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RESUMO 

 
 
O presente estudo mostra a influência da Inteligência Emocional no exercício da 

Liderança Militar do Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa do Exército 

Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano. O 

objetivo deste estudo foi identificar as capacidades e competências afetas à 

Inteligência Emocional, as quais estão presentes no conjunto de habilidades que o 

Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro deve possuir, a fim de 

garantir o exercício da liderança quando este for membro de um Estado-Maior em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano. Este estudo 

apoiou-se em uma abrangente revisão de literatura e utilizou-se de conhecimentos 

adquiridos em operações de garantia da lei e da ordem ocorridas na cidade do Rio 

de Janeiro, no contexto das operações de cooperação e coordenação com agências. 

Obteve-se como resultado a comprovação de que Inteligência Emocional influencia 

significativamente no exercício da Liderança Militar do Oficial do Quadro do Estado-

Maior da Ativa do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

em ambiente urbano. Assim sendo, como conclusão desse trabalho, foram 

identificados os atributos comuns à Inteligência Emocional e à Liderança Militar, 

confirmando que aquela faz parte desta. Por fim, ratificou-se que a Inteligência 

Emocional é uma capacidade que deve estar desenvolvida no Oficial do Quadro do 

Estado-Maior da Ativa, garantindo o exitoso cumprimento de suas missões como 

integrante de um Estado-Maior em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

Palavras-chave: Inteligência Emocional. Liderança Militar. Quadro do Estado-Maior 

da Ativa. Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. Garantia da Lei 

e da Ordem. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El presente estudio muestra la influencia de la Inteligencia Emocional en el ejercicio 

del Liderazgo Militar del Oficial del Cuadro del Estado Mayor de la Activa del Ejército 

Brasileño en Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden en ambiente urbano. 

El objetivo de este estudio fue identificar las capacidades y competencias afines a la 

Inteligencia Emocional, las cuales están presentes en el conjunto de habilidades que 

el Oficial del Cuadro del Estado Mayor del Ejército Brasileño debe poseer, a fin de 

garantizar el ejercicio del liderazgo cuando éste sea miembro de un Estado Mayor en 

Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden en ambiente urbano. Este estudio 

se apoyó en una amplia revisión de literatura y se utilizó de conocimientos adquiridos 

en operaciones de garantía de la ley y del orden ocurridos en la ciudad de Río de 

Janeiro, en el contexto de las operaciones de cooperación y coordinación con 

agencias. 

Se obtuvo como resultado la comprobación de que Inteligencia Emocional influye 

significativamente en el ejercicio del Liderazgo Militar del Oficial del Cuadro del 

Estado Mayor de la Activa del Ejército Brasileño en Operaciones de Garantía de la 

Ley y de la Orden en ambiente urbano. Así, como conclusión de ese trabajo, se 

identificaron los atributos comunes a la Inteligencia Emocional y al Liderazgo Militar, 

confirmando que esa forma parte de ésta. Por último, se ratificó que la Inteligencia 

Emocional es una capacidad que debe estar desarrollada en el Oficial del Cuadro 

del Estado Mayor de la Activa, garantizando el éxito cumplimiento de sus misiones 

como integrante de un Estado Mayor en Operaciones de Garantía de la Ley y la 

orden. 

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional. Liderazgo Militar. Cuadro del Estado Mayor 

de la Activa. Operaciones de Cooperación y Coordinación con Agencias. Garantía 

de la Ley y de la Orden. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Período dos Reinos Combatentes, em meados do Século V a.C, Sun Tzu 

– general e estrategista militar chinês – escreveu um tratado militar no qual destacou 

que “aquele que conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o 

resultado de cem batalhas. Aquele que se conhece mas não conhece o inimigo, para 

cada vitória sofrerá também uma derrota. Aquele que não conhece nem o inimigo 

nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.”  

Essas capacidades destacadas por Sun Tzu destacam-se no cenário atual 

como atributos bastante desenvolvidos nas pessoas que logram êxito em atividades 

fundamentadas em relações interpessoais. Com efeito, pesquisas acerca do tema 

mantêm-se presentes no meio acadêmico, o qual reuniu esse conjunto de 

capacidades em um único nome, a saber, Inteligência Emocional.   

O psicólogo norte-americano, Daniel Goleman, PhD, aprofundou os estudos 

sobre a Inteligência Emocional e a popularizou por meio de suas publicações. Além 

disso, definiu-a como "... capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e 

os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos 

nossos relacionamentos.” (GOLEMAN, 2012). 

Ainda Goleman (2012), após análise de aproximadamente duzentos 

modelos de variedades de organizações, afirmou ter descoberto que a grande 

maioria das competências que distinguem os melhores líderes se baseia na 

Inteligência Emocional. Assim, ele despertou a atenção dos editores da Harvard 

Business Review, os quais, em 1998, publicaram um artigo de sua autoria, tornando 

pública e chancelando a sua descoberta. 

Acerca da Inteligência Emocional, Brasil (2011) alinha-se a Goleman (2012), 

ao afirmar que cabe dar relevo à necessidade dos comandantes, em todos os níveis, 

permanecerem atentos às questões ligadas à Inteligência Emocional, uma vez que 

isso favorecerá o estabelecimento de laços de liderança com os subordinados. 

Ainda, segundo Brasil (2011), a liderança militar é um processo de influência 

interpessoal do líder militar sobre os seus liderados, na medida em que implica a 

formação de vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos 

objetivos da organização militar em uma dada situação. 

Os objetivos de uma organização militar em uma determinada situação 

podem variar no amplo espectro – desde os tempos de paz à situação de guerra 
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total (BRASIL, 2017). Sendo assim, estudou-se a liderança no nível de comando 

operacional em uma situação de crise – aquela exercida pelo Oficial do Quadro do 

Estado-Maior da Ativa e esta representada pelas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem em ambiente urbano. 

O Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa é o Oficial de carreira das 

Armas, do Quadro de Material Bélico ou do Serviço de Intendência que concluiu o 

Curso de Comando e Estado-Maior realizado na Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército. Ao concluir o curso, este Oficial está apto a planejar e conduzir 

operações militares, planejar atividades de gestão organizacional e assessorar nos 

níveis político e estratégico (BRASIL, 2013).  

Segundo Brasil (2017), as Operações de Garantia da Lei e da Ordem estão 

envolvidas pelas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, que por 

sua vez são englobas pelas Operações Básicas. Além disso, as Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem encontram amparo legal na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, legalizando o emprego das Forças Armadas com esta 

finalidade.  

Destarte, as próximas etapas da presente pesquisa relacionaram a 

Liderança Militar e a Inteligência Emocional, com o perfil a ser apresentado por um 

Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa, durante o exercício das funções como 

integrante do Estado-Maior em uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O tema deste trabalho pertence ao assunto Liderança Estratégica e Militar, 

que se enquadra na linha de pesquisa Gestão de Defesa, que, por sua vez pertence 

à área de concentração Defesa Nacional. Ainda assim, é necessário delimitá-lo, 

tornando a presente pesquisa factível.  

Desse modo, buscou-se delimitar o estudo da liderança, sob a lente da 

Inteligência Emocional, exercida pelo Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército 

Brasileiro. Nesse viés, circunscreveu-se o exercício dessa liderança no contexto das 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano, lindando o tema em 

definitivo.  

Nesse contexto, ao relacionar as atividades militares com os estudos de 

Goleman (2012), tornou-se possível chegar ao seguinte problema de pesquisa: em 
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que medida a Inteligência Emocional influencia no exercício da liderança militar do 

Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro em Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem em ambiente urbano? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A fim de compreender como a Inteligência Emocional influencia no exercício 

da liderança do Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano, o presente estudo 

apresenta como objetivo geral: identificar a influência da Inteligência Emocional no 

exercício da liderança do Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro 

em Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de possibilitar a consecução do objetivo geral, por meio de um 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

a. Caracterizar as Operações de Garantia da Lei e da Ordem em 

ambiente urbano; 

b. Identificar a participação do Oficial do Quadro de Estado-Maior da Ativa 

nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano; e 

c. Apresentar a relação entre a Inteligência Emocional e a Liderança 

Militar nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Com a finalidade de orientar o presente estudo, alcançar os objetivos 

propostos e viabilizar a resposta da indagação do problema, foram formuladas 

algumas questões de estudo que circundam este questionamento: 

a) Quais são as características das Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem em Ambiente Urbano? 
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b) Como se procede a participação do Oficial do Quadro do Estado-Maior a 

Ativa nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem em Ambiente Urbano? 

c) Qual a relação da Inteligência Emocional com a Liderança Militar nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem em Ambiente Urbano? 

 

1.4 VARIÁVEIS 

 

Ao analisar o problema suprarreferenciado evidenciou-se a viabilidade de 

decompô-lo em duas variáveis – variável dependente (VD) e variável independente 

(VI). A VI é aquela que, ao ser modificada, acarretará alterações na VD. Dessa 

forma, elas relacionam-se, permitindo a sua manipulação a fim de obter a resposta à 

indagação que baliza esta pesquisa. 

O estudo dessas variáveis será aprofundado na seção que versará acerca 

da metodologia a ser empregada na obtenção dessa solução.  

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A abrangência do tema impôs a realização de um recorte a fim de tornar 

tangível o alcance dos objetivos do presente trabalho. Com efeito, envidou-se 

esforços na pesquisa sobre a liderança militar do oficial do Quadro do Estado-Maior 

da Ativa, no contexto das Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Devido à abrangência das ações desse oficial neste tipo de operação, o 

estudo limitou-se ao seu emprego como integrante do Estado-Maior em uma 

Operação de GLO em ambiente urbano. 

Sendo assim, com essa delimitação, o estudo tornou-se exequível, permitindo 

a realização de uma pesquisa científica capaz de obter resultados satisfatórios e 

conclusivos. 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

  

Quer queiram, quer não... Que atinja nosso orgulho profissional militar, ou 
não; é inevitável. Mais dia, menos dia, as Forças Armadas vão ser 
empregadas de forma mais contundente, não digo permanente, mas 
semipermanente, na garantia da lei e da ordem, particularmente no que diz 
respeito à segurança pública. Por isso, eu acho que temos que nos habituar 
com essa situação e, mais do que nos habituar, nos preparar (MENDES, 
2012, p. 19). 
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As palavras supracitadas, pronunciadas em 2003, pelo Gen Ex Cardoso, 

durante palestra proferida na ECEME, fizeram um prognóstico acerca do emprego 

das Forças Armadas com em Operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

O jornal O Globo, em 2014, noticiou a ocupação do Complexo da Maré, na 

cidade do Rio de Janeiro, pelas Forças Armadas, ratificando os dizeres daquele 

Gen. 

