesquisa), para fins do Trabalho, que foi avaliado numa concepção estrita, entendido 

como ―habilidade de propiciar modificações nas atitudes dos membros do grupo 

conforme propósitos a serem atingidos pela instituição‖, vinculando-se, portanto, 

mais à capacidade de influenciar no cumprimento da missão PM que algum outro 

sentido teórico geral. 

 

 

6.3.2 Atributos de liderança militar segundo o entendimento médio dos Coronéis 
Comandantes de Região e CPE 

 

Entre os Coronéis, a composição dos atributos, por importância, pode ser 

visualizada nos GRÁF. que se seguem: 
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GRÁFICO 4 - Atributos de liderança militar para o desenvolvimento no Curso de Formação de Oficiais a partir da exigência do 
bacharelado em Direito segundo os Coronéis* da PMMG: Visão em importância segundo média geral - Avaliação 
Superior 
* Coronéis em função de Comandos Regionais ou Policiamento Especializado. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 5 - Atributos de liderança militar para o desenvolvimento no Curso de Formação de Oficiais a partir da exigência do 
bacharelado em Direito segundo os Coronéis* da PMMG: Visão em importância segundo média geral - Avaliação 
Intermediária 

* Coronéis em função de Comandos Regionais ou Policiamento Especializado. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRAFICO 6 - Atributos de liderança militar para o desenvolvimento no Curso de Formação de Oficiais a partir da exigência do 
bacharelado em Direito segundo os Coronéis* da PMMG: Visão em importância segundo média geral - Avaliação 
Inferior 
* Coronéis em função de Comandos Regionais ou Policiamento Especializado. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Percebe-se uma avaliação unânime entre os Coronéis pesquisados 

sobre o trinômio ―disciplina‖, ―responsabilidade‖ e ―liderança‖, classificados em nota 

máxima de importância para uma liderança militar eficaz. Isto não ocorreu com o 

grupo de Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel e, por 

conseguinte, na avaliação geral que teve o mesmo peso para todos questionários, 

em uma média geral.  

Verifica-se também um maior consenso deste grupo em relação aos 

atributos avaliados, muitos sobre os quais incidiu mesma igualdade de notas. Toda a 

clivagem constou de apenas 20 gradações entre as notas médias atribuídas, de 

forma a ressaltar que o 31º atributo apresentado encontrava-se ainda entre os 10 

mais importantes na avaliação dos coronéis, entre a avaliação superior e 

intermediária.  

Houve, portanto, diferença considerável da variação da avaliação 

média geral que constou de 40 gradações, e da avaliação dos Tenentes-Coronéis e 

Majores na função de Comando de Unidade, que constou de 38.  

Ressalta-se, ainda, que na avaliação deste grupo de Oficiais, 44 dos 50 

atributos vão receber nota 9 ou superior, de forma que se vê maior rigor de exigência 

e importância para o desenvolvimento da liderança militar conforme os atributos 

apresentados. Há assim, maior consenso e padronização de entendimento sobre a 

hierarquia dos atributos estudados, entre os Coronéis pesquisados, conforme o perfil 

mais homogêneo de análise verificada. 

 

 

6.3.3 Atributos de liderança militar segundo o entendimento médio dos 
Comandantes de Unidade 

 

Entre os Tenentes-Coronéis e Majores na função de Comando de 

UEOp, a média geral dos atributos ranqueados, conforme importância, pode ser 

identificada nos GRÁF. que se seguem: 
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GRÁFICO 7: Atributos de liderança militar para a capacitação acadêmica do Cadete a partir da exigência do 
bacharelado em Direito segundo os Tenentes-Coronéis* da PMMG: Visão em importância segundo 
média geral - Avaliação Superior 
* Tenentes-Coronéis e Majores em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 8 - Atributos de liderança militar para a capacitação acadêmica do Cadete a partir da exigência do 
bacharelado em Direito segundo os Tenentes-Coronéis* da PMMG: Visão em importância 
segundo média geral - Avaliação Intermediária 
* Tenentes-Coronéis e Majores em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 9 - Atributos de liderança militar para a capacitação acadêmica do Cadete a partir da exigência do bacharelado em 
Direito segundo os Tenentes-Coronéis* da PMMG: Visão em importância segundo média geral - Avaliação Inferior 
* Tenentes-Coronéis e Majores em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Há maior dispersão de entendimento sobre os atributos ideais e sua 

importância no desenvolvimento da liderança militar no Cadete, por parte dos 

Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel pesquisados, em 

relação aos coronéis, que apresenta maior consenso médio deste entendimento, 

embora certo consenso médio geral.  

Há também, reflexo desta dispersão, maior gradação dos atributos (38 

níveis) em relação aos coronéis; e menor rigor na nota, pois a partir do 29º item se 

está em nível de nota abaixo de 9, enquanto o outro grupo, nota abaixo de 9 se 

encontra a partir do 45º atributo, de um total de 50. 

 

 

6.3.4 Atributos de liderança militar considerados limitações à liderança 
 

Quanto ao questionário aplicado, em relação à questão 2, aberta, é 

indagado se entre os atributos listados, há algum que na verdade se mostre como 

defeito causal ou predisponente a dificultar ou impedir o desenvolvimento da 

liderança no CFO.  

Entre os Coronéis são descritas a ―ausência de camaradagem‖, à qual 

se atribuiu nota 10 (ao que parece entendida a questão de maneira incorreta), e o 

―idealismo‖ (nota 6). É reforçada, em uma manifestação, a importância do ―equilíbrio 

emocional‖ (novamente avaliado em nota 10): ―O equilíbrio emocional é um atributo 

que tende a influenciar nas decisões caso não seja devidamente controlado, por isso 

merece o conceito 10 em nível de importância‖ (Cel ―E‖). E também reforçada, em 

outra manifestação aberta, a importância da ―disciplina intelectual‖ (que recebeu nota 

5 neste comentário):  

 

A disciplina intelectual às vezes machuca, pois você estará defendendo 
aquilo que no seu julgamento não é o mais adequado para a tomada de 
decisão. Porém, entendo ser um atributo essencial ao líder que deve ser 
utilizado com equilíbrio. Nota: 5 (Cel ―G‖). 

 

Entre os Tenentes-Coronéis e Majores na função de Comando de 

Unidade, por cinco vezes é citada a ―competitividade‖, se ―excessiva‖, ―mal usada‖ 

ou ―perniciosa‖ para o alcance de fins pessoais, no caso um defeito. Apenas um 

Oficial atribui nota a este atributo, no caso, zero. Em uma destas manifestações, no 

mesmo sentido de todas, tem-se: 
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Sim, desde a entrada na academia é passada uma imagem ao futuro oficial 
da necessidade de competitividade com todos que estão a sua volta e, 
principalmente nas atuais regras de promoção, os colegas de curso são 
competidores e perdem valores importantes de coesão e crescimento 
conjunto, portanto, embora se saiba que o simples fato de estar vivo é uma 
demonstração de competitividade, vejo este atributo como negativo dentre 
os apresentados (Ten-Cel ―J‖). 

 

Por duas vezes é citada a ―persistência‖ como defeito se se 

considerada como ação equivocada conforme determinado posicionamento, no 

sentido de persistir no erro ou não retroceder ou flexibilizar.  Não são atribuídas nota 

nestes casos. Em uma das manifestações, que encerra o entendimento da outra, 

tem-se a declaração: 

 

A persistência pode vir a ser um defeito, caso o Cmt persistente esteja 
errado em suas convicções. O Cmt deve saber que errou e ter humildade 
para reconhecer e mudar seu posicionamento. A persistência deve ter limite 
e este limite deve ser facilmente percebido pelo Cmt. Aliás, o que temos 
visto na sociedade é mudança, todas estas mudanças sociais foram 
recepcionadas pela PM. Se o Cmt não se atualizar, evoluir junto com a 
sociedade e mudar, a Instituição sofrerá o prejuízo e todos retroagimos 
(Ten-Cel ―A‖). 

 

A ―persuasão‖, da mesma forma, é citada como defeito em duas 

ocasiões, numa delas em contraponto a tolerância. Não se atribuiu nota em ambas 

as ocasiões.  

Em três ocasiões são manifestadas preocupações sobre a cautela em 

se desenvolver os atributos. A primeira em argumentação no sentido de se evitar 

exageros que redundaria até em fanatismo se levados ao extremo seu 

desenvolvimento durante o CFO. Noutra com referência especial a ―sociabilidade‖ 

quando direcionada ao fim de atingir objetivos pessoais; e numa última ocasião em 

referência a ―tolerância‖ que, em alguma ocasião, poderia ser entendida como 

defeito. A ―tolerância‖, em outro comentário, é entendida da mesma forma, conforme 

o contexto, como predisponente a dificultar a liderança. 

A ―meticulosidade excessiva‖ também é objeto de análise pela 

possibilidade de vir a ensejar num dificultador à liderança. E em outra ocasião é 

citada com nota 8, juntamente com a ―rusticidade‖ e ―sensibilidade‖ (estas com nota 

7) como defeitos e não atributos.  
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É destacado, em um comentário, que a ausência dos atributos 

―abnegação‖, ―coragem‖, ―decisão‖, ―dedicação‖, ―disciplina‖, ―imparcialidade‖, 

―objetividade‖ e ―tolerância‖ impediriam o exercício da liderança.  

Há ainda nesta questão, manifestações acerca da importância dos 

atributos listados no desenvolvimento da liderança no CFO. 

 

 

6.3.5 Atributos de liderança militar listados livremente pelos Comandantes 
 

No sentido de oferecer liberdade para que fossem listados outros 

atributos pelos Comandantes, é indagado no questionário se algum atributo não fora 

considerado e deveria sê-lo, e em qual posição em relação aos demais (3ª questão).  

Entre os Coronéis são citados como atributos a serem considerados no 

desenvolvimento da liderança do futuro Oficial a ―politização‖, ―bom senso‖, 

―proatividade‖ e a ―perseverança‖. Há ainda uma manifestação no sentido de que se 

devesse ―cultivar a história PM‖, com suas passagens e respectiva importância dos 

Comandantes: 

 

Consideraria como um requisito cultivar permanentemente a História da PM, 
com suas passagens, a importância dos Comandantes ao longo das 
Gerações e a importância de cada um nos momentos marcantes. Hoje 
formamos Oficiais que não têm tal percepção, com dificuldade para 
entender e internalizar o papel do Comandante para a continuidade e 
contínuo fortalecimento institucional (Cel ―A‖). 

 

E uma última preocupação que destaca a importância da fase inicial de 

recrutamento do concurso para o CFO a partir do bacharelado em Direito, em virtude 

de pessoas mais maduras e por isso com maior dificuldade de desenvolvimento dos 

atributos: 

 

Verifica-se que alguns dos atributos apresentados são inerentes a 
personalidades de cada pessoa, não havendo condições de 
desenvolvimento externo, principalmente, tratando-se de pessoas acima de 
20 anos de idade e com curso superior. A avaliação psicológica inicial deve 
estar atenta para os atributos necessários aos futuros Oficiais, não 
esperando que haja uma modificação quando da capacidade durante o 
curso.(Cel ―H‖) 
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Entre os Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel, 

é listada a ―empatia‖ em quatro ocasiões: duas vezes foi atribuída nota 10 em outras 

duas não se atribuiu nota.  

Em duas ocasiões são apontadas a ―humildade‖ como atributo de 

liderança a ser desenvolvido no futuro Oficial (notas 9 e 10). 

São citados uma vez como atributos de liderança a serem 

desenvolvidos: a ―capacidade de diálogo‖ (nota 10); ―inovação‖ (nota 10); 

―comprometimento institucional‖ (nota 10); ―respeito‖ (nota 8); ―ética‖ (nota 10); 

―assessoria‖ (nota 10); ―pertencimento‖ (nota 10); ―capacidade de manter a auto-

imagem‖ (nota 10); ―solidariedade‖ (nota10); ―disposição ou disponibilidade para o 

serviço‖ (nota 10); ―espírito de sacrifício‖ (sem nota); ―discernimento‖ (sem nota); 

―capacidade de trabalhar em equipe‖ (sem nota); ―capacidade de conduzir pessoas 

com habilidade nas relações humanas‖ (sem nota); ―perseverança nas decisões 

primordiais‖ (sem nota); ―austeridade‖ (sem nota); ―fé na missão‖ (sem nota); ―bom 

senso‖ (sem nota). 

Registram-se, ainda, comentários acerca da listagem que estaria 

completa, bem delineada ou abrangente e uma referência no sentido de que se 

trabalhasse a espiritualidade e a filosofia neste desenvolvimento da liderança, 

ocasião em que se sugeriu contato na formação com os livros ―Provérbios‖ e 

―Eclesiastes‖ da Bíblia Sagrada. 

 

 

6.4 Limitações à liderança militar 
 

 

6.4.1 Defeitos causais ou predisponentes ao impedimento da liderança militar 
segundo a visão média dos Comandantes da PMMG 

 

Ainda no questionário formulado para a pesquisa são listados 50 

defeitos, em ordem gravidade, de forma que deveriam ser coibidos ou 

desestimulados durante a formação do futuro Oficial. Como nos atributos, deveriam 

ser pontuados de 0 a 10, consoante gravidade do defeito. 

As notas médias, listadas em ordem decrescente, conforme as 

avaliações recolhidas pela pesquisa se encontram, de forma integral, no APÊNDICE 

G ao presente estudo. 