 
FIGURA 1 – Forças Armadas ocupam o Complexo da Maré 
Fonte: COSTA; et al, 2014 

 
Ainda assim, há quem diga que as operações de Garantia da Lei e da Ordem 

não devem ser objeto de pesquisa por parte dos estudiosos da Doutrina Militar 

Terrestre do Exército Brasileiro. Entretanto, pode-se afirmar que isso não procede, 

pelo contrário, trata-se de um tema atual e de grande relevância e interesse para a 

Instituição.  

A afirmativa acima pode ser comprovada por uma atividade realizada na 

Escola de Comando e Estado Maior do Exército, na qual reuniram-se, em 22 de 

março de 2018, no Auditório Duque de Caxias da ECEME, o Chefe do 

Departamento de Educação e Cultura do Exército, o Diretor de Educação Superior 

Militar do Exército, o Comandante da ECEME, o Corpo Docente, alunos do 

CPEAEX, CIEE, CAEM e alunos dos programas de pós-graduação conduzidos pelo 

Instituto Meira Matos, a fim de debater sobre a Intervenção Federal no Estado do 

Rio de Janeiro e, inevitavelmente, acerca da legislação que fundamenta e circunda 

as Op GLO realizadas pelo Exército nesta cidade. 

Corroborando com isso, Pereira (2017, p. 27) relata: 

Em palestra ministrada à ECEME, em 5 de maio de 2017, o General de 
Exército Paulo Humberto, Comandante de Operações Terrestres do EB, 
informou que o emprego da F Ter em Op GLO desde 1988 foi de 132 
operações. Disse, ainda, que esse número só vem crescendo ... (PEREIRA, 
2017, p. 27). 

 
Ratificando esse relato, Oliveira (apud PEREIRA, 2017) apresenta os dados 

constantes da FIGURA 2, a seguir: 
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FIGURA 2 – Participação do Exército Brasileiro em Op GLO de 1988 a abril de 2017 
Fonte: OLIVEIRA, 2107 

 
Diante desse quadro é possivel identificar que o Exército Brasileiro, deve 

manter-se em condições de ser empregado em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, pois esse emprego já faz parte de uma realidade brasileira. 

O Coronel de Infantaria Mário Heckcher Neto, antigo Comandante do Corpo 

de Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), disse: “Quando vier a 

guerra ou a crise, não haverá tempo para preparar os líderes. Eles já deverão estar 

prontos e serão os artífices do processo que reconduzirá á situação de paz e 

equilíbrio.” 

Calcando-se no que a realidade vem nos mostrando acerca do emprego do 

Exército Brasileiro e valendo-se dos dizeres do Cel Heckcher, avulta-se de 

importância as ações de desenvolvimento da capacidade de liderança dos militares 

do Exército Brasileiro. Nesse caso, destacam-se os Oficiais do Quadro do Estado-

Maior da Ativa, uma vez que compõem o universo dos militares que decidirão e/ou 

assessorarão os mais altos níveis de comando por ocasião das Operações em tela. 

Desse modo, este trabalho, viabilizou a reunião de conhecimentos acerca da 

Inteligência Emocional, da Liderança do Oficial do Quadro do Estado-Maior do 

Exército Brasileiro e das Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente 

urbano.  

O presente trabalho viabilizou a apresentação de meios para desenvolver a 

Inteligência Emocional voltada para o exercício da liderança do Oficial do Quadro do 

Estado-Maior do Exército Brasileiro, a fim de elevar o nível de excelência das 

atividades de assessoramento e comando por eles exercidas.  
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Ainda sobre este trabalho, o mesmo passou a servir de base e referência 

para pesquisas futuras nos níveis lato e stricto sensu, contribuindo para que o 

Exército Brasileiro prossiga na vanguarda dos estudos acerca do tema Liderança 

Militar.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A moldura desta pesquisa foi definida por quatro conceitos fundamentais, a 

saber: Garantia da Lei e da Ordem, Estado-Maior, Liderança e Inteligência 

Emocional. Assim sendo, o presente referencial teórico destina-se a apresentar 

esses conceitos, a fim de construir uma base sólida para a inserção do conteúdo 

que será apresentado na revisão de literatura, consolidando todo conhecimento 

necessário para a solução do problema científico proposto neste estudo. 

 

2.1 A GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

As Forças Armadas brasileiras são formadas pela Marinha, Exército e 

Aeronáutica. Sendo assim, o Exército Brasileiro é uma instituição nacional 

permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem (BRASIL, 2014c, p 2-1). 

A definição apresentada por Brasil (2014c) tem como principal embasamento 

a CF/88 que apresenta, em seu artigo 142, o seguinte: 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do  Presidente  da  República,  e destinam-se  à  defesa  da  
Pátria,  à garantia  dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

  
O emprego da Força Terrestre, a fim de cumprir sua missão constitucional, 

está inserido no conceito operativo do Exército, que é definido pela forma de 

atuação daquela no amplo espectro dos conflitos, tendo como premissa maior a 

combinação, simultânea ou sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e de 

cooperação e coordenação com agências, ocorrendo em situação de guerra e de 

não guerra (BRASIL, 2017, p. 2-16). 

As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências compreendem, 

entre outras, as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, cujo principal objetivo é 

promover a garantia da lei e da ordem, como o próprio nome já o diz. 

Posteriormente, durante a revisão da literatura, foi aprofundado o estudo sobre este 

tipo de operação. 
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2.2 O ESTADO-MAIOR 

 

O Ministério da Defesa define ESTADO-MAIOR como sendo o “órgão 

composto de pessoal militar qualificado, que tem por finalidade assessorar o 

comandante no exercício do comando” (BRASIL, 2007, p. 97).  

Semelhantemente, o Exército Brasileiro diz que o ESTADO-MAIOR “é um 

órgão composto de pessoal militar qualificado que tem por finalidade assessorar o 

comandante no exercício do comando” (BRASIL, 2009, p. E-15). 

Corroborando com os autores acima, Brasil (2003) traz o conceito de que o 

Estado-Maior é um conjunto simples e coeso, que deve trabalhar como uma equipe 

bem adestrada, a fim de assessorar o comandante no cumprimento de sua missão. 

Para isso, princípios como unidade de comando e direção, delegação de 

competência, agrupamento de atitudes correlatas e amplitude de controle, lhe são 

aplicáveis (BRASIL, 2003, p 3-1). 

Com isso, tem-se uma definição clara acerca do que é um Estado-Maior, 

viabilizando a abordagem mais detalhada sobre esse conceito, a qual será realizada 

na revisão da literatura que se realizará em capítulos vindouros. 

 

2.3 A LIDERANÇA 

 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, liderança é uma forma 

de dominação baseada no prestígio pessoal, a qual é aceita pelos dirigidos; é a 

capacidade de liderar, espírito de chefia; é a função de líder (BRASIL, 2011, p. 1-2). 

Corroborando com esse autor, Michaelis (2018) conceitua liderança como: 

função de líder; que revela autoridade; pessoa com espírito de ascendência, líder 

(LÍDER, 2018).  

Entretanto, Brasil (2011) afirma que independentemente do conceito tomado, 

quatro fatores estarão sempre presentes quando da manifestação desse fenômeno, 

a saber: uma situação; o líder; os liderados; e a interação entre líder e liderados. 

A situação é criada pela união de elementos de origens externa e interna 

que venham a exercer influência sobre o líder e seus liderados (o grupo), a 

sociedade ou a instituição. Esses elementos surgirão de ações ou reações ocorridas 

nos campos do poder (político, econômico, psicossocial, militar e científico-
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tecnológico), afetando a capacidade e a motivação do grupo para o cumprimento de 

suas tarefas (BRASIL, 2011, p. 2-2). 

O líder age como um elemento que exerce influência no comportamento dos 

liderados, independentemente de suas vontades. Já os liderados são o grupo sobre 

o qual o líder exercerá a sua influência e com o qual interagirá. O conhecimento dos 

liderados, por parte do líder, é fator fundamental para o exercício da liderança e 

sujeita-se ao entendimento claro da natureza humana, de suas necessidades, 

emoções e motivações (BRASIL, 2011, p. 2-2). 

A interação é vital para que aconteça a liderança de um indivíduo em relação 

a determinado grupo. É o processo por meio do qual informações, ideias, 

pensamentos, emoções e sentimentos tramitam entre os membros do grupo, 

permitindo a relação mútua entre eles. Essa relação é identificada no âmbito das 

atividades militares, tonando possível a identificação de um tipo diferenciado de 

liderança – a Liderança Militar (BRASIL, 2011, p. 2-2). 

Acerca da Liderança Militar, esta pesquisa abordará suas características em 

um capítulo específico da revisão de literatura, uma vez que é necessário o 

conhecimento das mesmas para tornar possível a solução de questões que 

contribuirão para o alcance da resposta para o problema científico em tela.  

 

2.4 A INTELIGÊNCIA 

 

Há mais de um conceito para a palavra inteligência. Entretanto, o conceito 

que mais se enquadra ao escopo desta pesquisa é o apresentado por Michaelis 

(2018), a saber: “conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das 

coisas e dos fatos” (INTELIGÊNCIA, 2018).  

Acerca do conceito de inteligência, Gardner (1983, p. viii) estabeleceu uma 

apreciação mais completa das capacidades cognitivas humanas e constatou a 

existência de múltiplas inteligências, a saber: visual/espacial, musical, verbal, 

lógica/matemática, interpessoal, intrapessoal e corporal/cinestésica (GARDNER, 

1983, p. viii). 

Segundo Gardner (apud BRASIL, 2011, p 5-9), cada tipo de inteligência 

parece desenvolver-se de modo independente dos demais, e o alto desempenho em 

uma das formas não implica no igual desempenho em outra. 
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Dentre os tipos de inteligência identificados por Gardner (1983), a esta 

pesquisa interessa os conceitos de inteligência interpessoal e inteligência 

intrapessoal, cujas definições apresentadas por Brasil (2011) são as seguintes: 

(6) a interpessoal, que está associada à habilidade de notar e interpretar o 
humor, o temperamento, as motivações e as intenções das pessoas, 
relacionando-se bem com elas; e 
 
(7) a intrapessoal, que está associada à capacidade de estar bem consigo 
mesmo, de conseguir controlar os próprios sentimentos, de conhecer-se e 
de usar as informações pessoais para alcançar os seus próprios objetivos. 
(BRASIL, 2011, p. 5-9). 
 

As duas inteligências suprarreferenciadas permite que se chegue ao conceito 

de inteligência emocional. Isto será feito por ocasião da revisão de literatura a ser 

apresentada em um próximo capítulo, corroborando para o alcance da resposta 

motivadora desta pesquisa científica. 

Ao fim deste referencial teórico, foi consolidada uma base fundamental, cuja 

finalidade é alicerçar os trabalhos de revisão de literatura que doravante iniciar-se-

ão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar detalhadamente o itinerário a ser 

percorrido para realizar esta pesquisa, explicando e justificando os métodos 

utilizados, as técnicas de coleta de informação consideradas pertinentes para 

responder ao problema formulado, bem como os procedimentos utilizados na análise 

dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa abordou o problema de forma qualitativa, uma vez que 

os dados obtidos serão trabalhados com base na percepção do pesquisador. No 

tocante ao objetivo geral, a técnica utilizada foi a pesquisa exploratória, pois seu 

alcance foi obtido por meio de levantamento bibliográfico. Por fim, a partir de 

conclusões elaboradas do particular chgou-se ao geral, viabilizando a conclusão e 

finalização do presente trabalho.  

A realidade definida para ser estudada neste trabalho está delimitada pelo 

uso da Inteligência Emocional e sua capacidade de influenciar na Liderança Militar 

de um Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro em um determinado 

tipo de operação militar. A partir dessa definição, buscou-se solucionar o problema 

motivador da pesquisa e estabelecer o objetivo geral a ser atingido. 

A pergunta de partida que impulsionou todo o processo de pesquisa 

realizado foi: em que medida a Inteligência Emocional influencia na Liderança Militar 

do Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano? 

O objetivo geral proposto a ser alcançado ao término da pesquisa foi: 

identificar a influência da Inteligência Emocional no exercício da liderança do Oficial 

do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem em ambiente urbano.  

Com relação ao uso da Inteligência Emocional, o estudo apresentou os 

conceitos necessários à compreensão acerca das capacidades presentes no ser 

humano que o tornam possuidor de um expressivo nível desse tipo de inteligência. 

No que diz respeito ao exercício da liderança militar do Oficial do Quadro do 

Estado-Maior do Exército nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem em 
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ambiente urbano, o presente trabalho apresentou os conceitos imprescindíveis para 

compreender o que são essas operações, quais as características do ambiente 

urbano considerado, o perfil profissiográfico do Oficial do Quadro de Estado-Maior 

do Exército e quais as competência da Liderança Militar.  

Esta pesquisa teve por objeto estudar as relações entre duas variáveis. Da 

análise dessas variáveis, o “uso da Inteligência Emocional” apresenta-se como 

variável independente, pois se espera que a sua manipulação exerça efeito 

significativo sobre a variável dependente “exercício da liderança militar do Oficial 

do Quadro do Estado-Maior da Ativa nas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem em ambiente urbano”. A seguir serão apresentadas as definições 

conceituais e operacionais das variáveis de estudo. 

Em virtude das características qualitativas das variáveis de estudo, fez-se 

necessário defini-las conceitualmente e operacionalmente a fim de torná-las 

passíveis de observação e de mensuração. 

 

Variável Independente (VI): uso da Inteligência Emocional 

 

Na conjuntura desta pesquisa, essa variável pode ser entendida como a 

situação em que o Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa, dotado de 

excepcional inteligência emocional, é empregado como integrante do Estado-Maior 

de uma Força de Pacificação em uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem em 

ambiente urbano. 

Uma excepcional inteligência emocional, para fins deste trabalho, é aquela 

cujas habilidades, qualidades, características e atributos da área afetiva encontram-

se no mais alto grau de desenvolvimento, considerando-se uma situação hipotética, 

mas fundamental para solucionar o presente problema de pesquisa. 

Neste estudo, a Variável Independente é composta por duas dimensões: 

Intrapessoal e Interpessoal. Enquanto esta está associada à habilidade de notar e 

interpretar o humor, o temperamento, as motivações e as intenções das pessoas, 

relacionando-se bem com elas, aquela está associada à capacidade de estar bem 

consigo mesmo, de conseguir controlar os próprios sentimentos, de conhecer-se e 

de usar as informações pessoais para alcançar os seus próprios objetivos. 

Os indicadores utilizados foram os indicados por Goleman, uma vez que 

suas pesquisas concluíram que o líder de sucesso tem pleno domínio desses 
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componentes da inteligência emocional, conforme apresentado na revisão de 

literatura. 

O QUADRO 1 mostra as dimensões da VI, seus respectivos indicadores e 

formas de medição.  

Variável 
Independente 

Dimensão  Indicadores Forma de Medição 

Uso da 
Inteligência 
Emocional  

Intrapessoal 

Autoconhecimento 

Revisão da Literatura 
Perfil Profissiográfico 

Autoconsciência  

Autogestão 

Automotivação 

Equilíbrio Emocional 

Interpessoal 

Empatia 

Habilidade Social 

Uso correto da autoridade 

Paciência 

Tato 
QUADRO 1 – Definição operacional da variável independente 
Fonte: o autor. 
 

Variável Dependente (VD): exercício da liderança militar do Oficial do 

Quadro do Estado-Maior da Ativa nas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem em ambiente urbano. 

 

No contexto desta pesquisa, esta variável pode ser entendida como a 

situação na qual o Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa encontra-se 

desempenhando a função de Chefe de Seção do Estado-Maior de uma Grande 

Unidade em Op GLO. Nessa situação, o Oficial em tela utiliza-se de suas 

capacidades intelectuais a fim de exercer sua liderança. Esta, por sua vez, limita-se, 

nesse estudo, à capacidade de relacionar-se com pares e subordinados fazendo 

com que eles contribuam ao máximo para o cumprimento da missão nas Op GLO.  

Essa liderança militar pode ser evidenciada em diferentes graus de 

desenvolvimento. Entretanto, busca-se verificar em que medida a Inteligência 

Emocional influencia na Liderança Militar no contexto estudado na pesquisa, 

supracitado. 

Para facilitar o estudo da variável dependente, esta foi repartida em três 

dimensões: Competências Cognitivas e Psicomotoras, Competências Afetivas 

Pessoais, Competências Afetivas Interpessoais. Suas respectivas definições serão 

apresentadas a seguir. 
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As Cognitivas e Psicomotoras são as habilidades e conhecimentos 

fundamentais, relativos à profissão militar, obtidos por meio do estudo, da 

experimentação, da informação, da autoavaliação e da vivência na caserna. As 

Afetivas Pessoais são as competências diretamente relacionadas aos valores e 

competências relacionadas às habilidades individuais e as Afetivas Interpessoais 

são aquelas afetas às habilidades de relacionamento. 

Os indicadores da variável dependente foram organizados conforme as 

habilidades, características e atributos da área afetiva definidos por Brasil (2011), os 

quais definem as características da Liderança Militar. 

A fim de proporcionar a compreensão de cada dimensão da VD, suas 

respectivas definições serão apresentadas a seguir. 

O QUADRO 2 mostra as dimensões da VD, seus respectivos indicadores e 

formas de medição.  

Variável 
Dependente 

Dimensão  Indicadores 
Forma de 
Medição 

Exercício da 
liderança 
militar do 
Oficial do 

Quadro do 
Estado-
Maior da 
Ativa nas 

Operações 
de Garantia 
da Lei e da 
Ordem em 
ambiente 
urbano 

Competências 
Cognitivas e 

Psicomotoras 

Autoconhecimento 

Revisão da 
Literatura 

Perfil 
Profissiográfico 

Conhecimento e compreensão 
da natureza humana 

Conhecimento dos 
subordinados 

Competências 
Afetivas 
Pessoais 

Coerência 

Coragem 

Dedicação 

Imparcialidade 

Responsabilidade 

Adaptabilidade 

Autoconfiança 

Criatividade 

Decisão 

Dinamismo 

Equilíbrio Emocional 

Flexibilidade 

Iniciativa 

Objetividade 

Organização 

Persistência 

Resistência 

Competências 
Afetivas 

Interpessoais 

Comunicabilidade 

Camaradagem 

Cooperação 

Direção 

Empatia 
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Persuasão 

Tato 
QUADRO 2 – Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: o autor. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Nesta seção será apresentado o caminho percorrido para realizar esta 

pesquisa, explicando e justificando os métodos utilizados e as técnicas de coleta de 

informação consideradas pertinentes para responder ao problema formulado. 

Esta pesquisa tem por objeto estudar as relações entre duas variáveis. Ela 

fundamentou-se em documentos relevantes capazes de contribuir para o alcance 

dos objetivos e responder ao problema proposto. 

Quanto à forma de abordagem do problema – a modalidade desta pesquisa 

será qualitativa, pois os dados serão obtidos por meio de uma coleta de dados 

documentais que apresentarão resultados de pesquisa de especialistas, a fim de 

levantar dados que contribuirão para a compreensão do problema proposto. 

Quando ao objetivo geral – a modalidade desta pesquisa será descritiva, 

pois levantar-se-ão dados a fim de descobrir a existência de associações entre as 

variáveis do problema bem como ampliar os conhecimentos a respeito deste. 

 

3.2.1 Procedimentos para revisão de literatura 

 
Objetivando estruturar um modelo teórico de análise que viabilizasse a 

solução do problema de pesquisa foi realizada uma revisão de literatura nos 

seguintes moldes:  

 

a. Fontes de busca 

- Livros e monografias das seguintes bibliotecas: Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Academia Militar 

das Agulhas Negras; 

- Legislação nacional atual, civil e militar, acerca da temática em estudo; 

- Relatórios de Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais com a 

tarefa de Garantir a Lei e a Ordem; 

- Manuais de campanha e instruções provisórias do Exército Brasileiro; 
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- Artigos científicos do Portal de Doutrina Militar do Exército Brasileiro;  

- Artigos científicos publicados pela revista Military Review; 

- Portal de PERIÓDICOS da CAPES/MEC; e 

- Plataforma SUCUPIRA. 