118 

 

Dividiu-se a listagem, para fins de visualização, do mesmo modo que 

os atributos, em três faixas: ―avaliação superior de gravidade‖ (constante de 16 

atributos), ―intermediária‖ (17 atributos) e ―inferior‖ (17 atributos). Os GRÁF. 

seguintes ilustram a pontuação média: 
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GRÁFICO 10 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o exercício da 
liderança militar segundo a visão dos Comandantes* da PMMG - Avaliação Superior de Gravidade 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais de Região, Comando de Policiamento Especializado, 

UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 11 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o 
exercício da liderança militar segundo a visão dos Comandantes* da PMMG - Avaliação Intermediária de 
Gravidade 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais de Região, Comando de Policiamento 
Especializado, UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 12 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o exercício 
da liderança militar segundo a visão dos Comandantes* da PMMG - Avaliação Inferior de Gravidade 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais de Região, Comando de Policiamento 
Especializado, UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa.  
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Os defeitos elencados guardam similaridade com os atributos 

consoante a hierarquia desenvolvida. Trata-se não só de uma percepção mais 

abrangente, sobre o que se deveria não só estimular, como também coibir no CFO 

para o desenvolvimento da liderança, como uma espécie de contraprova sobre os 

atributos, segundo antagonismo que encerram em si – atributos e defeitos.  

Constata-se que 16 defeitos vão receber nota 9 ou superior (avaliação 

superior), de forma que dentre estes, a maioria vai se localizar de forma intrínseca 

ao caráter, ou vinculados a alguma habilidade ou atitude do militar sem guardar 

vínculo maior com a relação interpessoal, exceção à ―deslealdade‖, 2º defeito mais 

gravemente avaliado; ―ausência de cooperação‖, 14º defeito ranqueado e 

logicamente a ―ausência de liderança‖ em sentido estrito, 7º defeito mais gravemente 

avaliado. 

Ou seja, parece nesta visão média apresentada pelos Comandantes, 

quanto aos defeitos mais gravemente avaliados, que os obstáculos ao 

desenvolvimento da liderança militar encontram-se muito mais no aprimoramento 

pessoal que em alguma atitude externa, de efeito interpessoal. 

Contrastada a tabela de defeitos e sua hierarquia de gravidade com a 

literatura estudada, vê-se considerável coincidência naquilo que Passarinho (1987) 

definiu como ―qualidades negativas da chefia‖: ―desonestidade‖ (1º), ―deslealdade‖ 

(2º), ―falta de amor à responsabilidade‖ (5º), ―irresolução ou inconstância‖ (―ausência 

de espírito de decisão‖ 8º). 

Aduz-se, portanto, em uma percepção geral, uma média relativamente 

uniforme sobre a concepção de quais defeitos e atributos deveriam ser 

desestimulados ou reforçados na formação do futuro Oficial para o desenvolvimento 

da liderança militar conforme os GRÁF. que se seguem: 
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GRÁFICO 13 - Média geral dos atributos de liderança militar para a capacitação acadêmica do Cadete e defeitos predisponentes 
ou causais que dificultam ou impedem o exercício da liderança militar segundo a visão dos Comandantes* da 
PMMG - Avaliação Superior 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores  na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 14 - Média geral dos atributos de liderança militar para a capacitação acadêmica do Cadete e defeitos predisponentes 
ou causais que dificultam ou impedem o exercício da liderança militar segundo a visão dos Comandantes* da 
PMMG - Avaliação Intermediária 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores  na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais. 

Fonte: Dados da Pesquisa.  
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GRÁFICO 15 - Média geral dos atributos de liderança militar para a capacitação acadêmica do Cadete e defeitos predisponentes 
ou causais que dificultam ou impedem o exercício da liderança militar segundo a visão dos Comandantes* da 
PMMG - Avaliação Inferior 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores  na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Conforme se vê, os defeitos elencados guardam similaridade com os 

atributos consoante a hierarquia média definida pelos Comandantes, em linha mais 

ou menos uniforme de relação. Entre os 16 atributos definidos na avaliação superior, 

tem-se 12 defeitos que os antagonizam, exceção a partir do 12º defeito mais bem 

avaliado (―covardia‖), o 13º (―indisciplina intelectual‖), o 15º (―baixa autoconfiança‖) e 

16º (―má apresentação‖). Segue em linha mais ou menos homogênea até o terceiro 

terço de avaliação os atributos e defeitos, sem maiores discrepâncias, o que certifica 

a consistência lógica da percepção média dos Comandantes sobre o que se propôs 

avaliar. 

Registra-se que a nota média dos defeitos é geralmente menor que 

aquelas imputadas aos atributos pelos Comandantes, de forma que no início do 

segundo terço de avaliação de gravidade superior dos defeitos já se vislumbra nota 

abaixo de 8, ao passo que, para os atributos isto vai ocorrer somente na última nota 

do segundo terço de avaliação.  

Isto permite inferir a importância mais aquilatada em se desenvolver 

atributos que se coibir defeitos, posto que a virtude tende a solucionar as limitações, 

num pressuposto de supremacia de construção do caráter ante a repressão do 

defeito. Por outro lado o corte inferior da menor nota média para ambos os conceitos 

é maior que 7,7 (7,81 - ―ausência de rusticidade‖ e 7,78 - ―competitividade‖) o que 

aduz uma visão de importância relativamente alta entre cultivo de atributos e 

impedimento de defeitos. 

 

 

6.4.2 Defeitos causais ou predisponentes ao impedimento de liderança militar 
segundo a visão média dos Coronéis Comandantes de Região e CPE 

 

Entre os Coronéis Comandantes de Região e CPE, a média geral 

atribuída aos defeitos predisponentes ou causais ao impedimento da liderança 

militar pode ser vista nos GRÁF. abaixo: 
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GRÁICO 16 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o exercício 
da liderança militar segundo a visão dos Coronéis* da PMMG - Avaliação de Gravidade Superior 
* Coronéis em Comando de Região ou CPE. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 17 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o 
exercício da liderança militar segundo a visão dos Coronéis* da PMMG. Avaliação de Gravidade Intermediária 
* Coronéis em Comando de Região ou CPE. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 18 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o exercício 
da liderança militar segundo a visão dos Coronéis* da PMMG - Avaliação de Gravidade Inferior 
* Coronéis em Comando de Região ou CPE. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Percebe-se entre os Coronéis pesquisados, da mesma forma que os 

atributos estudados, uma avaliação unânime e em nota máxima quanto à gravidade 

sobre sete defeitos a obstaculizar ou impedir o exercício da liderança militar: 

―desonestidade‖, ―deslealdade‖, ―ausência de integridade‖, ―indisciplina‖, 

―irresponsabilidade‖, ―ausência de dedicação‖ e ―ausência de liderança‖. 

Da mesma forma a constatação deste grupo não é reeditada na 

avaliação de Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel (mais 

dispersa) e por conseguinte na avaliação geral que, da mesma forma dos atributos, 

teve peso único para todos os questionários, em uma média geral.  

Verifica-se, outrossim, um maior consenso deste grupo em relação aos 

defeitos avaliados, muitos sobre os quais incidiu mesma igualdade de notas, como 

nos atributos. Toda a clivagem constou de apenas 24 gradações entre as notas 

médias atribuídas de forma a ressaltar que o 25º defeito apresentado encontra-se 

ainda entre os 10 mais graves na avaliação dos Coronéis, a obstar ou impedir o 

desenvolvimento da liderança militar na PMMG. Há, portanto, diferença da variação 

da avaliação média geral (Coronéis e Tenentes-Coronéis) que consta de 42 

gradações, e da avaliação dos Tenentes-Coronéis e Majores na função de Comando 

de Unidade, que consta de 35.  

Na avaliação deste grupo de Oficiais, 33 dos 50 defeitos recebe nota 9 

ou superior, de forma que se vê, como nos atributos, maior rigor de avaliação quanto 

à gravidade dos defeitos a obstaculizar o desenvolvimento da liderança militar. Há, 

portanto, maior consenso e padronização de entendimento sobre a gravidade dos 

defeitos estudados entre os Coronéis pesquisados, conforme o perfil mais 

homogêneo de análise verificada. 

 

 

6.4.3 Defeitos causais ou predisponentes ao impedimento de liderança militar 
segundo a visão média dos Comandantes de Unidade  

 

Entre os Tenentes-Coronéis e Majores na função de Comando de 

UEOp e Unidades Especializadas, a média geral dos defeitos causais ou 

predisponentes ao impedimento de liderança militar, após a devida análise, pode ser 

vista nos GRÁF. que se seguem: 
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GRÁFICO 19 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o exercício 
da liderança militar segundo a visão dos tenentes Coronéis* da PMMG - Avaliação de Gravidade Superior 
* Tenentes-Coronéis e Majores em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 20 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o 
exercício da liderança militar segundo a visão dos Tenentes-Coronéis* da PMMG - Avaliação de Gravidade 
Superior 
* Tenentes-Coronéis e Majores em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 21 - Média geral em ordem de gravidade dos defeitos predisponentes ou causais que dificultam ou impedem o 
exercício da liderança militar segundo a visão dos tenentes coronéis* da PMMG - Avaliação de Gravidade 
Superior 

* Tenentes-Coronéis e Majores em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Da mesma forma que os atributos estudados, verifica-se maior 

dispersão de entendimento sobre os defeitos e sua gravidade (de forma a 

obstaculizar ou impedir o desenvolvimento da liderança militar no Cadete), por parte 

dos Tenentes-Coronéis e Majores na função de Comando de UEOp pesquisados 

quando se compara ao entendimento emanado pelos Coronéis Comandantes da 

PMMG.  

Há também, reflexo desta dispersão, maior gradação média dos 

defeitos avaliados pelos Tenentes-Coronéis e Majores (35 níveis) em relação aos 

Coronéis (24); e menor rigor na nota, pois a partir do 13º item se está em nível de 

nota abaixo de 9, enquanto que, para os Coronéis pesquisados, nota abaixo de 9 se 

encontra a partir do 33º defeito, de um total de 50. 

 

 

6.4.4 Defeitos considerados atributos de liderança militar pelos Comandantes da 
PMMG 

 

Ainda em relação ao questionário aplicado, na questão 5, aberta, é 

indagado se entre os defeitos listados, haveria algum que na verdade se mostrasse 

como um atributo.  

Entre os Coronéis é registrada a ―ausência de resistência‖, se esta se 

refere a ―ausência de resistência às normas, valores e deveres da instituição‖, 

ocasião em que se teria um atributo de liderança e não um defeito. São descritos 

ainda como defeitos a ―camaradagem‖ (nota 10) e ―organização‖ (nota 10) o que 

pode ser descartado como erro na resposta.  

Entre os Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel, 

é pontuado que, dependendo da situação, não seria defeito a ―ausência de 

meticulosidade‖, ―baixa autoconfiança‖, ―ausência de resistência‖, ―insensibilidade‖, 

―inflexibilidade‖ e ―intolerância‖.  

É ainda considerado atributo e não defeito a ―inflexibilidade‖ (nota 10), 

―indisciplina intelectual‖ (nota 10) e ―indisposição para o ―auto-aperfeiçoamento‖ 

(nota 10) o que leva a crer também algum erro de entendimento, sobretudo quanto 

aos dois últimos defeitos. 
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6.4.5 Defeitos causais ao impedimento da liderança militar listados livremente pelos 
Comandantes da PMMG 

 

No sentido de oferecer liberdade para que fossem listados outros 

defeitos pelos Comandantes, é indagado no questionário se algum defeito não fora 

considerado e deveria sê-lo, e em qual posição em relação aos demais (6ª questão). 

Entre os Coronéis é citado uma vez como defeito a ―insensatez‖ (nota 

9), o ―individualismo‖ (nota 10) e a ―ausência de assiduidade‖ (nota 10).   

Entre os Tenentes-Coronéis e Majores na função de Tenente-Coronel 

são citadas duas vezes a ―ausência de empatia‖ (sem nota), a ―ausência de 

fidelidade‖ (nota 10), ―ausência de espírito de justiça‖ (nota 10), a ―falta de ética‖ 

(nota 10), a ―falta de respeito‖ (nota 10), a ―falta de bom senso‖ (nota 10), a 

―incapacidade de manter a auto-imagem‖ (nota 10), e as demais limitações que não 

receberam nota: ―ausência de solidariedade‖, ―ausência de humildade‖ e 

―desmotivação‖.  

 

 

6.5 Manifestação livre dos Comandantes da PMMG acerca do desenvolvimento 
da liderança na Corporação a partir da exigência do bacharelado em Direito 
para ingresso no CFO 

 

A última pergunta do questionário aplicado solicita alguma 

consideração sobre o desenvolvimento da liderança na PMMG ou sobre algum dos 

atributos citados. Neste sentido, entre todos pesquisados, há 21 manifestações. 

Destacam-se aquelas, por óbvio, de interesse da pesquisa, mas o registro formal 

que se faz também se dedica a promover o debate sobre a construção do próximo 

capítulo da PMMG sobre a formação dos futuros Comandantes, mediante 

entendimentos, sugestões e preocupações dos atuais Comandantes, principais 

protagonistas da história da Corporação. São as manifestações: 

a) quanto a manutenção de rigidez na dedicação exclusiva durante a 

formação do Cadete no CFO:  

 

A formação deve ter uma rigidez que permita dedicação exclusiva, com 
absoluta prioridade para o Curso, cultivando no Cadete que a PMMG é 
Instituição diferenciada e precisa de Oficiais com estes valores (Cel ―A‖). 
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b) consideração sobre os atributos de liderança vinculados à 

disciplina militar: 

 

Aqueles ligados a disciplina militar são sumamente importantes neste 
momento, além logicamente daqueles relacionados aos valores morais do 
ser humano (Cel ―B‖). 

 

c) consideração sobre a importância do conjunto de atributos 

destacados: 

 

Certamente a reunião de todos os atributos listados irão contribuir 
sobremaneira para o desenvolvimento de uma liderança adequada pelo 
novo oficial, sendo de extrema importância a inserção de tais características 
no comportamento deste militar (Cel ―E‖). 

 

d) perspectiva positiva sobre o ingresso de bacharéis em Direito no 

CFO: 

 

Apesar de ser uma mudança considerável na formação teremos uma 
pessoa (CADETE) mais madura, com responsabilidades e conhecimentos 
adquiridos na vida pessoal e com uma formação mais específica, sendo 
estes de grande aproveitamento na vida militar. Ocorrerá com certeza um 
ganho e uma valorização da corporação (Cel ―F‖). 

 

e) considerações sobre o exercício da liderança nos tempos atuais, 

a inexistência de um ―meio líder‖: 

 

Hoje, para o efetivo exercício da liderança, o profissional tem de carregar na 
sua ―bagagem‖ uma série de talentos que o qualificam para o exercício de 
suas funções. Não há ―meio líder‖. Ou o profissional agrega todos estes 
atributos no seu proceder, ou ele não é um líder. Pode, porém ser um bom 
chefe (Cel ―G‖). 

 

Entre as considerações dos Tenentes-Coronéis e Majores na função de 

Tenente-Coronel sobre a liderança militar a ser desenvolvida no CFO a partir do 

bacharelado em Direito, tem-se como destaque: 

a) sobre a necessidade de treinamento da liderança para Oficiais e 

praças na PMMG: ―necessidade de treinamento de habilidades e competências que 

potencializem a capacidade de liderança para Oficiais e praças‖ (Maj ―B‖). No 

mesmo sentido: ―os Oficiais que ingressaram na corporação antes de 2012 deverão 



137 

 

submeter-se a reciclagem de forma a lidar com tais atributos e até mesmo 

desenvolvê-los‖ (Ten-Cel ―D‖). 

b) consideração que relaciona liderança com a atividade de 

mobilização social: 

 

Observada a proposta de estarmos respondendo o presente questionário 
sob o enfoque empírico, tenho em mente que o exercício da liderança se 
assemelha ao processo de mobilização social. Nesse sentido, Bernardo 
Toro, sociólogo chileno, em sua obra: Mobilização Social: Um Modo de 
Construir a Democracia e a Participação, Belo Horizonte: Editora Autêntica, 
112 p., 2005, nos orienta que ao desenvolvermos algo dessa natureza 
devemos ter em mente o ―horizonte ético‖ que se traduz no objetivo inicial a 
ser ―lançado‖ pelo mobilizador. Assim, penso que o exercício da Liderança 
também deve estar permeado desse conceito. Ao simplesmente 
determinarmos algo estamos ignorando a própria vontade das pessoas 
(Policiais Militares) ao participarem na construção de algo, mormente 
naquelas ocasiões em se pensem em grande projetos e futuros programas. 
Sucesso (Ten-Cel ―E‖). 

 

c) manifestação que relaciona a liderança com liderança cristã: 

 

Que o líder ou protótipo de líder seja conduzido a inspirar-se no maior Líder 
e Mestre que conviveu com a humanidade, aquele que nos ensinou que 
devemos entender que aqui viemos para servir e não para sermos servidos. 
Que eles sejam conduzidos a se espelhar em JESUS CRISTO – O líder dos 
líderes (Ten-Cel ―F‖). 

 

d) vínculo entre liderança e as causas e objetivos institucionais: 

 

A liderança somente será alcançada no momento que o líder tenha 
identificação com as causas de sua Instituição, sabendo se posicionar 
perante seus liderados de forma a motivá-los para o alcance desses 
objetivos (da Instituição) e também se identificarem e sentirem-se co-
responsáveis para esse mister (Ten-Cel ―G‖). 

 

Neste mesmo sentido (acrescida a observância da hierarquia e 

disciplina como ―pilares institucionais‖ da PMMG): 

 

Entendo que com relação a liderança na PMMG é necessário que o líder 
esteja alinhado com as causas e propósitos institucionais, vez que a 
condição de policial militar exige praticamente o sacerdócio do servidor, pela 
nobreza da missão. Além disso, é imperioso a observância plena de nossos 
pilares institucionais: disciplina e hierarquia. (Ten Cel ―A1‖). 

 

Sobre a uma possível dificuldade na assimilação dos valores 

institucionais pelo Cadete: ―acredito que a maior dificuldade será incluir no Cadete o 
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foco nos valores da Instituição e centrar seus objetivos na carreira exclusivamente 

militar‖ (Ten-Cel ―A2‖). Neste sentido, de foco nos valores da PMMG e maior 

importância e atenção ao processo seletivo, bem como, durante a formação, no 

estímulo a vocação: 

 

Os atributos da liderança podem ser adquiridos com o tempo, porém, a 
seleção para ingresso no CFO deve ser mais rígida, principalmente para se 
avaliar a aptidão do candidato. Teremos muito ―turistas‖ daqui para frente, 
ou seja, jovens bacharéis em Direito que utilizarão a PMMG como base 
financeira para se alcançar outras aspirações, como por exemplo, 
realização de concursos para promotores e juízes. A APM deverá trabalhar 
logo de início a questão da vocação e criar um ambiente propício para o 
desenvolvimento dos atributos necessários para uma boa liderança. Vejo 
que este trabalho monográfico pode contribuir muito para o aspecto 
mencionado, pois permitirá aos instrutores saberem as prioridades (fase a 
fase da formação acadêmica). Parabéns! (Ten-Cel ―A9‖). 

 

e) preocupação específica com os valores militares: 

 

Devemos nos preocupar com a constante perda de valores, que 
percebemos em determinados militares que ingressam na Corporação. A 
disciplina é valor inalienável e ao qual não se pode permitir o 
distanciamento, principalmente do Oficial (Ten-Cel ―U‖). 

 

f) análise sobre os atributos destacados na pesquisa: 

 

A vontade inicial foi de pontuar todos os atributos com o valor máximo, pois 
que são valores primordiais na missão do oficial e, se inarredáveis, fariam 
nossa instituição melhor: quanto aos defeitos, quase todos foram pontuados 
na maior gravidade, pois se ausentes, caracterizarão a incapacidade para o 
exercício do oficialato (Ten-Cel ―J‖). 

 

g) necessidade de que Oficiais do QOPM sejam os professores da 

disciplina liderança, em detrimento de Oficiais psicólogos: 

 

Que a disciplina liderança seja ministrada por Oficiais do QOPM, 
considerando os atributos acima e defeitos elencados, visto que são estes 
os responsáveis perante um grupo de pessoas que esperam 
comportamentos éticos e pautados sobretudo no respeito, camaradagem, 
honestidade. Os Oficiais psicólogos complementariam a disciplina sob o 
enfoque de dinâmicas de grupos, potencializando o relacionamento 
interpessoal (Ten Cel ―V‖). 

 

h) análise sobre a origem de admissão do futuro Oficial (curso de 

Direito) em contraposição à liderança exigida na atividade policial militar fundada no 

modelo de Polícia Comunitária: 
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O único problema que vislumbro é que a origem da admissão parte do 
bacharelado em Direito, que não é uma escola de liderança. E o modelo 
atual de polícia comunitária parte de uma perspectiva não legalista, mas 
administrativa e social. Assim, dois anos letivos de curso seria um tempo 
muito curto para a aquisição de fundamentos culturais da caserna 
imprescindíveis à composição de uma liderança dentro de uma Instituição 
Militar bicentenária. Eu já achava o Curso de três anos muito curto, dois 
anos então nem se fala  (Ten-Cel ―A6‖). 

 

Registra-se, ainda, manifestações no sentido de reconhecimento da 

importância do estudo. 

 Diante das afirmações, percebe-se uma preocupação dos atuais 

Comandantes a respeito do tema, que se mostra multifacetada em virtude da 

complexidade da mudança.  

Passa esta preocupação desde o recrutamento até a dedicação 

exclusiva ao Curso, segue pela escolha de instrutores, alinhamento com os 

propósitos institucionais e preservação dos valores militares. Chega, em duas 

manifestações, até mesmo a transcender o desenvolvimento da liderança no CFO: 

há considerações sobre a importância do treinamento de liderança na PMMG de 

forma geral. 

Chama a atenção uma única manifestação positiva, entre todos os 

Comandantes que respondem ao questionário, sobre o bacharelado em Direito 

como pré-requisito ao CFO. Em sentido contrário, são diversas as ponderações que 

denotam receio específico acerca deste pré-requisito, sobre a importância do 

alinhamento dos futuros Cadetes com os propósitos Institucionais e ainda a perda 

dos valores militares na PMMG.  

Há, portanto, um direcionamento dos Comandantes que vai de 

encontro à importância que se qualifica no presente estudo sobre a formação da 

liderança militar em relação aos futuros Cadetes bacharéis em Direito, vez que em 

tese não trazem em sua formação nem os valores militares, nem o estudo e prática 

da liderança militar na atividade de polícia ostensiva. 

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

"Sem liderança, as nações fracassam. 
Só os líderes conduzem as nações – ou os povos – 

às culminâncias das realizações coletivas.  
Só os líderes conseguem empolgar  

as massas nas adversidades.  
Só os líderes atravessam as turbulências.  

A história nos assevera."  
(KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA) 

 

 

Nesta seção são feitas as considerações finais, em síntese geral das 

conclusões possíveis e dos resultados da pesquisa, ocasião em que se emite 

também sugestões acerca do tema. 

Segundo Prado Júnior (1981), todo povo tem na sua evolução um 

sentido. Sentido e destino, apogeu e perigeu dos povos ou das organizações 

políticas, estados ou corporações, pode por vezes assaltar a impressão de que tudo 

se constituiu de tramas históricas isentas, conforme debatesse destino e futuro entre 

o acaso, revés e sorte. 

Entretanto, a história, senhora em que repousam os fatos, vem 

testemunhar de forma apreciável que esta impressão vai longe da realidade. Na 

esteira da marcha ascensional de uma nação, povo, ou mesmo entre as corporações 

espalhadas pelo globo, há sempre um líder alavancando o desenvolvimento e o 

futuro, infundindo fé, impregnando alma à construção coletiva.  

Passa-se, sob este enfoque, às considerações finais do Trabalho, em 

última revista ao problema da pesquisa conforme momento de mudança histórica na 

Polícia Militar de Minas Gerais em relação à formação de seus líderes, por 

conseqüência em momento que se escreve o futuro da Corporação:  

  - O ingresso de bacharéis em Direito no CFO a partir de 2012 implica 

em redefinição dos atributos de liderança militar a serem desenvolvidos no Cadete 

para o desempenho eficaz de sua função como futuro Oficial? 

A hipótese básica (orientadora) se comprova no sentido de que não há 

definição dos atributos de liderança militar na PMMG, o que a pesquisa tenta se 

encarregar de definir e categorizar. 

Considera-se atingido o objetivo geral proposto pelo estudo. Em 

síntese, quanto aos principais atributos inerentes ao exercício eficaz da liderança 
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militar na PMMG a serem desenvolvidos no Cadete durante o CFO, a partir do 

bacharelado em Direito, para o desempenho das funções de Oficial na Corporação, 

tem-se: 

a) a prioridade na formação, quanto ao desenvolvimento da 

liderança militar no futuro Cadete bacharel em Direito, entende-se que são os 33 

atributos que se definiu em ―avaliação superior‖ (GRÁF. 1) e ―avaliação 

intermediária‖ (GRÀF. 2). É que, entre estes atributos, 32 obtiveram nota média 

acima de nove (notas emitidas pelos Comandantes da PMMG), figuram de forma 

reiterada na literatura sobre liderança militar, estampam qualidades definidas pela 

Corporação em pesquisa documental, encontram-se entre os valores determinantes 

da moral do servidor militar e ainda se localizam no ponto de interseção entre os 

predicados da liderança policial e militar destacada. O último atributo do terço 

―avaliação intermediária‖, a ―comunicabilidade‖, ou capacidade de comunicação, 

único neste rol que não recebeu nota superior a 9, é noutro lado, alicerce da 

liderança, consoante teorias elencadas e debate empreendido (atributos de 

liderança militar e liderança policial);  

b) os demais atributos constantes da ―avaliação inferior‖, bem como 

aqueles indicados pelos Comandantes em manifestação livre34 devem ser levados 

em consideração segundo fins pedagógicos específicos. Notadamente aqueles 

atributos emanados pelos Comandantes, cuja importância se encontra no lastro de 

evidência destes profissionais em suas experiências nas atividades de comando 

operacional: ―empatia‖, ―politização‖, ―bom senso‖, ―proatividade‖, ―perseverança‖, 

―cultivo da história PM‖, ―humildade‖, ―capacidade de diálogo‖, ―inovação‖, 

―comprometimento institucional‖, ―respeito‖, ―ética‖, ―assessoria‖, ―pertencimento‖, 

―capacidade de manter a auto-imagem‖, ―solidariedade‖, ―disposição ou 

disponibilidade para o serviço‖, ―espírito de sacrifício‖, ―discernimento‖, ―capacidade 

de trabalhar em equipe‖, ―capacidade de conduzir pessoas com habilidade nas 

relações humanas‖; ―perseverança nas decisões primordiais‖, ―austeridade‖, ―fé na 

missão‖, ―bom senso‖; 

c) as manifestações livres dos Comandantes permitem afirmar que o 

desenvolvimento dos atributos de liderança militar no futuro Cadete bacharel em 

____________ 
34

 Registra-se, porém que a quantidade de considerações não evidencia pensamento majoritário dos 
Comandantes ou relevância percentual para o estudo; e o fato de que alguns atributos são na 
verdade sinônimos ou possuem vínculo direto com aqueles 50 destacados pela pesquisa. 
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Direito deve ser cuidadoso quanto à ―competitividade‖, de forma a não estimular o 

individualismo, ou que se sobreponha a valores como ―espírito de corpo‖ ou 

―trabalho em equipe‖. A mesma cautela para o desenvolvimento da ―persistência‖; no 

caso, quando se mostrar no cometimento inflexível, irrefletido e repetido de um erro. 