 

b. Estratégia de busca para a base de dados eletrônicas 

Serão utilizados os seguintes termos descritores: “Inteligência Emocional, 

Liderança Militar, Liderança, Quadro do Estado-Maior do Exército e Operações para 

Garantia da Lei e da Ordem”.  

Após pesquisa eletrônica, serão revisadas as referências bibliográficas dos 

estudos considerados relevantes, com o intuito de agregar conteúdo oriundo de 

artigos não encontrados na referida pesquisa. 

 

c. Critérios de inclusão 

- Estudos militares publicados em português, espanhol, inglês e alemão de 

2007 a 2018, acerca da temática; e 

- Estudos qualitativos e quantitativos que descrevem a Liderança Militar e a 

Inteligência Emocional dentro e fora do contexto das Operações de Apoio aos 

Órgãos Governamentais com a tarefa de Garantir a Lei e a Ordem. 

 

d. Critérios de exclusão 

- Estudos sobre a Liderança Militar cujo foco não esteja relacionado às 

habilidades afetas à Inteligência Emocional; e 

- Estudos que apresentem qualquer tipo de análise política. 

 

3.2.2 Procedimentos metodológicos 

A fim de propiciar a avaliação da variável uso da inteligência emocional e 

seus reflexos na variável exercício da liderança militar do Oficial do Quadro do 

Estado-Maior da Ativa nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente, 

foram buscados dados em bases bibliográficas que puderam contribuir de maneira 

relevante para a solução do problema. 

A forma como esses dados foram trabalhados para atingir esse objetivo será 

descrita a seguir. 
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3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Por meio da busca suprarreferenciada, foram relacionados os atributos 

fundamentais para o exercício da Liderança Militar por parte de um Oficial do 

Quadro de Estado-Maior da Ativa durante a chefia de uma Seção de um Estado-

Maior de uma GU, em Operações para Garantia da Lei e da Ordem em ambiente 

urbano. 

Feito isso, foram relacionadas as habilidades e domínios fundamentais que 

caracterizam a Inteligência Emocional. Neste caso, partiu-se do princípio de que o 

ser humano possui todas essas habilidades e domínios, ainda que uns os tenham 

mais desenvolvidos que outros. 

Foram relacionados, ainda, os atributos da área afetiva presentes no Perfil 

Profissiográfico do concluinte da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, os 

quais se relacionam com a Inteligência Emocional, a fim de viabilizar a comparação 

destes com os exigidos para o pleno exercício da Liderança Militar, possibilitando 

propor, ou não, uma revisão deste Perfil Profissiográfico, como um complemento ao 

objetivo dessa pesquisa. 

A influência da Inteligência Emocional no exercício da Liderança Militar do 

Oficial do Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro em Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem em ambiente urbano foi obtida pela comparação das habilidades 

e domínios fundamentais da Inteligência Emocional com os atributos basilares da 

Liderança Militar.  

Após identificadas as capacidades viabilizadas pela Inteligência Emocional, 

as quais pertençam ao conjunto de atributos basilares da Liderança Militar, foi 

constatado que a Inteligência Emocional influencia na Liderança Militar. A medida 

dessa influência foi obtida ao término da presente pesquisa, ao ser alcançada a 

resposta do problema que ela propôs-se a solucionar. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método empregado para solucionar o problema científico deste trabalho 

limitou-se diante da impossibilidade de se reproduzir dois ambientes operacionais 

semelhantes, cujas atividades ocorram simultaneamente, a fim de examinar o 

comportamento das variáveis.  
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Além disso, a liderança militar e a inteligência emocional são atributos 

complexos de serem quantificados, tornado-se um limitador da presente pesquisa, 

pois não é possível estabelecer um Estado-Maior com oficiais mais líderes ou mais 

inteligentes que outros oficiais, a fim de medir o nível de desempenho durante uma 

Op GLO. 

Entretanto, as limitações acima não inviabilizam a presente pesquisa, uma 

vez que a mesma calca-se em uma revisão de literatura fundamentada em 

conhecimentos científicos validados e reconhecidos no ambiente acadêmico.  
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4. AS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM EM AMBIENTE 

URBANO 

 

A presente seção pretende apresentar os conceitos que definem as 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, bem como descrever as características 

do ambiente urbano, viabilizando o alcance do primeiro objetivo específico desta 

pesquisa. 

 

4.1 AS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

As três operações básicas destacadas no referencial teórico desta pesquisa 

foram as seguintes: ofensiva; defensiva e de cooperação e coordenação com 

agências, realizadas pelos elementos da F Ter (BRASIL, 2017, p. 3-1). Destaca-se 

que esta última é a que se enquadra na finalidade desta pesquisa. 

Brasil (2017, p. 3-14) conceitua as operações de cooperação e coordenação 

com agências assim: 

... operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou 
instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. 
Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução 
de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum. 
Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 
divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência, 
eficácia, efetividade e menores custos (BRASIL, 2017, p. 3-14). 

  
Ainda Brasil (2017, p. 3-14), acrescenta que essas operações destinam-se a 

conciliar interesses e coordenar esforços para a conquista de objetivos ou propósitos 

convergentes que atendam ao bem comum. Elas buscam evitar a dispersão de 

recursos, a duplicidade ações e a divergência de soluções, levando os envolvidos a 

atuarem com eficácia, eficiência e efetividade (BRASIL, 2017, p. 3-14). 

As operações de cooperação e coordenação com agências são ocorrem, 

normalmente, nas situações de não guerra, nas quais o emprego do poder militar é 

usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o combate propriamente dito, 

excetuando-se as seguintes circunstâncias especiais: 

a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo; 
e) sob a égide de organismos internacionais; 
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 
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g) outras operações em situação de não guerra. (BRASIL, 2017, p. 3-14, 
grifo nosso). 

 

Na literatura acerca da Doutrina Militar Terrestre, o conceito de Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem é apresentado pelo Manual de Campanha EB70-MC-

10.223 OPERAÇÕES, em sua 5ª edição – 2017 e pelo Manual de Campanha C 20-1 

– Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército, 4ª Edição, 2009, p. G-1, 

ambos os definiram assim: 

É uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma 
episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Tem por 
objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio. Ocorre nas situações em que houver o esgotamento dos 
instrumentos previstos no art. 144 da Constituição ou nas que se presuma 
ser possível a perturbação da ordem (BRASIL, 2017, p. 3-16). 

  
O Glossário das Forças Armadas (MD35-G-01), aprovado pela Portaria 

Normativa nº 196/EMD/MD, de 22 de fevereiro de 2007, em sua 4ª Edição, p. 119, 

traz a seguinte definição para Garantia da Lei e da Ordem: 

Atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos de Segurança 
Pública na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos 
poderes constitucionais, possui caráter excepcional, episódico e temporário. 
Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da 
República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A decisão 
presidencial para o emprego das Forças Armadas nessa situação poderá 
ocorrer diretamente por sua própria iniciativa ou por solicitação dos chefes 
dos outros poderes constitucionais, representados pelos Presidentes do 
Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos 
Deputados (BRASIL, 2007, p.119). 

 

O emprego das Forças Armadas nas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem tem seu pilar fundamental no Artigo 142 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, já suprarreferenciado. 

Ainda que esse emprego já se fizesse presente em constituições anteriores, a 

ordem prevista no artigo supracitado foi disciplinada em âmbito infraconstitucional, 

por meio da Lei Complementar nº 97/99, tendo sido efetivada a regulamentação 

desta forma de emprego com a aprovação do Decreto nº 3.897/2001 (BRASIL, 

2014g, p.13).  

 A lei complementar (LC) nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pelas leis 

complementares nº 117, de 2 de setembro de 2004, e nº 136, de 25 de agosto de 

2010, dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego 

das Forças Armadas. Ela define em seu Art 15, § 2º e 3º que: 

§ 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com 
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as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no Art 144 da 
Constituição Federal. § 3º Consideram-se esgotados os instrumentos 
relacionados no Art 144 da Constituição Federal quando, em determinado 
momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do 
Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou 
insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional (BRASIL, 
1999, p. 1). 

 
No tocante às diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da 

lei e da ordem, há amparo legal em decretos, diretrizes, leis, medidas provisórias e 

portarias. Destaca-se, entre os amparos legais, o Decreto no 3.897/2001, que diz: 

Art. 3º Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e 
da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso 
previstos no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça 
necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de 
natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência, 
constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites 
impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico (BRASIL, 2001).  
 
Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no art. 144 
da Constituição, inclusive no que concerne às Polícias Militares, quando, em 
determinado momento, indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional (BRASIL, 2001). 

 

Em 2013, Celso Amorim, então Ministro de Estado da Defesa, por meio da 

Portaria Normativa n° 186/MD, de 31 de janeiro de 2014, aprovou a publicação 

Garantia da Lei e da Ordem – MD33-M-10/2ª Edição/2014, cujo conteúdo apresenta 

diretrizes para emprego das Forças Armadas nas Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem.  

A publicação acima citada conceitua Operação de Garantia da Lei e da 

Ordem como: 

Operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em 
área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 
previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser 
possível a perturbação da ordem (BRASIL, 2014g p.14 e 15, grifo nosso). 

 
Acerca da área previamente estabelecida, o manual de Campanha C 85-1 

aborda de maneira distinta as Operações de Garantia da Lei e da Ordem realizadas 

em ambiente urbano das realizadas em ambiente rural. A seguir, serão 

apresentadas as características do ambiente urbano, pois esta é a área definida 

para estudo da presente pesquisa.  
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4.2 O AMBIENTE URBANO 

  

O Manual de Campanha C 20-1 – Glossário de Termos e Expressões para 

uso no Exército, 4ª Edição, 2009, p. A-13, define que o ambiente urbano é o 

conjunto das condicionantes físicas, sociais e humanas que se caracterizam pelos 

grandes conglomerados humanos, com alta densidade demográfica. 

O ambiente urbano a ser considerado neste estudo é caracterizado pelos 

assentamentos de baixa renda existentes no Rio de Janeiro. O Programa Morar 

Carioca (2010) a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro estabeleceu uma nova 

classificação dos assentamentos de baixa renda. Então, no Sistema de 

Assentamentos de Baixa Renda, estes passaram a ser divididos em três: favelas, 

subdivididas em complexos e isoladas; loteamentos e comunidades urbanizadas.  