Assim também com a ―persuasão‖, ―tolerância‖, ―meticulosidade‖, ―rusticidade‖ e 

―sensibilidade‖, quando desviadas de sentido virtuoso, como em contexto que revele 

omissão, fragilidade pessoal, obsessão, brutalidade, ou interesse pessoal que se 

contraponha ao interesse coletivo ou espírito público no cumprimento da missão PM.  

O primeiro objetivo específico da pesquisa, interessado em identificar 

junto aos atuais Comandantes da PMMG os principais atributos acerca da liderança 

militar a serem desenvolvidos no Cadete (a partir do bacharelado em Direito) para o 

desempenho das funções de Oficial na PMMG, tem-se como atingido. Os resultados 

da pesquisa de campo, que se atém inclusive à diferença de visão constatada entre 

os diferentes postos pesquisados, são ilustrados pelos GRÁF. 1 a 21 do presente 

relatório de pesquisa que, acrescidos das questões abertas, auxiliam na persecução 

do objetivo geral. 

O segundo objetivo específico, de identificar junto aos Comandantes da 

PMMG os principais defeitos causais ou predisponentes que deveriam ser coibidos 

ou desestimulados (por dificultar ou impedir o exercício da liderança militar) na 

formação do futuro Oficial bacharel em Direito, tem-se o seguinte:  

a) entende-se prioritário desestimular ou coibir aqueles defeitos 

destacados na ―avaliação superior de gravidade‖ emitida pelos Comandantes (cf. 

GRÁF. 10, 16, 19, 20 e 21 desta monografia), aos quais se atribuiu nota 9 ou 

superior, durante a formação do futuro Oficial bacharel em Direito. Registra-se que 

entre aquelas limitações há notável coincidência na literatura sobre liderança militar 

destacada, nas linhas das ―qualidades negativas da chefia‖; 

b) os demais defeitos constantes da ―avaliação intermediária‖ e 

―avaliação inferior‖ de gravidade, bem como aqueles indicados pelos Comandantes 

em manifestação livre, também devem ser levados em consideração segundo fins 

pedagógicos específicos35. Notadamente aqueles emanados pelos Comandantes, 

____________ 
35

Registra-se, da mesma forma que os atributos, que a quantidade de considerações não evidencia 
pensamento majoritário dos Comandantes ou relevância percentual para o estudo; e o fato de que 
alguns defeitos enumerados são na verdade sinônimos ou possuem vínculo direto com aqueles 50 
destacados pela pesquisa. 
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cuja gravidade é ponderada mediante o lastro de evidência destes profissionais em 

suas experiências nas atividades de comando operacional: ―ausência de 

resistência‖, quando se tratar de ―ausência de resistência às normas, valores e 

deveres da instituição‖, e em casos cujo contexto ou a situação de atividade se 

revele uma virtude a ―ausência de meticulosidade‖, ―insensibilidade‖, ―inflexibilidade‖ 

e ―intolerância‖. Também são defeitos listados pelos Comandantes, a obstar o 

desenvolvimento da liderança (e como tais devem ser considerados): ―insensatez‖, 

―individualismo‖, ―ausência de assiduidade‖, ―ausência de empatia‖, ―ausência de 

fidelidade‖, ―ausência de espírito de justiça‖, ―falta de ética‖, ―falta de respeito‖, ―falta 

de bom senso‖, ―incapacidade de manter a auto-imagem‖, ―ausência de 

solidariedade‖, ―ausência de humildade‖ e ―desmotivação‖.  

O terceiro e quarto objetivos específicos, dispostos em identificar 

contribuições teóricas aplicáveis ao desenvolvimento da liderança na PMMG e 

verificar como o tema é tratado formalmente e levado a efeito na Academia de 

Polícia Militar (no ano de 2011) para a formação de Oficiais, vêm-se imbricados. 

Tem-se a este respeito em síntese: 

a) sob o viés documental não há registro de norma a tratar 

exclusivamente da liderança no âmbito da PMMG, nem documento que cuide da 

liderança no âmbito da educação PM, ou ainda que defina atributos militares, de 

liderança ou não, a serem desenvolvidos nos cursos ou treinamentos regulares da 

Corporação. Assim, não há definição teórica explícita sobre liderança de maneira 

normatizada na Corporação nem direcionamento formal específico sobre atributos 

de liderança a serem desenvolvidos em seus integrantes; 

- noutro lado é enunciada a preocupação estratégica da liderança 

na PMMG, na qual se espera desenvolver ―líderes transformadores‖. Em síntese 

geral, segundo trechos ou exposições contidos nos diversos documentos 

contemporâneos verificados, que vão tangenciar o assunto na Corporação, este líder 

há que despertar motivação36 e inspirar pelo exemplo; que sua atuação seja 

empreendedora, com visão de longo prazo, e tenha alcance para além da 

organização. O líder ainda deve fomentar ambiente propício à inovação e atuar no 

desenvolvimento da capacidade organizacional em se antecipar e adaptar com 

agilidade às mudanças do ambiente externo; 

____________ 
36

A preocupação com a motivação é a questão que mais se revela nos documentos institucionais 
publicados que fazem menção à liderança. 
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- a avaliação de desempenho da PMMG, neste sentido, vai se 

elevar ao nível máximo para o atributo ―liderança‖ quando o militar obtiver forte 

comprometimento da equipe para a execução e conclusão da missão definida; 

quando conduzir seu grupo de modo a pensar em conjunto, fortificando o espírito de 

corpo, corporificando motivação e satisfação; 

- assim a liderança transformacional, enquanto teoria, vai operar 

transformações de atitudes e valores (ou os atributos de liderança militar ora 

definidos) em comportamento, de forma a obter dos liderados a transcendência dos 

seus próprios interesses em cumprimento à missão da Organização. Este sentido 

teórico, que indica mais se aproximar aquele perseguido ou almejado formalmente 

pela Corporação, vai se fundar no carisma pessoal, de forma a abranger o sentido 

de missão; inspirar e aprimorar a habilidade intelectual do grupo; e fomentar, de 

maneira definitiva, o orgulho, o respeito e a confiança organizacional; 

b) um documento que, embora não envolva diretamente registro ou 

argumento teórico quanto à liderança na PMMG, mostra-se apto a emprestar ao 

desenvolvimento da liderança na formação de Oficiais, metodologia tendente a maior 

eficácia. Trata-se da Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública n. 

3.01.05/2010-CG, que regula a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais segundo a 

filosofia dos Direitos Humanos (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2010d);  

- a inserção de atributos de liderança militar nos diversos níveis e 

modalidades de formação ou treinamento, mediada por uma abordagem 

interdisciplinar e transversal com as diversas disciplinas curriculares, torna-se 

instrumento que tenderia a potencializar ou tornar mais efetivo o ensino e 

desenvolvimento da liderança militar, consoante objetivos estabelecidos; 

c) quanto ao estilo de liderança desejado, ao mesmo tempo em que 

a Corporação define que seja desenvolvido estilo próprio segundo comportamento 

ético e transparente, fundado no respeito e na confiança mútua, noutro lado vai 

recomendar a atuação do líder de forma aberta, democrática e inspiradora, 

motivando as pessoas. Pode-se inferir que o estilo democrático representa melhor o 

estilo desejado pela Corporação, como já havia logrado êxito em assim concluir 

Magalhães (1987). Ou, se desenvolvido estilo autoritário ou liberal, que o seja nos 

parâmetros destacados, segundo a visão institucional definida; 

d) o perfil operacional desejado pela Corporação e consentâneo com 

o perfil do gerente moderno, constatado na pesquisa de Silva (2000), na formação 
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do Oficial, perdura ainda hoje segundo o embasamento teórico da pesquisa (e como 

tal se aplica na formação do futuro Oficial bacharel em Direito). É que se mostra 

inerente este perfil à necessidade de cumprimento da missão operacional, razão 

constitucional, política e social da existência da Corporação, que implica 

necessariamente em ―competência técnica‖; 

e) sobre o Curso de Formação de Oficiais, cuja progressão na 

carreira no início do século XX não privilegiava qualquer conhecimento ou 

especialização, senão predicados pessoais como disciplina e procedimento militares, 

probidade, inteligência e zelo, à exigência do bacharelado em Direito para ingresso 

ao Curso de Formação de Oficiais, passou por considerável evolução. A educação 

na PMMG vê-se em contínua e ascendente exigência intelectual e complexidade, 

inerente a evolução histórica; 

- em relação ao estudo da Liderança no CFO, por outro lado, 

percebe-se uma inconstância, quando não ausência de disciplina específica a tratar 

do assunto, conforme os diversos programas do Curso analisados37. Também é 

percebida enorme variação e discrepância, tanto de conteúdo quanto de carga-

horária no decorrer deste período, sobre disciplina autônoma a cuidar da liderança, o 

que permite inferir inexistência de uma política de ensino específica para o tema em 

todo este período.38 Atualmente, conta a disciplina Chefia e Liderança com 30 (trinta) 

tempos no último dos três anos do CFO, o que corresponde a 0,67% de toda carga 

horária do Curso de 4.470 horas aula. Os tempos destinados à formação jurídica no 

mesmo Curso hoje somam 720 tempos, que correspondem a 16% do atual CFO; 

- o exercício prático da liderança é levado a efeito com frequência 

no atual CFO de variadas formas, segundo evidenciado em entrevista no decorrer 

desta pesquisa, embora não existam documentos formais na APM e CFO a balizar o 

tema na PMMG nem documentação específica na Corporação. Os parâmetros para 

a avaliação da liderança do futuro Oficial utilizados no CFO, são aqueles fixados 

pela Resolução n. 4.019, de 24Mar2009, que trata da Avaliação Anual de 

Desempenho na PMMG (POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 2009b); 

____________ 
37

 O período analisado vai de1976, quando surgiu disciplina autônoma sobre o tema, a 2011, o atual 
CFO. A carga-horária de disciplina autônoma destinada ao estudo da liderança é baixa na APM em 
relação às demais academias de polícia militar do sudeste e AMAN (cf. QUADRO 1 deste relatório de 
pesquisa). 
38

  Há registro de estabilidade de carga-horária e conteúdo somente a partir de 2007. 
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- a reestruturação do CFO com ingresso de bacharéis em Direito 

permite, assim: 

 revisão das malhas curriculares do Curso e Diretrizes de 

Ensino no sentido de se firmar política própria na 

educação PM para o estudo e desenvolvimento da 

Liderança, 

 redimensionamento da carga-horária de formação 

jurídica, de forma a transferir parte destes tempos a 

outros campos de estudo, notadamente à Liderança, 

 previsão de tempos destinados à avaliação prática de 

Comando em disciplina dedicada à Liderança, bem 

como inserção de tempos destinados à avaliação de 

desempenho específica sobre o tema; 

f) o CFO continua a se constituir verdadeiro ―ativo estratégico‖ da 

Corporação, por formar ao mesmo tempo os futuros Comandantes e os instrutores 

do sistema de ensino próprio mantido pela PM. Torna-se vital preservar esta dupla 

função na iminência de reestruturação do Curso, para a manutenção dos valores 

militares históricos (―coração da liderança transformacional‖), do conhecimento 

embutido nesta espécie de ―comunidade epistêmica‖ que é o oficialato, e da 

expertise na prestação dos serviços de polícia ostensiva para a preservação da 

ordem pública – missão constitucional da PM.  

Sugere-se diante do exposto o seguinte: 

a) construção de Diretriz Específica a cuidar do desenvolvimento da 

liderança na PMMG, nos moldes da Portaria n.º 088-3ª SCH/EME, de 19set1991 – 

Instruções Provisórias IP 20-10, Liderança Militar, do Exército Brasileiro (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 1991). Objetiva-se, com isso, reunir em um mesmo documento os 

diversos e esparsos entendimentos, conceitos e direcionamentos sobre liderança, 

encontrados na conformação doutrinária contemporânea da PMMG; 

b) manutenção no Plano Estratégico 2012-2015, da Ação 8.1.6.1, 

constante da Estratégia 8.1.6 do Plano Estratégico 2009-2011, posto que não foi 

efetivada: ―8.1.6.1 Elaborar e executar Projeto de Desenvolvimento de Liderança, 

coordenado pela APM e implementado pelas RPM/CPE.‖ (cf. POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, 2009a, p. 36); 
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c) construção, no âmbito acadêmico, de instrumento próprio de 

avaliação de desempenho de liderança, que contemple as diversas atividades 

curriculares do Curso de Formação de Oficiais; 

d) adoção de Instrução no âmbito de ensino da PMMG, nos moldes 

da Portaria n. 012, de 12Maio1998, do Departamento de Ensino e Pesquisa do 

Exército Brasileiro que aprova a Conceituação dos ―Atributos da Área Afetiva‖, 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 1998). Trata-se de formalizar definição dos atributos 

policiais militares a serem desenvolvidos, nos diversos cursos e treinamentos da 

PMMG, de forma a constá-los nos programas de curso da Corporação em caráter 

transversal e interdisciplinar às disciplinas constantes nas malhas curriculares; 

e) manutenção do Curso de Formação de Oficiais como Curso 

Superior de Bacharelado em Ciências Militares, redimensionada a carga-horária do 

Curso atual devido à exigência do bacharelado em Direito, e assim manter os 

objetivos estratégicos do Curso, de formação de instrutores e ao mesmo tempo 

Comandantes (foram mais de duas décadas de tentativa da Corporação em se obter 

a titulação de Curso Superior para o CFO); 

f) criação de programa destinado especificamente ao 

desenvolvimento da Liderança no CFO a partir de 2012, vinculado à Academia de 

Polícia Militar, de forma a estimular os atributos de liderança militar e coibir ou 

desestimular os defeitos causais ou predisponentes ao impedimento desta liderança, 

mediante planejamento do Centro de Ensino de Graduação, segundo os 

fundamentos destacados. 
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APÊNDICE A 
 

MENSAGEM VIA INTERNET ENCAMINHADA ÀS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL QUE 
EXIGEM BACHARELADO EM DIREITO PARA INGRESSO NO CURSO DESTINADO À 

FORMAÇÃO DE OFICIAIS 

 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2011. 
Exmo. Senhor Cel PM Comandante da Polícia Militar XXXXXXXXXXXXXX. 
 
Meu nome é Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, sou Capitão da Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG), servindo atualmente na Academia de Polícia Militar (APM), onde me encontro matriculado e 
frequentando o Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP), em nível de pós-graduação. 
 
Como etapa final e obrigatória do presente Curso, há a exigência da confecção de um trabalho 
monográfico atinente a um tema de interesse da PMMG. O nosso tema proposto é: ―A LIDERANÇA 
MILITAR A PARTIR DA EXIGÊNCIA DO BACHARELADO EM DIREITO PARA INGRESSO AO 
OFICIALATO DA PMMG‖. 
 
É que, em 2010, o acesso ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais passou a exigir o 
título de bacharel em Direito, de acordo com a Emenda à Constituição Estadual N. 83/10, de 03 de 
agosto de 2010; alteração legal, com impacto direto em relação ao recrutamento, seleção e formação 
do futuro Oficial. A primeira turma a ser formada sob este critério de seleção (exigência do 
bacharelado em Direito) já se apresentará na APM no ano que vem, em 2012. 
 
Pretendemos, entre outros objetivos, verificar em Corporações PM do país, que passaram por 
mudança semelhante em relação ao ingresso ao Oficialato mediante curso superior, como é tratada a 
questão da Liderança na formação destes militares no decorrer do Curso destinado a este mister, 
especialmente aspectos atinentes à Liderança Militar. 
 
Sendo assim, venho respeitosamente solicitar a V. Ex.ª as seguintes informações: 
 
1.  Ano da implementação do ingresso com Curso Superior e fundamentação legal da medida (ano 
em que a primeira turma com exigência do bacharelado em Direito ingressou na Academia de Polícia 
Militar e se houve emenda constitucional, lei ou decreto como fundamentação de tal decisão); 
2. Caracterização do Curso que se destina à formação do Oficial (em nível de graduação, pós-
graduação, mestrado ou extensão? Qual o tempo de curso e carga-horária? Existem módulos de 
ensino? Quais disciplinas e qual a carga-horária do curso? Na malha curricular há tempo destinado 
especificamente ao estudo da Liderança/Liderança Militar? Qual a carga-horária?). 
3. Como é tratada formalmente a Liderança na Corporação e na Academia de Polícia Militar? (há 
documentação ou normatização específica que cuida do desenvolvimento da liderança na 
Corporação como manual de liderança/princípios de liderança, documento ou diretrizes?). Como é 
desenvolvida a Liderança na prática durante o Curso destinado à formação dos Oficiais na 
Corporação? Há alguma formação ou preocupação específica quanto ao desenvolvimento da 
Liderança Militar no Aluno/Cadete? 

4. Há definição dos atributos inerentes ao exercício eficaz da liderança militar que são desenvolvidos 
no Cadete/Aluno para o desempenho das funções de Oficial na Corporação? Há definição dos 
principais defeitos causais ou predisponentes que dificultam ou obstam o exercício da liderança militar 
que são desestimulados ou coibidos durante a formação deste Cadete/Aluno? 
5. Solicitamos ainda, se possível, envio de cópia da documentação de ensino do Curso destinado à 
formação do Oficial; de eventual documentação ou normatização que cuida especificamente do tema 
―Chefia‖, ―Liderança‖, ―Comando‖ ou temas correlatos na Corporação e/ou Academia de Polícia 
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Militar; programas ou projetos executados neste sentido bem como eventuais planos de curso e 
disciplinas relacionadas ao tema Liderança. 
 
A resposta negativa para quaisquer itens também é de interesse.  
 
As respostas serão de grande utilidade até o dia 23 de maio de 2011 e poderão ser encaminhadas à 
Rua Diabase, 320, Bairro Prado, CEP 30410440, Belo Horizonte - MG, aos cuidados do Capitão PM 
Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, aluno do CESP /2011, ou pelo endereço eletrônico: 
1139252@pmmg.mg.gov.br. 
 
Caso V. Ex.ª entenda necessário, poderá confirmar os dados deste solicitante através dos seguintes 
telefones: Academia de Polícia Militar – Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 0XX31 2123 9515 
/9516 /9517 (cpp@pmmg.mg.gov.br). Nosso telefone para quaisquer esclarecimentos é: 0XX31 8725-
4557. Certo de poder contar com vossa colaboração, agradeço desde já de forma penhorada, 
colocando-me a disposição. 
 
Atenciosamente, 
 

Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, Cap PM 
Aluno do CESP/2011 - PMMG 

 

mailto:1139252@pmmg.mg.gov.br
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APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ATUAIS COMANDANTES DA PMMG 

 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

Destinatário: Tenentes-Coronéis Comandantes das Unidades Operacionais e Especializadas da 
PMMG e Coronéis Comandante das Regiões PM e Comando de Policiamento Especializado. 
 
Senhor Comandante, 
 
O presente questionário é dedicado à composição do trabalho monográfico (pesquisa tipo 
exploratória) que será apresentado como conclusão do CESP/2011, curso no qual encontramo-nos 
matriculado. O tema do trabalho é: ―A LIDERANÇA MILITAR A PARTIR DA EXIGÊNCIA DO 
BACHARELADO EM DIREITO PARA INGRESSO AO OFICIALATO DA PMMG‖.  
 
Como objetivo específico a pesquisa pretende identificar junto aos atuais Comandantes da PMMG 
(Unidades de Execução Operacional/Batalhões Especializados e Regiões PM/CPE) os principais 
atributos acerca da liderança militar a serem desenvolvidos a partir de 2012 no futuro Cadete 
(bacharel em Direito

39
), durante o novo Curso

40
 destinado à sua formação. E também, no sentido 

oposto, quais os principais defeitos causais ou predisponentes que dificultam ou impedem o exercício 
eficaz desta liderança. 
 
Para que a proposição seja atingida, solicitamos a V. Sª que o questionário seja respondido e enviado 
via P.A ou via malote à APM, CPP, aos cuidados do Capitão Eugênio, aluno do CESP/2011 até a 
data de 30 de maio de 2011. 
 
Agradecemos a colaboração. 
 
IDENTIFICAÇÃO:  
 
(       )   CEL                    (         )    TEN CEL       (       )   MAJ na função de TEN CEL 
 
Cmt da(o) _________________________________RPM/CPE/BPM/Btl Especializado. 
 
Data: ________/__________/_________ 
 
1.  Diante do ingresso de bacharéis em Direito no CFO a partir de 2012, solicitamos emitir uma nota 
entre 0 e 10, para cada um dos atributos abaixo, de acordo com a importância no sentido de que 
deveriam ser prioritariamente desenvolvidos, durante a capacitação acadêmica do Cadete (a partir de 
2012), com vistas ao exercício da liderança militar eficaz como futuro Oficial. Isto conforme 
conhecimento empírico de V. Sª oriundo da experiência profissional e de comando.  
 
_________ ABNEGAÇÃO capacidade de renunciar aos interesses pessoais em favor da instituição, 
grupos e / ou pessoas. 
_________ ADAPTABILIDADE capacidade de se ajustar apropriadamente às mudanças de 
situações. 
_________APRESENTAÇÃO capacidade de demonstrar atitudes e porte condizentes com os 
padrões militares.  
_________ AUTOAPERFEIÇOAMENTO (atitude para aprendizagem) disposição ativa para mobilizar 
seus recursos internos, visando aprimorar e atualizar seus conhecimentos. 

____________ 
39

Em cumprimento à Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais N. 83/10, de 03 de agosto de 2010, que 
passou a exigir o título de bacharel em Direito para o acesso ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM).   
40

Conforme a Resolução 4.133, de 17 de março de 2011 (Comando Geral da PMMG), artigo 4º, ―o atual Curso 