Segundo a Lei Complementar nº 111 de 1/2/2011 (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro) o conceito de 

favela é o seguinte: 

Área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação 
clandestina e de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de 
serviços públicos, vias estreitas e alinhamento irregular, ausência de 
parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não 
licenciadas, em desacordo com os padrões legais vigentes (RIO DE 
JANEIRO, 2011, p. 25). 

 
A mesma legislação estabelece a seguinte definição para loteamento: 

Loteamento – corresponde ao parcelamento legalmente aprovado e não 
executado, ou executado em discordância com o projeto aprovado 
(loteamento irregular) e ao executado sem aprovação do Poder Executivo 
Municipal e que não atenda às normas federais, estaduais ou municipais em 
vigor, relativas ao parcelamento da terra (loteamento clandestino) (RIO DE 
JANEIRO, 2011, p. 25). 

 
A Secretaria Municipal de Habitação, da Prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro, define comunidade urbanizada como: 
 

Comunidade Urbanizada – aquela que tenha sido objeto de programas de 
urbanização integrada, tais como Favela-Bairro, Bairrinho, Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC e outros similares, cujo projeto tenha 
garantido a implantação de infraestrutura básica, equipamentos públicos e 
níveis de acessibilidade satisfatórios; ou que, por esforço próprio de seus 
moradores e ações públicas diversas, ao longo do tempo, conseguiu 
alcançar uma situação bastante satisfatória de urbanização (SMH, 2014). 

 
Ainda sobre as características do ambiente urbano, Sayão (2014) faz as 

seguintes considerações: 

 A malha urbana de traçado irregular, labiríntica, com vários becos sem 
saída, onde grande parte das ruas acompanha as curvas de nível do 
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terreno, garante aos criminosos abrigo e segurança para realizarem suas 
ações e um privilégio tático no enfrentamento com as forças de segurança 
pública (SAYÃO, 2014, p.45).  

  
A FIGURA 3, retirada do alto de um dos teleféricos do Complexo do Alemão, 

mostra uma vista parcial de uma das comunidades desse complexo carioca. Ela 

representa as características descritas nas definições do termo favela e comunidade 

urbanizada. Em consonância com os dizeres do ex-presidente, o termo comunidade 

será adotado neste trabalho para definir o ambiente urbano considerado. 

A imagem representa as características descritas nas definições do termo 

favela e comunidade urbanizada, retratando o ambiente urbano encontrado em uma 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem de maneira fidedigna, o qual será o pano 

de fundo da presente pesquisa científica.  

 

 
FIGURA 3 – Vista parcial de uma comunidade do Complexo do Alemão 
Fonte: o autor 
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5. O ESTADO-MAIOR DE UMA FORÇA DE PACIFICAÇÃO E O OFICIAL DO 

QUADRO DO ESTADO-MAIOR DA ATIVA 

 

Antes de desenvolver o conteúdo deste capítulo propriamente dito, cabe 

destacar que a denominação Força de Pacificação não vem sendo mais utilizada 

para denominar o conjunto das forças empregadas nas Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, em que pese o termo ainda conste da legislação em vigor no 

Exército Brasileiro, como será apresentado à frente.  Nesses termos, a modificação 

supracitada não invalida a utilização dos conhecimentos advindos enquanto essas 

forças denominavam-se Força de Pacificação.  

O fato de que esta pesquisa verificou as relações entre as variáveis 

dependente e independente a partir de eventos passados corrobora com a 

justificativa apresentada por meio do esclarecimento acima posto. Sendo assim, o 

ambiente no qual as variáveis estabeleceram suas relações denominava-se Estado-

Maior de uma Força de Pacificação, justificando a importância da existência de uma 

seção específica para o tema, a qual se dedica à caracterização da Força de 

Pacificação e de seu Estado-Maior, contribuindo para a solução do problema 

científico que este trabalho se propôs a solucionar. 

A seguir, será caracterizado o Estado-Maior de uma Força de Pacificação e 

o Quadro do Estado-Maior da Ativa, bem como será apresentado como este se 

insere naquele por ocasião das Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

permitindo o alcance do segundo objetivo específico desta pesquisa. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO ESTADO-MAIOR 

 

A organização de um Estado-Maior é afetada pela missão, pelos campos de 

atividade e controle direto. Sobre isso, o Manual de Campanha C 100-5 – Estado 

Maior e Ordens, 1º Volume, apresenta o que se segue: 

a. Missão - A missão do comando é a consideração fundamental 

na organização de um EM e determina as atividades necessárias ao seu 

cumprimento. Estas atividades, por sua vez, definem as ações da unidade 

e, portanto, do EM, podendo influenciar na delegação de competência pelo 

Cmt (BRASIL, 2003, p. 3-1). 

b. Campos de atividades - Independente da missão da unidade, 

as ações do comando podem ser divididas em cinco grandes campos: 
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pessoal, inteligência, operações, logística e assuntos civis. A importância 

relativa das áreas funcionais, exigidas neste cinco campos, varia com a 

missão, o escalão e o ambiente operacional (BRASIL, 2003, p. 3-2). 

c. Controle direto - O Cmt pode desejar exercer o controle 

pessoal sobre certas áreas funcionais que considere particularmente 

importantes. Nesse caso, o oficial do EM, por elas responsável, entende-se 

diretamente com o Cmt. Isso, entretanto, não o isenta da responsabilidade 

de manter o chefe do EM informado (BRASIL, 2003, p. 3-2). 

  

Além disso, Brasil (2003) destaca que por ocasião da organização e nos 

trabalhos de Estado-Maior são desejáveis as seguintes características: 

a. definição clara das responsabilidades; 

b. delegação de competência aos oficiais do EM para que tomem 

decisões compatíveis com as responsabilidades que lhes forem atribuídas e 

nos níveis apropriados de atividade; 

c. reunião das atividades correlatas para poupar tempo e trabalho; 

d. estabelecimento de unidade de esforço e de um eficiente grau 

de controle (BRASIL, 2003, p. 3-2). 

 

Segundo Brasil (2003), “os estados-maiores podem incluir um ou mais de 

um dos seguintes grupos em sua organização: geral, especial e pessoal, contando 

com um chefe para controle, coordenação e supervisão.”. Sendo que, para fins 

desta pesquisa, apenas o Estado-Maior Geral será estudado, cujo conceito é o 

seguinte: 

a. Estado-maior geral - Assessora o Cmt coordenando planos, 

funções e operações dos elementos integrantes da organização. Também 

coordena as atividades visando assegurar o mais eficiente emprego da 

força como um todo. É organizado em seções que, geralmente, 

correspondem aos campos gerais de atividades (BRASIL, 2003, p. 3-2). 

  

 O Estado-Maior Geral é composto pelos chefes de seções e de seus oficiais 

adjuntos, que são chamados oficiais do Estado-Maior Geral. Esses oficiais são os 

principais assistentes do Cmt nos seus campos de atividades ou em suas áreas 

funcionais (BRASIL, 2003, p. 3-4). 

Os chefes de seção são denominados: Chefe da 1ª Seção, E1, oficial de 

pessoal; Chefe da 2ª Seção, E2, oficial de inteligência; Chefe da 3ª Seção, E3, oficial 

de operações; Chefe da 4ª Seção, E4, oficial de logística; Chefe da 5ª Seção, E5, 

oficial de comunicação social e assuntos civis. Cabe destacar que essas definições 
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são uma referência, uma vez que o comandante goza de liberdade para organizar 

seu Estado-Maior segundo outras referências (BRASIL, 2003, p. 3-4). 

Os integrantes do Estado-Maior Geral, chefes de seção, são planejadores, 

coordenadores, assessores e supervisores, não devendo envolver-se nos detalhes 

das organizações em operações, nos serviços e nas atividades que forem da 

responsabilidade dos oficiais do Estado-Maior especial e dos Cmt subordinados 

(BRASIL, 2003, p. 3-4). 

Os chefes de seção são responsáveis pela coordenação geral das 

atividades do Estado-Maior. Cabe a esses chefes garantir que as atividades relativas 

ao Estado-Maior Especial sejam coordenadas e integradas com as operações. 

Sendo assim, aumenta-se o círculo de relações no qual o oficial, integrante do 

Estado-Maior Geral, encontra-se inserido (BRASIL, 2003, p. 3-6). 

Ainda que os chefes de seção trabalhem em atividades específicas, existe 

significativa superposição de interesses. Neste caso, o Chefe do Estado-Maior 

atribui responsabilidades definidas para cada um dos chefes de seção, inclusive a 

responsabilidade principal pela coordenação, exigindo a realização de um trabalho 

conjunto e sinérgico a fim de cumprir as missões a eles apresentadas (BRASIL, 

2003, p. 3-6). 

Por vezes, dependendo da necessidade o Chefe do Estado-Maior pode 

atribuir responsabilidades de coordenação do Estado-Maior Geral, relativa a uma 

área funcional específica, a um chefe de seção. Assim, este oficial torna-se o 

assistente principal do Chefe do Estado-Maior, a fim de garantir que os planos do 

Comandante sejam executados, evidenciando a importância do relacionamento 

interpessoal no contexto dos membros de um Estado-Maior (BRASIL, 2003, p. 3-6). 

No âmbito de um Estado-Maior, os chefes de seção têm interesse direto 

sobre assuntos que são de responsabilidade de outro chefe de seção. Como 

exemplo: o Chefe da 3ª Seção é o principal responsável pela instrução, entretanto o 

Chefe da 4ª Seção é diretamente interessado na instrução de Logística. Sendo 

assim, aumenta-se a importância da definição clara de responsabilidades e da 

exploração de ferramentas de coordenação de trabalhos, garantindo o êxito nas 

atividades (BRASIL, 2003, p. 3-6). 

No planejamento de operações militares, cada chefe de seção considera os 

aspectos da operação prevista, peculiares às suas áreas funcionais de interesse. 

Então, examina os efeitos desses aspectos nos planos de outras seções do Estado-
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Maior e sobre as operações como um todo. Dessa maneira, torna-se clara a 

importância da coordenação dos trabalhos entre os chefes de seção, cuja 

capacidade de relacionamento interpessoal é bastante explorada (BRASIL, 2003, p. 

7-2). 

Com isso, percebe-se que os chefes de seção do Estado-Maior têm suas 

capacidades de relacionamento interpessoal extremamente exigidas, por ocasião da 

realização de suas atribuições, uma vez que há uma clara interdependência de seus 

trabalhos, os quais devem ser somados a fim de alcançar, sinergicamente, um único 

objetivo. 