de Formação de Oficiais/Bacharelado em Ciências Militares (CFO) – Área Defesa Social, será modificado, 
passando a denominar-se Curso de Especialização em Gestão de Defesa Social (CEGDS), com duração de dois 
anos, em nível de pós-graduação lato sensu‖.  
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_________ AUTOCONFIANÇA capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, 
nas diferentes circunstâncias. 
_________ AUTOCRÍTICA capacidade de avaliar as próprias potencialidades e limitações frente à 
idéias, sentimentos e / ou ações. 
_________ CAMARADAGEM capacidade de estabelecer relações amistosas com superiores, pares 
e subordinados. 
_________ CIVILIDADE capacidade de agir de acordo com as normas que regem as relações 
interpessoais.  
_________ CIVISMO capacidade de fazer valer os direitos e cumprir com os deveres de cidadão. 
_________ COERÊNCIA capacidade de agir em conformidade com as próprias idéias e valores, em 
qualquer situação. 
_________ COMBATIVIDADE capacidade de lutar, sem esmorecer, pelas idéias e causas em que 
acredita ou por aquelas sob sua responsabilidade. 
_________ COMPETITIVIDADE capacidade de disputar, simultaneamente, com outrem, visando um 
objetivo. 
_________ COMUNICABILIDADE capacidade de relacionar se com outros por meio de idéias e 
ações. 
_________ COOPERAÇÃO capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de alguém 
e/ou de uma equipe. 
_________ CORAGEM capacidade para agir de forma firme e destemida, diante de situações difíceis 
e perigosas, seguindo as normas de segurança. 
_________ CRIATIVIDADE capacidade de produzir novos dados, idéias e/ou realizar combinações 
originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz. 
_________ DECISÃO capacidade de optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil e com 
convicção. 
_________ DEDICAÇÃO capacidade de realizar, espontaneamente, atividades com empenho e 
entusiasmo. 
_________ DINAMISMO capacidade de atuar ativamente com intenção determinada. 
_________ DIREÇÃO capacidade de conduzir e coordenar grupos e/ou pessoas, na consecução de 
determinado objetivo. 
_________ DISCIPLINA capacidade de proceder conforme normas, leis e regulamentos que regem a 
instituição. 
_________ DISCIPLINA INTELECTUAL capacidade de adotar e defender a decisão superior e/ou do 
grupo mesmo tendo opinado em contrário. 
_________ DISCRIÇÃO capacidade de manter reserva sobre fatos de seu conhecimento que não 
devam ser divulgados. 
_________ EQUILÍBRIO EMOCIONAL capacidade de controlar as próprias reações para continuar a 
agir, apropriadamente, nas diferentes situações.  
_________ ESPÍRITO DE CORPO sentimento de identificação com os valores e tradições da 
organização e/ou do grupo, gerando interações positivas de apoio mútuo, que se prolongam no 
tempo. 
_________ FLEXIBILIDADE capacidade de reformular planejamentos e comportamentos, com 
prontidão, diante de novas exigências.  
_________ HONESTIDADE conduta que se caracteriza pelo respeito ao direito alheio, especialmente 
no que se refere à fraude e à mentira.  
_________ IDEALISMO representação dos sentimentos mais nobres em uma linha de conduta 
voltada para as causas em que acredita e para os princípios que adota. 
_________ IMPARCIALIDADE capacidade de julgar, com isenção, sem se envolver emocionalmente. 
_________ INICIATIVA capacidade para agir, de forma adequada e oportuna, sem depender de 
ordem ou decisão superior. 
_________ INTEGRIDADE conduta orientada pelos valores morais e éticos próprios, da instituição e 
da sociedade em que vive.  
_________ LEALDADE atitude de fidelidade a pessoas, grupos e instituições, em função dos ideais e 
valores que defendem e representam. 
_________ LIDERANÇA capacidade de dirigir, orientar e propiciar modificações nas atitudes dos 
membros de um grupo, visando atingir os propósitos da instituição. 
_________ METICULOSIDADE capacidade de agir atendo-se a detalhes significativos. 
_________ OBJETIVIDADE capacidade de destacar o fundamental do supérfluo para a realização de 
uma tarefa ou solução de um problema. 
_________ ORGANIZAÇÃO capacidade de desenvolver atividades de forma sistemática e eficiente. 
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_________ PATRIOTISMO atitude de amor à pátria e respeito aos símbolos e às instituições 
nacionais/estaduais. 
_________ PERSISTÊNCIA capacidade de manter-se em ação continuadamente, a fim de executar 
uma tarefa vencendo as dificuldades encontradas. 
_________ PERSPICÁCIA capacidade de perceber, pronta e integralmente, os detalhes de uma 
situação ou problema, seus significados práticos e implicações. 
_________ PERSUASÃO capacidade de convencer pessoas a adotarem idéias ou atitudes que 
sugere. 
_________ PREVISÃO capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo alternativas 
viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de uma tarefa. 
_________ RESPONSABILIDADE capacidade de cumprir suas atribuições assumindo e enfrentando 
as conseqüências de suas atitudes e decisões. 
_________ RESISTÊNCIA capacidade de suportar, pelo maior tempo possível, a fadiga resultante de 
esforços físicos e/ou mentais, mantendo a eficiência no cumprimento da missão PM. 
_________ RUSTICIDADE capacidade de adaptar-se a situações de restrição e/ou privação, 
mantendo a eficiência. 
_________ SENSIBILIDADE capacidade de perceber e compreender o ambiente, as características 
e sentimentos de pessoas e/ou grupos, buscando atender aos seus interesses e necessidades. 
_________ SOBRIEDADE capacidade de agir com austeridade em relação a hábitos, costumes e 
procedimentos na vida particular e profissional. 
_________ SOCIABILIDADE capacidade de estabelecer interação com as pessoas propiciando um 
ambiente cordial. 
_________ TATO capacidade de lidar com as pessoas sem ferir suscetibilidades. 
_________ TOLERÂNCIA capacidade de respeitar e conviver com idéias, atitudes e comportamentos 
diferentes dos seus. 
_________ ZELO capacidade de cuidar dos bens móveis e imóveis que estão ou não sob sua 
responsabilidade. 
2.  Há entre os atributos acima algum que seja na verdade um defeito causal ou predisponente a 
dificultar ou impedir a liderança?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Há algum atributo que não foi considerado e deveria ser levado em consideração quanto a 
capacitação acadêmica do futuro Cadete (a partir de 2012), com vistas ao exercício da liderança 
militar eficaz como Oficial? Em qual posição em relação aos demais? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4.  Diante do ingresso de bacharéis em Direito no CFO a partir de 2012, solicitamos emitir uma nota 
entre 0 e 10, para cada um dos defeitos causais ou predisponentes abaixo (quanto mais grave o 
defeito, maior a nota) que deveriam ser coibidos ou desestimulados durante a formação do futuro 
Oficial; defeitos estes que tenderiam a dificultar ou impedir o exercício da liderança militar pelo futuro 
Oficial.  
_________ AUSÊNCIA DE ABNEGAÇÃO incapacidade de renunciar aos interesses pessoais em 
favor da instituição, grupos e / ou pessoas. 
_________ AUSÊNCIA DE AUTOCRÍTICA incapacidade de avaliar as próprias potencialidades e 
limitações frente à idéias, sentimentos e / ou ações. 
_________ AUSÊNCIA DE CAMARADAGEM incapacidade de estabelecer relações amistosas com 
superiores, pares e subordinados. 
_________ AUSÊNCIA DE CIVILIDADE incapacidade de agir de acordo com as normas que regem 
as relações interpessoais.  
_________ AUSÊNCIA DE CIVISMO incapacidade de fazer valer os direitos e cumprir com os 
deveres de cidadão. 
_________ AUSÊNCIA DE COMBATIVIDADE incapacidade de lutar, sem esmorecer, pelas idéias e 
causas em que acredita ou por aquelas sob sua responsabilidade. 
_________ AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE incapacidade de disputar, simultaneamente, com 
outrem, visando um objetivo. 
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_________ AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE incapacidade de relacionar se com outros por 
meio de idéias e ações. 
_________ AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO incapacidade de contribuir espontaneamente para o 
trabalho de alguém e/ou de uma equipe. 
_________ AUSÊNCIA DE CRIATIVIDADE incapacidade de produzir novos dados, idéias e/ou 
realizar combinações originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz. 
_________ AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO incapacidade de realizar, espontaneamente, atividades 
com empenho e entusiasmo. 
_________ AUSÊNCIA DE DINAMISMO incapacidade de atuar ativamente com intenção 
determinada. 
_________ AUSÊNCIA DE DIREÇÃO incapacidade de conduzir e coordenar grupos e/ou pessoas, 
na consecução de determinado objetivo. 
_________ AUSÊNCIA DE ESPÍRITO DE CORPO ausência do sentimento de identificação com os 
valores e tradições da organização e/ou do grupo, gerando interações negativas de apoio mútuo, que 
se prolongam no tempo. 
_________ AUSÊNCIA DO ESPÍRITO DE DECISÃO incapacidade de optar pela alternativa mais 
adequada, em tempo útil e com convicção. 
_________ AUSÊNCIA DE IDEALISMO ausência de representação dos sentimentos mais nobres em 
uma linha de conduta voltada para as causas em que acredita e para os princípios que adota. 
_________ AUSÊNCIA DE INICIATIVA incapacidade para agir, de forma adequada e oportuna, sem 
depender de ordem ou decisão superior. 
_________ AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE conduta orientada por valores imorais ou antiéticos, 
contrários aos da instituição e da sociedade em que vive.  
_________ AUSÊNCIA DE LIDERANÇA incapacidade de dirigir, orientar e propiciar modificações 
nas atitudes dos membros de um grupo, visando atingir os propósitos da instituição. 
_________ AUSÊNCIA DE METICULOSIDADE incapacidade de agir atendo-se a detalhes 
significativos. 
_________ AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE incapacidade de destacar o fundamental do supérfluo 
para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. 
_________ AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO incapacidade de desenvolver atividades de forma 
sistemática e eficiente. 
_________ AUSÊNCIA DE PATRIOTISMO ausência de amor à pátria e ausência de respeito aos 
símbolos e às instituições nacionais/estaduais. 
_________ AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA incapacidade de manter-se em ação continuadamente, a 
fim de executar uma tarefa vencendo as dificuldades encontradas. 
_________ AUSÊNCIA DE PERSPICÁCIA incapacidade de perceber, pronta e integralmente, os 
detalhes de uma situação ou problema, seus significados práticos e implicações. 
_________ AUSÊNCIA DE PERSUASÃO incapacidade de convencer pessoas a adotarem idéias ou 
atitudes que sugere. 
_________ AUSÊNCIA DE PREVISÃO incapacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo 
alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de uma tarefa. 
_________ AUSÊNCIA DE SOBRIEDADE incapacidade de agir com austeridade em relação a 
hábitos, costumes e procedimentos na vida particular e profissional. 
_________ AUSÊNCIA DE SOCIABILIDADE incapacidade de estabelecer interação com as pessoas 
propiciando um ambiente cordial. 
_________ AUSÊNCIA DE TATO incapacidade de lidar com as pessoas sem ferir suscetibilidades. 
_________ AUSÊNCIA DE ZELO incapacidade de cuidar dos bens móveis e imóveis que estão ou 
não sob sua responsabilidade. 
_________ AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA incapacidade de suportar, pelo maior tempo possível, a 
fadiga resultante de esforços físicos e/ou mentais, mantendo a eficiência. 
_________ AUSÊNCIA DE RUSTICIDADE incapacidade de adaptar-se a situações de restrição e/ou 
privação, mantendo a eficiência. 
_________ BAIXA AUTOCONFIANÇA incapacidade de demonstrar segurança e convicção em suas 
atitudes, nas diferentes circunstâncias. 
_________ COVARDIA incapacidade para agir de forma firme e destemida, diante de situações 
difíceis e perigosas, seguindo as normas de segurança. 
_________ DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL incapacidade de controlar as próprias reações para 
continuar a agir, apropriadamente, nas diferentes situações. 
_________ DESLEALDADE atitude de infidelidade a pessoas, grupos e instituições, em desacordo 
com dos ideais e valores que defendem e representam. 
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_________ DESONESTIDADE conduta que se caracteriza pelo desrespeito ao direito alheio, 
especialmente que se vale da fraude e da mentira.  
_________ INADAPTABILIDADE incapacidade de se ajustar apropriadamente às mudanças de 
situações. 
_________ INDISPOSIÇÃO PARA O AUTOAPERFEIÇOAMENTO (ausência de atitude para 
aprendizagem) indisposição para mobilizar seus recursos internos, visando aprimorar e atualizar seus 
conhecimentos. 
_________ INCOERÊNCIA incapacidade de agir em conformidade com as próprias idéias e valores, 
em qualquer situação. 
_________ INDISCIPLINA incapacidade de proceder conforme normas, leis e regulamentos que 
regem a instituição. 
_________ INDISCIPLINA INTELECTUAL incapacidade de adotar e defender a decisão superior 
e/ou do grupo mesmo tendo opinado em contrário. 
_________ INDISCRIÇÃO incapacidade de manter reserva sobre fatos de seu conhecimento que 
não devam ser divulgados. 
_________ INFLEXIBILIDADE incapacidade de reformular planejamentos e comportamentos, com 
prontidão, diante de novas exigências.  
_________ INSENSIBILIDADE incapacidade de perceber e compreender o ambiente, as 
características e sentimentos de pessoas e/ou grupos, buscando atender aos seus interesses e 
necessidades. 
_________ INTOLERÂNCIA incapacidade de respeitar e conviver com idéias, atitudes e 
comportamentos diferentes dos seus. 
_________ IRRESPONSABILIDADE incapacidade de cumprir suas atribuições assumindo e 
enfrentando as conseqüências de suas atitudes e decisões. 
_________ MÀ APRESENTAÇÃO incapacidade de demonstrar atitudes e porte condizentes com os 
padrões militares.  
 
_________ PARCIALIDADE incapacidade de julgar, com isenção, sem se envolver emocionalmente. 
 
5.  Há entre os defeitos acima algum que seja na verdade um atributo a ser desenvolvido?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
6. Há algum defeito que não foi considerado e deveria ser levado em consideração na listagem 
acima? Em qual posição em relação aos demais? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Há alguma consideração específica sobre o desenvolvimento da liderança na PMMG ou sobre 
algum dos atributos citados? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SOLICITADA AO CHEFE DO CENTRO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

CENTRO DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 

ENTREVISTADO: TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
 

 
1. Como se desenvolve (é trabalhada) a Liderança no atual Curso de Formação de Oficiais 
(atividades práticas como Comando de turnos, atividades de campo, estágios supervisionados, 
disciplina específica a tratar do tema)? 
 
2. Como se trabalha especificamente a Liderança Militar no atual Curso de Formação de Oficiais? 
 
3. Há algum programa ou projeto especificamente voltado para o desenvolvimento da Liderança no 
âmbito da PMMG, APM ou CEG? 
 
4. Em quais documentos formais da PMMG, APM, CEG ou documentos de Ensino se baseia a 
formação do Cadete quanto aos aspectos da Liderança? 
 
5. Há algum documento utilizado no âmbito da formação do Oficial (QOPM) que estabelece os 
atributos de Liderança a serem desenvolvidos, ou princípios de Liderança aplicáveis na PMMG ou em 
cursos, ou outros documentos/diretrizes neste sentido? 
 
6. Sobre o Curso que se encarregará de formar o futuro Oficial, (conforme exigência do título de 
bacharel em Direito, pela Emenda à Constituição Estadual N. 83/10, de 03 de agosto de 2010), a 
partir de 2012, há algum programa ou projeto a ser implementado especificamente para o 
desenvolvimento da Liderança Militar no âmbito desta formação? Há algum documento formal no qual 
se baseará o desenvolvimento da Liderança Militar neste futuro Oficial?  
 
7. Quanto ao Curso acima citado, há definição dos atributos inerentes ao exercício eficaz da liderança 
militar que serão desenvolvidos neste Cadete para o desempenho das funções de Oficial na 
Corporação? Há definição dos principais defeitos causais ou predisponentes que dificultam ou 
obstam o exercício da liderança militar que serão desestimulados ou coibidos durante a formação 
deste futuro Cadete? 
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APÊNDICE D 
 

ATRIBUTOS DE LIDERANÇA MILITAR PARA A CAPACITAÇÃO ACADÊMICA DO CADETE A PARTIR DA 
EXIGÊNCIA DO BACHARELADO EM DIREITO SEGUNDO OS COMANDANTES* DA PMMG: 

VISÃO EM IMPORTÂNCIA SEGUNDO MÉDIA GERAL 

 
 CLASSIFICAÇÃO ATRIBUTO AVALIADO MÉDIA GERAL FINAL 

1 1 RESPONSABILIDADE  9,9375000 
2 2 HONESTIDADE  9,8671875 
3 3 INTEGRIDADE  9,8437500 
4 3 LEALDADE  9,8437500 
5 4 DECISÃO  9,7812500 
6 5 DISCIPLINA  9,7656250 
7 5 LIDERANÇA  9,7656250 
8 6 DEDICAÇÃO  9,6875000 
9 7 IMPARCIALIDADE  9,5781250 