 

5.2 A FORÇA DE PACIFICAÇÃO 

 

O conceito de Força de Pacificação mantém-se vigente na Doutrina Militar 

Terrestre brasileira e é definido pelo Glossário de Termos e Expressões para Uso no 

Exército como: 

FORÇA DE PACIFICAÇÃO – Conjunto de forças alocadas a um comando 
que recebe a missão de operar em uma área ou zona de operações. A força 
de pacificação, normalmente, será organizada com base em uma brigada 
de infantaria (BRASIL, 2009, p. F-10). 

 
A título de exemplificação dessa definição, segundo o Acordo para o 

emprego da Força de Pacificação na cidade do Rio de Janeiro, a Força de 

Pacificação Maré, para o cumprimento da missão de preservação da ordem pública, 

foi organizada do seguinte modo:  

a. Comando: 01 (um) oficial-general do Exército; 
b. Tropa das Forças Armadas: (04) quatro Forças-Tarefas, valor Batalhão; 
c. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro: 01 (um) Comando de Polícia 
Militar e 400 (quatrocentos) policiais militares da Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora, com policiais de ambos os sexos, especializados em 
vasculhamento em residências; 
d. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro: estabelecerá 01 (uma) 
Delegacia Temporária para atuar em coordenação com a Força de 
Pacificação (BRASIL, 2014f, p.3). 

 

Para fins de ilustração, é possível observar na FIGURA 4, abaixo, como 

estava organizada a Força de Pacificação Niederauer por ocasião a Op São 

Francisco II, realizada no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. 
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FIGURA 4 – Organograma da Força de Pacificação Niederauer – Op São Francisco II 
Fonte: BRASIL, 2014b 

Cosendey (2015, p. 33), acerca da constituição da F Pac ARCANJO afirma:  

Sendo a ARCANJO uma operação típica de GLO, num ambiente 
interagências, outras instituições civis e militares compuseram as F 
Pac. Dentre estas, destacam-se: a PMERJ, 1 (uma) Delegacia de Polícia 
Civil e 1(uma) DPJM, contribuindo sobremaneira para as ações que lá se 

desenvolveram. Elementos (Elm) das instituições supramencionadas 
ficaram sob o comando direto da F Pac no interior da A Op, o que 
favoreceu, principalmente, a atenção quanto ao cumprimento dos 
dispositivos legais, como lavratura de APF e expedições de mandados de 
busca e apreensão, em apoio às ações militares (CONSENDEY, 2014, 
p.33). 

 
Ratificando a maneira como uma Força de Pacificação é organizada, Farias 

(2015, p.21) traz que, por ocasião da Operação Arcanjo IV, Op GLO desenvolvida no 

Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, a F Pac estava 

subordinada diretamente ao Comando Militar do Leste (CML), cabendo a este 

coordenar as ações daquela, e se ligar com o Governo Estadual e, por intermédio do 

Comando do Exército, com o Ministério da Defesa.  

Ainda o mesmo autor acrescenta: 

Para o cumprimento da missão de preservação da ordem pública, a F Pac 
teve a seguinte constituição:  
a. Comando: um Oficial General de Brigada;  
b. Tropas do Exército: duas Forças-Tarefa, valor Batalhão de Infantaria; 
uma Companhia de Comando; e militares da função de combate Logística, 
a cargo do Destacamento Logístico, para prestarem os apoios necessário 
as atividade de combate; 
c. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ): um Comando de 
Polícia Militar e dois Batalhões de Campanha;  
d. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro: uma Delegacia de Polícia Civil; 
(FARIAS, 2015, p. 21). 
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Acerca das organizações das Forças de Pacificação, descritas por 

Cosendey (2014), Brasil (2014b) e Farias (2015), nota-se que além dos militares do 

Exército Brasileiro, elas eram integradas por militares da Marinha do Brasil, pela 

Polícia Militar e pela Polícia Civil. Sendo assim, diversificam-se as origens dos seus 

integrantes, refletindo nas relações interpessoais estabelecidas no decorrer da Op, 

principalmente no âmbito de seu Estado-Maior. 

 

5.2.1 O Estado-Maior de uma Força de Pacificação 

 

Por ocasião de uma Op GLO, pano de fundo deste trabalho, o EM será 

organizado conforme as necessidades do comando para o cumprimento de suas 

missões. 

A título de exemplificação, pode-se observar na FIGURA 5, abaixo, como 

estava organizado o Estado-Maior da Força de Pacificação por ocasião a Op São 

Francisco II, realizada no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. 

 
FIGURA 5 – Organograma do Estado-Maior de uma Força de Pacificação 
Fonte: BRASIL, 2014b  
 

Cada célula do Estado-Maior possuía um chefe de seção, adjuntos e 

auxiliares em número suficiente para atender as demandas da operação para a 

referida seção. O QUADRO 3 reúne a nomenclatura utilizada para designar os 

chefes e suas respectivas seções, bem como discrimina quais chefes eram Oficiais 

do Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA), por ocasião da Operação São 

Francisco II. 
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Chefe Seção / Célula Chefe Of QEMA 

E1 de Pessoal NÃO 

E2 de Inteligência SIM 

E3 de Operações SIM 

E4 de Logística SIM 

E5 de Planejamento SIM 

E6 de Comando e Controle NÃO 

QUADRO 3 – Seções do Estado-Maior de uma Força de Pacificação 
 Fonte: o autor 

 
A FIGURA 6, abaixo, ilustra uma reunião diária realizada no Centro de 

Operações da Op São Francisco II, realizada no Complexo da Maré, na cidade do 

Rio de Janeiro, em 2014. Nesta ocasião o General Comandante e o Chefe do 

Estado-Maior reuniam-se com seu Estado-Maior e com os comandantes de 

organizações militares envolvidas na Operação. 

 

 
FIGURA 6 – Reunião do Cmt/F Pac com seu Estado-Maior  
Fonte: o autor 

 
Ainda sobre a FIGURA 6, cabe dar relevo ao fato de que pertencem ao 

Quadro do Estado-Maior da Ativa os militares que estavam desempenhando as 

seguintes funções: Cmt/F Pac, Ch EM, E3, E4, E5, E8 e os comandantes de 
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organizações militares nível unidade. As razões para isso serão apresentadas na 

próxima seção. 

 

5.3 O QUADRO DO ESTADO-MAIOR DA ATIVA 

 

O Quadro do Estado-Maior da Ativa é formado por Oficiais do Exército 

Brasileiro que concluíram o Curso de Comando e Estado Maior, ministrado na 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Assim sendo, os oficiais de carreira 

das Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência tornam-se 

aptos para desempenhar as funções de Oficial do Quadro de Estado-Maior da Ativa 

(QEMA) e de Oficial General (BRASIL, 2013, p. 1). 

O regulamento da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (R-181) 

ratifica o Perfil Profissiográfico do concluinte do Curso de Comando e Estado-Maior, 

afirmando que a Escola de Comando e Estado-Maior da ECEME destina-se, 

também, a preparar oficiais, habilitando-os para o exercício dos cargos de 

comandantes, chefes, diretores, oficiais de estado-maior e assessores de alto nível 

do Exército, estabelecidos nos quadros de organização, em tempo de guerra ou de 

paz (BRASIL, 2001). 

Ainda corroborando com os autores acima, Soares (2005) diz que é a Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército habilita o oficial ao generalato, ao comando 

de unidades militares e à constituição dos estados-maiores dos grandes comandos 

(SOARES, 2005, p. 50).  

O Perfil Profissiográfico do Oficial do Exército Brasileiro integrante do Quadro 

de Estado-Maior da Ativa apresenta as capacidades que o habilitam a desempenhar 

a chefia das Seções de Estado-Maior, as quais foram destacadas no quadro 

anterior. 

Segundo o Perfil Profissiográfico, o concluinte do Curso de Comando e 

Estado-Maior possui as seguintes competências profissionais: planejar e conduzir 

operações militares, planejar atividades de gestão organizacional, e assessorar nos 

níveis político e estratégico (BRASIL, 2013). 

Para isso, foram delimitadas as características das habilitações e 

capacitações profissionais obtidas pelos concluintes do Curso de Comando e 

Estado-Maior, orientando o processo formativo (BRASIL, 2013).  
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O Perfil Profissiográfico, contempla, ainda, um Eixo Transversal, o qual 

reúne componentes de grande importância para o desempenho profissional, 

englobando: atitudes, capacidades cognitivas, morais, físicas, motoras e valores 

(BRASIL, 2013, p. 1). 

No componente Atitudes encontram-se os seguintes atributos: 

autoaperfeiçoamento, autoconfiança, comunicabilidade, cooperação, coragem moral, 

criatividade, decisão, direção, disciplina intelectual, flexibilidade, objetividade e 

organização (BRASIL, 2013, p. 1). 

No tocante às Capacidades Cognitivas, foram elencadas as seguintes: 

análise, avaliação, capacidade linguística, planejamento, resolução de problemas e 

sintetização. Ao passo que, a empatia consta como capacidade moral, e o 

aprimoramento técnico-profissional consta como valores (BRASIL, 2013, p. 2). 

Relacionando as funções do Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa, um 

Estado-Maior de uma Força de Pacificação, com a necessidade do exercício de sua 

liderança, percebe-se a importância desta para o sucesso das atividades 

desempenhadas.  

Nesse diapasão, Sousa Terceiro (2012) destaca que o perfil profissiográfico 

dá relevo à importância da capacidade de liderança do oficial concludente do CCEM 

e da sua competência interpessoal como importantes requisitos comuns (SOUSA 

TERCEIRO, 2012, p. 63). 

Albuquerque (2010) corrobora com o pensamento de Sousa Terceiro (2012), 

ao dizer que o relacionamento interpessoal, como se pode depreender da análise 

dos conceitos mais amplos da psicologia e de seus estudiosos, é a competência 

básica mais importante a ser evidenciada, uma vez que a Instituição Exército 

Brasileiro é calcada, basicamente, em trabalhos de grupos e equipes (trabalhos de 

Estado-Maior, por exemplo) (ALBUQUERQUE, 2010, P. 25). 

Nesse sentido, conclui-se parcialmente que a Liderança e a Inteligência 

Emocional são de fundamental importância para o êxito nas atividades do Estado-

Maior. Diante disso, o Perfil Profissiográfico do Oficial do Quadro de Estado-Maior da 

Ativa calca-se, fundamentalmente, em atributos da área afetiva, os quais são 

trabalhados durante o Curso de Comando e Estado-Maior. 