10 8 INICIATIVA  9,5156250 
11 9 COOPERAÇÃO  9,5000000 
12 10 ESPÍRITO DE CORPO  9,4843750 
13 11 DIREÇÃO  9,4531250 
14 11 EQUILÍBRIO EMOCIONAL  9,4531250 
15 12 ZELO  9,3437500 
16 13 CRIATIVIDADE  9,3125000 
17 13 PERSISTÊNCIA  9,3125000 
18 14 CAMARADAGEM  9,2812500 
19 15 DINAMISMO  9,2656250 
20 16 AUTOCONFIANÇA. 9,2343750 
21 17 CIVILIDADE  9,2187500 
22 17 CIVISMO  9,2187500 
23 17 DISCRIÇÃO  9,2187500 
24 18 ABNEGAÇÃO 9,2031250 
25 18 PREVISÃO  9,2031250 
26 19 CORAGEM  9,1875000 
27 20 APRESENTAÇÃO 9,1562500 
28 21 ADAPTABILIDADE 9,0937500 
29 22 PATRIOTISMO  9,0781250 
30 23 FLEXIBILIDADE 9,0625000 
31 24 DISCIPLINA INTELECTUAL  9,0312500 
32 25 AUTOAPERFEIÇOAMENTO 9,0156250 
33 26 COMUNICABILIDADE  8,9843750 
34 27 IDEALISMO  8,9375000 
35 27 ORGANIZAÇÃO  8,9375000 
36 28 SOBRIEDADE  8,9218750 
37 29 COMBATIVIDADE  8,9062500 
38 29 OBJETIVIDADE 8,9062500 
39 30 PERSPICÁCIA  8,8906250 
40 31 SOCIABILIDADE  8,8750000 
41 32 RESISTÊNCIA  8,8593750 
42 33 AUTOCRÍTICA 8,8437500 
43 34 TATO  8,8125000 
44 35 SENSIBILIDADE  8,7968750 
45 35 TOLERÂNCIA  8,7968750 
46 36 COERÊNCIA  8,6718750 
47 37 PERSUASÃO  8,6250000 
48 38 RUSTICIDADE  8,3437500 
49 39 METICULOSIDADE  8,3281250 
50 40 COMPETITIVIDADE  7,7812500 

 
* Comandantes incluem Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores  na função de Tenente-Coronel em comandos operacionais. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E 

 
ATRIBUTOS DE LIDERANÇA MILITAR PARA A CAPACITAÇÃO ACADÊMICA DO CADETE A PARTIR DA 

EXIGÊNCIA DO BACHARELADO EM DIREITO SEGUNDO OS CORONÉIS* DA PMMG:  
VISÃO EM IMPORTÂNCIA SEGUNDO MÉDIA GERAL 

 

 
CLASSIFICAÇÃO ATRIBUTO AVALIADO 

MÉDIA GERAL 
FINAL 

1 1 DISCIPLINA  10,0000 
2 1 LIDERANÇA  10,0000 
3 1 RESPONSABILIDADE  10,0000 
4 2 DECISÃO  9,92308 
5 3 COOPERAÇÃO  9,84615 
6 3 DINAMISMO  9,84615 
7 3 INTEGRIDADE  9,84615 
8 3 LEALDADE  9,84615 
9 4 ABNEGAÇÃO 9,76923 

10 4 ADAPTABILIDADE 9,76923 
11 4 DIREÇÃO  9,76923 
12 5 CIVISMO  9,69231 
13 5 CORAGEM  9,69231 
14 5 EQUILÍBRIO EMOCIONAL  9,69231 
15 5 HONESTIDADE  9,69231 
16 5 IMPARCIALIDADE  9,69231 
17 5 INICIATIVA  9,69231 
18 6 APRESENTAÇÃO 9,61538 
19 6 CAMARADAGEM  9,61538 
20 6 DEDICAÇÃO  9,61538 
21 6 ESPÍRITO DE CORPO  9,61538 
22 6 SOBRIEDADE  9,61538 
23 6 SOCIABILIDADE  9,61538 
24 7 PATRIOTISMO  9,53846 
25 7 ZELO  9,53846 
26 8 COMUNICABILIDADE  9,46154 
27 8 TOLERÂNCIA  9,46154 
28 9 CRIATIVIDADE  9,38462 
29 9 PERSISTÊNCIA  9,38462 
30 9 RESISTÊNCIA  9,38462 
31 10 TATO  9,38000 
32 11 FLEXIBILIDADE 9,30769 
33 11 PERSPICÁCIA  9,30769 
34 11 PREVISÃO  9,30769 
35 12 OBJETIVIDADE 9,23077 
36 12 SENSIBILIDADE  9,23077 
37 13 AUTOAPERFEIÇOAMENTO 9,15385 
38 13 AUTOCONFIANÇA. 9,15385 
39 13 CIVILIDADE  9,15385 
40 13 COERÊNCIA  9,15385 
41 13 DISCIPLINA INTELECTUAL  9,15385 
42 14 DISCRIÇÃO  9,07692 
43 14 IDEALISMO  9,07692 
44 15 PERSUASÃO  9,00000 
45 16 AUTOCRÍTICA 8,92308 
46 16 RUSTICIDADE  8,92308 
47 17 COMBATIVIDADE  8,84615 
48 18 ORGANIZAÇÃO  8,76923 
49 19 METICULOSIDADE  8,61538 

50 20 COMPETITIVIDADE  8,07692 
 

* Coronéis em função de Comandos Regionais ou Policiamento Especializado. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE F 
 

ATRIBUTOS DE LIDERANÇA MILITAR PARA A CAPACITAÇÃO ACADÊMICA DO CADETE A PARTIR DA 
EXIGÊNCIA DO BACHARELADO EM DIREITO SEGUNDO OS TENENTE-CORONÉIS* DA PMMG:  

VISÃO EM IMPORTÂNCIA SEGUNDO MÉDIA GERAL 
 

 
CLASSIFICAÇÃO ATRIBUTO AVALIADO 

MÉDIA GERAL 
FINAL 

1 1 RESPONSABILIDADE 9,921569 
2 2 HONESTIDADE 9,911765 
3 3 INTEGRIDADE 9,843137 
4 3 LEALDADE 9,843137 
5 4 DECISÃO 9,745098 
6 5 DEDICAÇÃO 9,705882 
7 5 DISCIPLINA 9,705882 
8 5 LIDERANÇA 9,705882 
9 6 IMPARCIALIDADE 9,549020 
10 7 INICIATIVA 9,470588 
11 8 ESPÍRITO DE CORPO 9,450980 
12 9 COOPERAÇÃO 9,411765 
13 10 EQUILÍBRIO EMOCIONAL 9,404255 
14 11 DIREÇÃO 9,372549 
15 12 CRIATIVIDADE 9,294118 
16 12 PERSISTÊNCIA 9,294118 
17 12 ZELO 9,294118 
18 13 AUTOCONFIANÇA. 9,254902 
19 13 DISCRIÇÃO 9,254902 
20 14 CIVILIDADE 9,235294 
21 15 CAMARADAGEM 9,196078 
22 16 PREVISÃO 9,176471 
23 17 DINAMISMO 9,117647 
24 18 CIVISMO 9,098039 
25 19 ABNEGAÇÃO 9,058824 
26 19 CORAGEM 9,058824 
27 20 APRESENTAÇÃO 9,039216 
28 21 DISCIPLINA INTELECTUAL 9,000000 
29 21 FLEXIBILIDADE 9,000000 
30 22 AUTOAPERFEIÇOAMENTO 8,980392 
31 22 ORGANIZAÇÃO 8,980392 
32 23 PATRIOTISMO 8,960784 
33 24 ADAPTABILIDADE 8,921569 
34 24 COMBATIVIDADE 8,921569 
35 25 IDEALISMO 8,901961 
36 26 COMUNICABILIDADE 8,862745 
37 27 AUTOCRÍTICA 8,823529 
38 27 OBJETIVIDADE 8,823529 
39 28 PERSPICÁCIA 8,784314 
40 29 SOBRIEDADE 8,745098 
41 30 RESISTÊNCIA 8,725490 
42 31 SENSIBILIDADE 8,686275 
43 31 SOCIABILIDADE 8,686275 
44 32 TATO 8,666667 
45 33 TOLERÂNCIA 8,627451 
46 34 COERÊNCIA 8,549020 
47 35 PERSUASÃO 8,529412 
48 36 METICULOSIDADE 8,254902 
49 37 RUSTICIDADE 8,196078 
50 38 COMPETITIVIDADE 7,705882 

 

* Tenentes-Coronéis e Majores  em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE G 
 

MÉDIA GERAL EM ORDEM DE GRAVIDADE DOS DEFEITOS PREDISPONENTES OU CAUSAIS QUE 
DIFICULTAM OU IMPEDEM O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA MILITAR SEGUNDO A VISÃO  

DOS COMANDANTES* DA PMMG 
 

 

 CLASSIFICAÇAO DEFEITO AVALIADO MÉDIA FINAL 

1 1 DESONESTIDADE  9,796875 
2 2 DESLEALDADE  9,750000 
3 3 AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE  9,734375 
4 4 INDISCIPLINA  9,718750 
5 5 IRRESPONSABILIDADE 9,671875 
6 6 AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO  9,546875 
7 7 AUSÊNCIA DE LIDERANÇA  9,468750 
8 8 AUSÊNCIA DO ESPÍRITO DE DECISÃO 9,375000 
9 9 PARCIALIDADE  9,343750 

10 10 DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL  9,234375 
11 11 AUSÊNCIA DE INICIATIVA 9,187500 
12 12 COVARDIA  9,156250 
13 13 INDISCIPLINA INTELECTUAL  9,031250 
14 14 AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO  9,015625 
15 15 BAIXA AUTOCONFIANÇA 9,000000 
16 15 MÀ APRESENTAÇÃO 9,000000 
17 16 AUSÊNCIA DE ESPÍRITO DE CORPO  8,968750 
18 17 AUSÊNCIA DE DIREÇÃO  8,937500 
19 18 AUSÊNCIA DE ABNEGAÇÃO  8,920573 
20 19 AUSÊNCIA DE CAMARADAGEM  8,906250 
21 20 AUSÊNCIA DE CIVILIDADE  8,875000 
22 21 AUSÊNCIA DE ZELO  8,828125 
23 21 INDISCRIÇÃO 8,828125 
24 21 INTOLERÂNCIA  8,828125 
25 22 AUSÊNCIA DE CIVISMO  8,781250 

26 23 
INDISPOSIÇÃO PARA O 
AUTOAPERFEIÇOAMENTO  8,671875 

27 24 AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA 8,656250 
28 24 INADAPTABILIDADE  8,656250 
29 25 AUSÊNCIA DE PATRIOTISMO  8,640625 
30 26 AUSÊNCIA DE SOBRIEDADE 8,625000 
31 27 AUSÊNCIA DE DINAMISMO  8,609375 
32 27 INFLEXIBILIDADE  8,609375 
33 28  AUSÊNCIA DE IDEALISMO  8,578125 
34 28 AUSÊNCIA DE PREVISÃO  8,578125 
35 28 INSENSIBILIDADE  8,578125 
36 29 AUSÊNCIA DE COMBATIVIDADE 8,562500 
37 29 INCOERÊNCIA  8,562500 
38 30 AUSÊNCIA DE SOCIABILIDADE  8,546875 
39 31 AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE 8,531250 
40 32 AUSÊNCIA DE TATO 8,500000 
41 33 AUSÊNCIA DE CRIATIVIDADE  8,453125 
42 34 AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO 8,446366 
43 35 AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE 8,421875 
44 36 AUSÊNCIA DE PERSPICÁCIA 8,390625 
45 37 AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA  8,218750 
46 38 AUSÊNCIA DE PERSUASÃO  8,125000 
47 39 AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE  7,937500 
48 40 AUSÊNCIA DE AUTOCRÍTICA  7,875000 
49 41 AUSÊNCIA DE METICULOSIDADE 7,859370 
50 42 AUSÊNCIA DE RUSTICIDADE  7,812500 

 

* Comandantes incluem coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores  na função de Tenente-Coronel em comandos 

operacionais de Região, Comando de Policiamento Especializado, UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE H 

 
MÉDIA GERAL EM ORDEM DE GRAVIDADE DOS DEFEITOS PREDISPONENTES OU CAUSAIS QUE 

DIFICULTAM OU IMPEDEM O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA MILITAR SEGUNDO  
A VISÃO DOS CORONÉIS* DA PMMG 

 

 CLASSIFICAÇAO DEFEITO AVALIADO MÉDIA FINAL 

1 1 DESONESTIDADE  10,0000 
2 1 DESLEALDADE  10,0000 
3 1 AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE  10,0000 
4 1 INDISCIPLINA  10,0000 
5 1 IRRESPONSABILIDADE 10,0000 
6 1 AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO  10,0000 
7 1 AUSÊNCIA DE LIDERANÇA  10,0000 

8 2 
AUSÊNCIA DO ESPÍRITO DE 
DECISÃO 9,84615 

9 3 PARCIALIDADE  9,76923 
10 4 DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL  9,69231 
11 5 AUSÊNCIA DE INICIATIVA 9,61538 
12 5 COVARDIA  9,61538 
13 6 INDISCIPLINA INTELECTUAL  9,53846 
14 6 AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO  9,53846 
15 6 BAIXA AUTOCONFIANÇA 9,53846 
16 7 MÀ APRESENTAÇÃO 9,46154 
17 7 AUSÊNCIA DE ESPÍRITO DE CORPO  9,46154 
18 7 AUSÊNCIA DE DIREÇÃO  9,46154 
19 8 AUSÊNCIA DE ABNEGAÇÃO  9,38462 
20 8 AUSÊNCIA DE CAMARADAGEM  9,38462 
21 9 AUSÊNCIA DE CIVILIDADE  9,30769 
22 9 AUSÊNCIA DE ZELO  9,30769 
23 9 INDISCRIÇÃO 9,30769 
24 10 INTOLERÂNCIA  9,23077 
25 10 AUSÊNCIA DE CIVISMO  9,23077 

26 11 
INDISPOSIÇÃO PARA O 
AUTOAPERFEIÇOAMENTO  9,15385 

27 11 AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA 9,15385 
28 12 INADAPTABILIDADE  9,07692 
29 12 AUSÊNCIA DE PATRIOTISMO  9,07692 
30 12 AUSÊNCIA DE SOBRIEDADE 9,07692 
31 13 AUSÊNCIA DE DINAMISMO  9,00000 
32 13 INFLEXIBILIDADE  9,00000 
33 13  AUSÊNCIA DE IDEALISMO  9,00000 
34 14 AUSÊNCIA DE PREVISÃO  8,92308 
35 15 INSENSIBILIDADE  8,91667 
36 16 AUSÊNCIA DE COMBATIVIDADE 8,84615 
37 16 INCOERÊNCIA  8,84615 
38 17 AUSÊNCIA DE SOCIABILIDADE  8,81288 
39 18 AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE 8,76923 
40 18 AUSÊNCIA DE TATO 8,76923 
41 18 AUSÊNCIA DE CRIATIVIDADE  8,76923 
42 18 AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO 8,76923 
43 19 AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE 8,69231 
44 19 AUSÊNCIA DE PERSPICÁCIA 8,69231 
45 19 AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA  8,69231 
46 20 AUSÊNCIA DE PERSUASÃO  8,61538 
47 21 AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE  8,53846 
48 22 AUSÊNCIA DE AUTOCRÍTICA  8,46154 
49 23 AUSÊNCIA DE METICULOSIDADE 8,30769 
50 24 AUSÊNCIA DE RUSTICIDADE  8,07692 

 
* Tenentes-Coronéis e Majores  em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE I 
 

MÉDIA GERAL EM ORDEM DE GRAVIDADE DOS DEFEITOS PREDISPONENTES OU CAUSAIS QUE 
DIFICULTAM OU IMPEDEM O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA MILITAR SEGUNDO A  

VISÃO DOS TENENTES-CORONÉIS* DA PMMG 

 

* Tenentes-Coronéis e Majores  em função de Comandante de UEOp ou Unidades Especializadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
CLASSIFICAÇÃO DEFEITO AVALIADO MÉDIA GERAL FINAL 

1 1 DESONESTIDADE 9,745098 
2 2 DESLEALDADE 9,686275 
3 2 AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE 9,666667 
4 3 INDISCIPLINA 9,647059 
5 4 IRRESPONSABILIDADE 9,588235 
6 5 AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO 9,431373 
7 6 AUSÊNCIA DE LIDERANÇA 9,392157 
8 7 AUSÊNCIA DO ESPÍRITO DE DECISÃO 9,254902 
9 8 PARCIALIDADE 9,176471 
10 9 DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL 9,137255 
11 10 AUSÊNCIA DE INICIATIVA 9,078431 
12 11 COVARDIA 9,058824 
13 12 AUSÊNCIA DE ESPÍRITO DE CORPO 9,039216 
14 13 BAIXA AUTOCONFIANÇA 9,000000 
15 14 AUSÊNCIA DE DIREÇÃO 8,960784 
16 15 AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO 8,941176 

17 16 AUSÊNCIA DE ABNEGAÇÃO 8,921569 
18 16 AUSÊNCIA DE CAMARADAGEM 8,921569 
19 17 AUSÊNCIA DE CIVILIDADE 8,862745 
20 17 INDISCIPLINA INTELECTUAL 8,862745 
21 17 INDISCRIÇÃO 8,862745 
22 17 MÀ APRESENTAÇÃO 8,862745 
23 18 AUSÊNCIA DE ZELO 8,764706 
24 19 AUSÊNCIA DE CIVISMO 8,666667 
25 20 INTOLERÂNCIA 8,647059 
26 21 AUSÊNCIA DE DINAMISMO 8,568627 
27 22 INADAPTABILIDADE 8,549020 
28 22 AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA 8,529412 
29 23 AUSÊNCIA DE COMBATIVIDADE 8,509804 
30 23 INDISPOSIÇÃO PARA O AUTOAPERFEIÇOAMENTO 8,509804 
31 24 AUSÊNCIA DE PATRIOTISMO 8,490196 
32 25 AUSÊNCIA DE PREVISÃO 8,470588 
33 25 INFLEXIBILIDADE 8,470588 
34 26 AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE 8,411765 
35 26 AUSÊNCIA DE CRIATIVIDADE 8,411765 
36 26 AUSÊNCIA DE SOBRIEDADE 8,411765 
37 26 AUSÊNCIA DE SOCIABILIDADE 8,411765 
38 27 AUSÊNCIA DE IDEALISMO 8,392157 
39 28 AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE 8,352941 
40 28 AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO 8,352941 
41 28 INCOERÊNCIA 8,352941 
42 28 INSENSIBILIDADE 8,352941 
43 29 AUSÊNCIA DE TATO 8,254902 
44 30 AUSÊNCIA DE PERSPICÁCIA 8,137255 
45 31 AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA 8,078431 
46 32 AUSÊNCIA DE PERSUASÃO 7,960784 
47 33 AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE 7,803922 
48 34 AUSÊNCIA DE METICULOSIDADE 7,745098 
49 34 AUSÊNCIA DE RUSTICIDADE 7,745098 
50 35 AUSÊNCIA DE AUTOCRÍTICA 7,705882 



ANEXO 
 
 

ANEXO A 
 

PORTARIA 12, DE 12 DE MAIO DE 1998/CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA 
DO EXÉRCITO BRASILEIRO - APROVA A CONCEITUAÇÃO DOS ATRIBUTOS  

DA ÁREA AFETIVA 

 
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições que lhe confere 
o Decreto n° 82.724, de 23 de novembro de 1978, RESOLVE: 
 
Art 1°. Aprovar a CONCEITUAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA ÁREA AFETIVA para uso pelos Órgãos e 
Estabelecimentos de Ensino subordinados, coordenados ou vinculados técnico-pedagogicamente a 
este Departamento. 
 
Art 2°. Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Portarias n° 35/DEP, de 20 de novembro de 1996 e n° 15/DEP, de 24 de abril de 1997. 
 

CONCEITUAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA ÁREA AFETIVA 
 
1. FINALIDADE 
Padronizar a linguagem técnica utilizada na área afetiva em todos os Estabelecimentos de Ensino 
subordinados, coordenados ou vinculados técnicopedagogicamente ao DEP, em especial os atributos 
que poderão vir a ser selecionados, desenvolvidos, avaliados, ou citados, dependendo do propósito 
do usuário. 
 
2. OBJETIVO 
Unificar em um documento as várias definições referentes aos atributos, valores e requisitos da área 
afetiva, possibilitando a sua correta utilização. 
 
3. CONSIDERAÇÕES 
A constatação da existência de diversos documentos em uso no âmbito do DEP, com diferentes 
definições para os atributos, valores e requisitos da área afetiva, indicou a necessidade de 
elaboração de um único deles que padronizasse a linguagem e os conceitos. 
 
4. ATRIBUTOS, VALORES E REQUISITOS DA ÁREA AFETIVA 
 
a. Os seguintes valores devem ter sido desenvolvidos no indivíduo desde a infância e reforçados ao 
longo da vida militar. Devem servir, também, para uma ação imediata do docente que identifique sua 
ausência, visando as providências que possibilitem o afastamento do instruendo, pelos meios 
regulamentares, disciplinares e / ou judiciais, em especial na formação do militar de carreira. 
 
HONESTIDADE conduta que se caracteriza pelo respeito ao direito alheio, especialmente no que se 
refere à fraude e à mentira. 
INTEGRIDADE conduta orientada pelos valores morais e éticos próprios, da instituição e da 
sociedade em que vive. 
LEALDADE atitude de fidelidade a pessoas, grupos e instituições, em função dos ideais e valores 
que defendem e representam. 
 
b. Apresenta-se a seguir os requisitos básicos essenciais que devem ser desenvolvidos e 
aprimorados em todos os militares da Força Terrestre, particularmente os que se destinam à 
profissão das armas. São qualidades que envolvem, cada uma, comportamentos, atitudes e valores, 
que devem dar o embasamento e a direção para o desenvolvimento, aprimoramento e avaliação dos 
atributos da área afetiva. 
 
AUTOAPERFEIÇOAMENTO (atitude para aprendizagem) disposição ativa para mobilizar seus 
recursos internos, visando aprimorar e atualizar seus conhecimentos. 
CIVISMO capacidade de fazer valer os direitos e cumprir com os deveres de cidadão. 
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ESPÍRITO DE CORPO sentimento de identificação com os valores e tradições da organização e/ou 
do grupo, gerando interações positivas de apoio mútuo, que se prolongam no tempo. 
IDEALISMO representação dos sentimentos mais nobre em uma linha de conduta voltada para as 
causas em que acredita e para os princípios que adota. 
PATRIOTISMO atitude de amor à pátria e respeito aos símbolos e às instituições nacionais. 
 
c. Complementarmente aos valores e requisitos já mencionados, os atributos a seguir referem-se 
àqueles identificados como os mais representativos para o desenvolvimento, aprimoramento e 
avaliação, em particular nos militares de carreira. 
 
ABNEGAÇÃO capacidade de renunciar aos interesses pessoais em favor da instituição, grupos e / 
ou pessoas. 
ADAPTABILIDADE capacidade de se ajustar apropriadamente às mudanças de situações. 
APRESENTAÇÃO capacidade de demonstrar atitudes e porte condizentes com os padrões militares. 
AUTOCONFIANÇA capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, nas 
diferentes circunstâncias. 
AUTOCRÍTICA capacidade de avaliar as próprias potencialidades e limitações frente à idéias, 
sentimentos e / ou ações. 
CAMARADAGEM capacidade de estabelecer relações amistosas com superiores, pares e 
subordinados. 
CIVILIDADE capacidade de agir de acordo com as normas que regem as relações interpessoais. 
COERÊNCIA capacidade de agir em conformidade com as próprias idéias e valores, em qualquer 
situação. 
COMBATIVIDADE capacidade de lutar, sem esmorecer, pelas idéias e causas em que acredita ou 
por aquelas sob sua responsabilidade. 
COMPETITIVIDADE capacidade de disputar, simultaneamente, com outrem, visando um objetivo. 
COMUNICABILIDADE capacidade de relacionar se com outros por meio de idéias e ações. 
COOPERAÇÃO capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de alguém e/ou de uma 
equipe. 
CORAGEM capacidade para agir de forma firme e destemida, diante de situações difíceis e 
perigosas, seguindo as normas de segurança. 
CRIATIVIDADE capacidade de produzir novos dados, idéias e/ou realizar combinações originais, na 
busca de uma solução eficiente e eficaz. 
DECISÃO capacidade de optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil e com convicção. 
DEDICAÇÃO capacidade de realizar, espontaneamente, atividades com empenho e entusiasmo. 
DINAMISMO capacidade de atuar ativamente com intenção determinada. 
DIREÇÃO capacidade de conduzir e coordenar grupos e/ou pessoas, na consecução de determinado 
objetivo. 
DISCIPLINA capacidade de proceder conforme normas, leis e regulamentos que regem a instituição. 
DISCIPLINA INTELECTUAL capacidade de adotar e defender a decisão superior e/ou do grupo 
mesmo tendo opinado em contrário. 
DISCRIÇÃO capacidade de manter reserva sobre fatos de seu conhecimento que não devam ser 
divulgados. 
EQUILÍBRIO EMOCIONAL capacidade de controlar as próprias reações para continuar a agir, 
apropriadamente, nas diferentes situações. 
FLEXIBILIDADE capacidade de reformular planejamentos e comportamentos, com prontidão, diante 
de novas exigências. 
IMPARCIALIDADE capacidade de julgar, com isenção, sem se envolver emocionalmente. 
INICIATIVA capacidade para agir, de forma adequada e oportuna, sem depender de ordem ou 
decisão superior. 
LIDERANÇA capacidade de dirigir, orientar e propiciar modificações nas atitudes dos membros de 
um grupo, visando atingir os propósitos da instituição. 
METICULOSIDADE capacidade de agir atendo-se a detalhes significativos. 
OBJETIVIDADE capacidade de destacar o fundamental do supérfluo para a realização de uma tarefa 
ou solução de um problema. 
ORGANIZAÇÃO capacidade de desenvolver atividades de forma sistemática e eficiente. 
PERSISTÊNCIA capacidade de manter-se em ação continuadamente, a fim de executar uma tarefa 
vencendo as dificuldades encontradas. 
PERSPICÁCIA capacidade de perceber, pronta e integralmente, os detalhes de uma situação ou 
problema, seus significados práticos e implicações. 
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PERSUASÃO capacidade de convencer pessoas a adotarem idéias ou atitudes que sugere. 
PREVISÃO capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo alternativas viáveis, de modo 
a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de uma tarefa. 
RESPONSABILIDADE capacidade de cumprir suas atribuições assumindo e enfrentando as 
conseqüências de suas atitudes e decisões. 
RESISTÊNCIA capacidade de suportar, pelo maior tempo possível, a fadiga resultante de esforços 
físicos e/ou mentais, mantendo a eficiência. 
RUSTICIDADE capacidade de adaptar-se a situações de restrição e/ou privação, mantendo a 
eficiência. 
SENSIBILIDADE capacidade de perceber e compreender o ambiente, as características e 
sentimentos de pessoas e/ou grupos, buscando atender aos seus interesses e necessidades. 
SOBRIEDADE capacidade de agir com austeridade em relação a hábitos, costumes e procedimentos 
na vida particular e profissional. 
SOCIABILIDADE capacidade de estabelecer interação com as pessoas propiciando um ambiente 
cordial. 
TATO capacidade de lidar com as pessoas sem ferir suscetibilidades. 
TOLERÂNCIA capacidade de respeitar e conviver com idéias, atitudes e comportamentos diferentes 
dos seus. 
ZELO capacidade de cuidar dos bens móveis e imóveis que estão ou não sob sua responsabilidade. 

 

 

 