No capítulo que se segue, serão explorados os conceitos de Liderança 

Militar e Inteligência Emocional, a fim de aprofundar os conhecimentos acerca de 

cada uma para investigar se esta influencia naquela.  
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6. A LIDERANÇA MILITAR E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

 

A presente seção apresentará os conceitos de Liderança Militar e Inteligência 

Emocional. Além disso, serão citados e apreciados os atributos e aspectos 

abarcados pela Liderança Militar e pela Inteligência Emocional. Com isso, serão 

levantados dados que poderão ser comparados ao Perfil Profissiográfico do Oficial 

do Quadro do Estado-Maior da Ativa, contribuindo para identificar a influência da 

Inteligência Emocional no exercício da Liderança Militar – escopo desta pesquisa. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DA LIDERANÇA MILITAR 

 

O Exército Brasileiro, por meio do Manual de Campanha C 20-10, Liderança 

Militar, estabelece os conceitos básicos e os fundamentos teóricos que sistematizam 

a sua doutrina de liderança militar, integrando-os à Doutrina Militar Terrestre (DMT) 

(BRASIL, 2011, p. 1-1). 

Brasil (2011) diz que a Liderança Militar não é algo que surge 

repentinamente, mas é construída com o passar do tempo, é consequência do 

relacionamento interpessoal estabelecido no cumprimento das missões militares. 

Assim, este autor a sintetiza dizendo: 

A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do 
líder militar sobre seus liderados, na medida em que implica o 
estabelecimento de vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a 
favorecer o logro dos objetivos da organização militar em uma dada 
situação. (BRASIL, 2011, p. 3-3). 

 
O mesmo afirma que a liderança militar estabelecer-se-á calcada 

basicamente em três pilares (aspectos básicos): proficiência profissional; senso 

moral e traços de personalidade característicos de um líder; e atitudes adequadas. 

Desse modo, deduz-se o que o líder deve saber, ser e fazer, além de interagir com o 

grupo e com a situação. Esses aspectos são os fatores que criam e sustentam a 

credibilidade do líder militar (BRASIL, 2011, p. 3-3). 
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FIGURA 7 – Pilares da Liderança 
Fonte: BRASIL, 2011, p. 3-3 

 

A proficiência profissional indica capacidade, conhecimento e cultura. Ela é 

uma condição imprescindível para o exercício da liderança, porque é a primeira 

qualidade que se observa e se exige de alguém que exerce função de comando. 

Engloba, além dos conhecimentos peculiares à profissão, a capacitação física para 

conduzir os trabalhos a ser realizados, a habilidade para se comunicar eficazmente 

com o grupo, o conhecimento de seus liderados e, acima de tudo, o cuidado para 

interagir com pessoas, respeitando-as em suas deficiências e dificuldades (BRASIL, 

2011, p. 3-4). 

O senso moral diferencia aqueles que usam o poder que determinado cargo 

lhes confere para fazer o bem e agir em prol da coletividade e da missão, daqueles 

que se aproveitam do cargo para auferir vantagens pessoais. Implica na 

incorporação, ao caráter e ao temperamento (personalidade), de importantes valores 

morais (BRASIL, 2011, p. 3-4). 

O indivíduo deve possuir específicos traços de personalidade. A capacidade 

de liderança emerge da fusão harmoniosa de valores e de características desejáveis 

da personalidade (o ser) com os diversificados conhecimentos necessários a um 

líder (o saber) (BRASIL, 2011, p. 3-4). 

A atitude adequada, fator prevalecente para capacitá-lo ao exercício da 

liderança (o fazer), deve ser evidenciada por meio de como o homem aplica os 

valores e as competências de sua personalidade com as instrumentos que seus 

conhecimentos lhe oferecem. Cabe salientar que, a motivação para liderar é o 
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elemento disparador que levará o líder a integrar os três pilares anteriormente 

abordados (BRASIL, 2011, p. 3-4). 

Para fins de solução do problema do presente trabalho, faz-se necessário 

abordar um pouco mais pormenorizadamente as competências do líder militar. 

Dessa maneira, as mesmas serão apresentadas a seguir. 

Em seu Capítulo 5, Brasil (2011) descreve as Competências do Líder Militar. 

O mesmo autor diz que competência está relacionada com a transformação dos 

recursos afetivos, psicomotores e cognitivos em comportamentos que geram 

resultados práticos (BRASIL, 2011, p. 5-1). 

O autor divide as competências militares em Cognitivas e Psicomotoras, 

Afetivas Pessoais e Afetivas Interpessoais.  

As Competências Cognitivas e Psicomotoras são compostas pelo conjunto 

de habilidades e conhecimentos fundamentais, relativos à profissão militar, obtidos 

por meio do estudo, da experimentação, da informação, da autoavaliação e da 

vivência na caserna (BRASIL, 2011, p. 5-1).  

Além disso, as Competências Cognitivas e Psicomotoras englobam: a 

proficiência técnica e tática, a aptidão física e os conhecimentos sobre o ser 

humano.  

Acerca da proficiência técnica e tática, os líderes devem estar muito bem 

capacitados, pois os desafios que recaem sobre suas personalidades e habilitações 

profissionais aumentam sobremodo ao longo da carreira. Com isso, o líder deve 

conhecer pormenorizadamente a sua profissão, deve manter-se bem informado, 

decidir, transmitir suas ordens e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, a fim 

de lograr êxito em suas missões (BRASIL, 2011, p. 5-2). 

Ainda sobre a proficiência técnica e tática, os líderes devem procurar adquirir 

proficiência que os habilite, também, a acelerar o esforço de cooperação do grupo 

em direção à consecução dos objetivos da missão, tornando-se um catalisador de 

potencialidades. A demonstração da capacidade técnica e tática por parte do líder 

contribuirá, significativamente, para a criação da confiança que os liderados devem 

ter no seu líder, aumentando, significativamente, o poder de combate do grupo 

(BRASIL, 2011, p. 5-2). 

No tocante à Aptidão Física de um militar, Brasil (2011) afirma que esta é o 

somatório da boa saúde e de um adequado preparo atlético. Um comandante que 

não desfruta de boa aptidão física terá dificuldade para conseguir conquistar a 
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confiança e a liderança de seus subordinados, uma vez que não é um bom exemplo 

(BRASIL, 2011, p. 5-2). 

Os conhecimentos sobre o ser humano, pertencentes ao conjunto das 

habilidades das Competências Cognitivas e Psicomotoras, são formados pelas 

seguintes capacidades: autoconhecimento, conhecimento da compreensão da 

natureza humana e conhecimento dos subordinados. Desse modo, Brasil (2011) as 

define assim: 

Autoconhecimento – conhecer a sim mesmo é fundamental para o líder, uma 

vez que ele deve saber os seus pontos fortes e fracos, para reforçar as suas 

capacidades e minimizar as suas deficiências. Destaca-se que este autor dá relevo 

ao fato de que “O autoconhecimento é a expressão da inteligência emocional.” 

(BRASIL, 2011, p. 5-3). 

Conhecimento e compreensão da natureza humana – por meio desse 

conhecimento, o líder torna-se capaz de perceber as forças que atuam dentro de 

uma situação particular e de atuar como um agente que inspira seus subordinados e 

gera neles a coragem necessária para superar o medo e a incerteza, canalizando os 

esforços de seus pares e subordinados para o cumprimento da missão (BRASIL, 

2011, p. 5-3). 

Ainda sobre esta capacidade, Brasil (2011, p. 5-3) dá relevo ao fato de que o 

líder, ao compreender a natureza humana e os motivos que levam as pessoas a se 

portarem de certa maneira, evidencia inteligência emocional. Acrescenta também 

que “o líder inteligente, do ponto de vista emocional, tem a capacidade de 

reconhecer seus próprios sentimentos e os dos outros para administrar bem as 

emoções em si mesmo e nos seus liderados.” (BRASIL, 2011, p. 5-3).  

Assim, o líder consegue a percepção das necessidades e das expectativas 

que seus pares e subordinados trazem para a vida militar, frutos de sua formação 

anterior, e que, interagindo com a vida castrense, desenvolvem muitos 

comportamentos inesperados (BRASIL, 2011, p. 5-3). 

Conhecimento dos subordinados – a observação e o acompanhamento 

frequentes de seus subordinados permitirão ao líder o conhecimento mais profundo 

das capacidades e das limitações de cada um. Ao conhecer profundamente seus 

subordinados, o líder estará preparado para escolher o militar mais qualificado para 

uma determinada missão e para atender, efetivamente, às suas necessidades, 

proporcionando-lhes bem-estar. (BRASIL, 2011, p. 5-3). 
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O QUADRO 4 abaixo resume a subdivisão das Competências Cognitivas e 

Psicomotoras, acima descritas. 

COMPETÊNCIAS SUBDVISÃO 

Competências 
do Líder Militar 

Cognitivas e 
Psicomotoras 

Proficiência técnica e tática 

Aptidão física 

Conhecimentos sobre o 
ser humano 

Autoconhecimento 

Conhecimento e 
compreensão da 
natureza humana 

Conhecimento dos 
subordinados 

QUADRO 4 – Subdivisão das Competências Cognitivas e Psicomotoras 
Fonte: o autor 

 

Observa-se, até o presente momento, que o líder militar deve ser possuidor 

de competências cognitivas e psicomotoras. Assim, é importante que o militar tenha 

habilidade para empregar seus mecanismos mentais a fim de integrar sua 

capacidade de percepção e memória com seu potencial motor, facilitando o 

exercício da liderança nos momentos nos quais o mesmo se fizer necessário. 

Outra subdivisão das competências do líder militar são as Competências 

Afetivas Pessoais, que por sua vez divide-se em competências diretamente 

relacionadas aos valores e competências relacionadas às habilidades individuais, as 

quais serão apresentadas a seguir. 

Segundo Brasil (2011), as competências diretamente relacionadas aos 

valores são as seguintes: coerência, coragem, dedicação, imparcialidade e 

responsabilidade.  

A coerência é a capacidade de agir conforme com as próprias ideias e 

pontos de vista em qualquer situação. Isso significa possuir franqueza, firmeza, 

honestidade e sinceridade em relação a si próprio e a superiores, pares e 

subordinados (BRASIL, 2011, p. 5-3). 

A coragem é a capacidade para controlar o medo e continuar 

desempenhando com eficiência a missão, podendo apresentar-se sob duas formas.  

Coragem física: superar o medo de dano físico no cumprimento do dever, e 

Coragem moral: defesa dos próprios valores, convicções e princípios morais 

(BRASIL, 2011, p. 5-4). 
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A dedicação é a capacidade para realizar atividades com empenho. Ela está 

estreitamente relacionada com os valores, as crenças e o caráter do líder. Esse 

profissional é fortemente motivado para aprender e por em prática habilidades e 

conhecimentos, buscando conseguir tropas disciplinadas e coesas (BRASIL, 2011, 

p. 5-4). 

A imparcialidade é a capacidade para julgar estribado em dados objetivos, 

sem se deixar envolver pela afetividade. Significa dispensar igual tratamento a todos 

os subordinados, recompensando conforme o mérito e o desempenho de cada um, e 

sancionando, quando for o caso, sem se influenciar pelas características pessoais 

dos comandados (BRASIL, 2011, p. 5-4). 

A responsabilidade é a capacidade para assumir e enfrentar as 

consequências das atitudes e decisões tomadas. Ela leva o líder a perseguir seus 

objetivos, buscando superar os obstáculos e tomando decisões calcadas na razão e 

em princípios morais, com total honestidade (BRASIL, 2011, p. 5-4). 

Ainda segundo Brasil (2011), as competências relacionadas às habilidades 

individuais são as seguinte: adaptabilidade, autoconfiança, criatividade, decisão, 

dinamismo, equilíbrio emocional, flexibilidade, iniciativa, objetividade, organização, 

persistência e resistência (BRASIL, 2011, p. 5-4).  

A adaptabilidade é a capacidade para se ajustar adequadamente às 

mudanças de situação. O líder deve ter celeridade na adaptação às situações de 

mudanças ou de incerteza, a fim de pensar e aplicar, tempestivamente, soluções 

alternativas quando a decisão ou a ação adotada não estiver sendo eficaz (BRASIL, 

2011, p. 5-4). 

A autoconfiança é a capacidade para reagir com convicção e segurança 

diante de dificuldades. É a certeza do êxito em tudo o que deve ser realizado. Ela é 

demonstrada, pelo olhar, pela voz, pela aparência, pelo entusiasmo no modo de agir 

e falar. O líder deve estar confiante em relação ao resultado de uma missão ou à 

solução de um problema, fazendo com que seus liderados também o estejam 

(BRASIL, 2011, p. 5-4). 

A criatividade é a capacidade para criar novas ideias e/ou realizar 

combinações originais, a fim de obter uma solução eficiente e eficaz diante de 

circunstâncias desafiadoras, principalmente. Ela consiste, também, na habilidade 

para romper com conceitos considerados padrões, derrubando paradigmas e 

inovando ao se deparar com impasses (BRASIL, 2011, p. 5-5). 
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A decisão é a capacidade para se posicionar diante de várias opções. Ela é 

a habilidade que permite tomar medidas seguras e corretas no momento oportuno. 

Por vezes o tempo é um fator crítico, devendo o líder decidir  com rapidez de 

raciocínio. (BRASIL, 2011, p. 5-5). 

O dinamismo é a capacidade para atuar ativamente com intenção 

determinada. O líder dinâmico demonstra vitalidade e energia na consecução das 

missões, contagiando o grupo (BRASIL, 2011, p. 5-5). 

O equilíbrio emocional é a capacidade para controlar as próprias reações, 

demonstrando tolerância e paciência, e tomando atitudes ajustadas para decidir com 

acerto e oportunidade. Ele é a habilidade de não se deixar dominar pelas emoções. 

O líder deve evitar transmitir ao grupo as pressões que sofre dos superiores, da 

missão e do ambiente, e permanecer sendo capaz de executar as suas atividades, 

ainda que sob tensão. O equilíbrio emocional é a expressão da inteligência 

emocional (BRASIL, 2011, p. 5-4). 

A flexibilidade é a capacidade para reformular planejamentos e 

comportamentos, com prontidão, diante de novas exigências. O líder deve ser 

flexível no que diz respeito a modificar suas intenções e ações, quando avaliar a sua 

conduta como inadequada (BRASIL, 2011, p. 5-5).  

A iniciativa é a capacidade para agir face às situações inesperadas, sem 

depender de decisão ou ordem superior. Ela é a habilidade para, rapidamente, 

mobilizar a si e ao grupo, a fim de atingir as metas estabelecidas, sem aguardar 

determinação ou deliberação dos superiores (BRASIL, 2011, p. 5-5). 

O líder dotado dessa capacidade também é ágil, cognitiva e 

emocionalmente. Dessa forma, a iniciativa abrange ainda o conceito de rapidez de 

raciocínio, que se caracteriza por antecipar-se às situações de incerteza ou de 

mudanças para pensar e aplicar, em tempo hábil, soluções alternativas quando a 

decisão ou a ação adotada não está sendo eficaz (BRASIL, 2011, p. 5-5). 

A objetividade é a capacidade para selecionar, entre várias possibilidades, o 

fundamental para atingir uma determinada meta. Os problemas de um grupo 

geralmente decorrem dos equívocos ou da ausência de um líder. O sucesso do líder 

está condicionado a sua habilidade para identificar e agir nas situações ou 

problemas potenciais ou reais assim que surjam, propondo, para isso, o meio mais 

rápido e direto (BRASIL, 2011, p. 5-6). 
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A organização é a capacidade para desenvolver atividades, sistematizando 

tarefas. Ela permite que as missões sejam planejadas de forma ordenada, regulando 

e combinando as ações, as condições e os meios. Assim, as tarefas são realizadas 

segundo uma ordem de prioridade e atribuídas a membros do grupo, possibilitando 

maior eficiência (BRASIL, 2011, p. 5-6). 

A persistência é a capacidade para executar uma tarefa e vencer as 

dificuldades encontradas até concluí-la. Está relacionada a uma grande 

determinação e força de vontade. Ela é a perseverança para alcançar um objetivo, 

ainda que os obstáculos aparentem ser insuperáveis. Os subordinados só terão 

persistência se o líder mostrar, por meio do exemplo, como as dificuldades devem 

ser enfrentadas (BRASIL, 2011, p. 5-6). 

A resistência é a habilidade para suportar as fadigas físicas ou os infortúnios 

morais. Ela apresenta-se sob duas formas: resistência física – capacidade de 

suportar fisicamente, pelo maior tempo possível, as condições adversas no exercício 

de uma determinada atividade e; resistência moral ou psicológica – capacidade de 

suportar mentalmente, pelo maior tempo possível, as adversidades psicológicas no 

exercício de uma determinada atividade (BRASIL, 2011, p. 5-6). 

A resistência psicológica pode abranger o conceito de resiliência, que 

significa a capacidade de se recuperar de maneira rápida de traumas e reveses, 

sublimando-os ou não, evitando que a eficiência na execução da missão seja 

abalada (BRASIL, 2011, p. 5-6). 

O QUADRO 5 abaixo resume a subdivisão das Competências Afetivas 

Pessoais, acima descritas. 

COMPETÊNCIAS SUBDIVISÕES 

Competências 
do Líder Militar 

Afetivas 
Pessoais 

Diretamente 
relacionadas aos valores 

Coerência 

Coragem 

Dedicação 

Imparcialidade 

Responsabilidade 

Relacionadas às 
habilidades individuais 

Adaptabilidade 

Autoconfiança 

Criatividade 

Decisão 

Dinamismo 

Equilíbrio Emocional 

Flexibilidade 
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Iniciativa 

Objetividade 

Organização 

Persistência 

Resistência 

QUADRO 5 – Subdivisão das Competências Afetivas Pessoais 
Fonte: o autor 
 

Acerca das competências descritas acima, nota-se que o líder militar deve 

ser detentor de valores e habilidades individuais. Desse modo, é essencial que o 

militar concilie princípios morais e preceitos com os talentos que lhes são peculiares, 

assistindo suas ações voltadas para a condução de seus liderados. 

Observa-se, até o presente momento, que o líder militar deve ser possuidor 

de competências cognitivas e psicomotoras. Assim, é importante que o militar tenha 

habilidade para empregar seus mecanismos mentais a fim de integrar sua 

capacidade de percepção e memória com seu potencial motor, facilitando o 

exercício da liderança nos momentos nos quais o mesmo se fizer necessário. 

Continuando na descrição das competências do Líder Militar, acerca das 

competências afetivas interpessoais, Brasil (2011) elenca as seguintes 

competências relacionadas às habilidades de relacionamento: comunicabilidade, 

camaradagem, cooperação, direção, empatia, persuasão e tato. 

A comunicabilidade é a capacidade para expressar-se eficientemente por 

meio de ideias e ações. O líder militar deve saber comunicar-se com o grupo de 

modo inteligível, tanto por linguagem verbal, quanto por linguagem não verbal, pois é 

por meio dela que ele interagirá com seus liderados (BRASIL, 2011, p. 5-7).  

A camaradagem é a capacidade para estabelecer relação amistosa com 

superiores, pares e subordinados. Ela é a sensibilidade para perceber sentimentos, 

interesses, valores e o bem-estar dos companheiros. Inclui, o diálogo e a 

compreensão, que ajudam as pessoas a encontrar soluções para problemas 

(BRASIL, 2011, p. 5-7). 

A cooperação é a capacidade para contribuir de modo espontâneo com o 

trabalho de alguém e/ou de uma equipe. O líder militar deve ter uma postura 

cooperadora perante o grupo, tendo em vista a importância do trabalho em equipe 

para o êxito da missão e da expressividade do líder, reconhecido como alguém que 

também executa quando necessário e não somente determina (BRASIL, 2011, p. 5-

7). 
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A direção é a capacidade para conduzir e coordenar pessoas, de modo a 

alcançar um objetivo. Consiste em assumir o controle, divulgando suas ideias, 

ajudando a definir os problemas e conduzindo o grupo para a ação correta, para 

solucionar as dificuldades e cumprir a missão (BRASIL, 2011, p. 5-7). 

A empatia é a capacidade para perceber sentimentos, interesses, valores e 

o bem-estar dos companheiros. Ela consiste em uma forma de conhecimento 

intuitivo o qual uma pessoa desenvolve para com outra e que repousa na 

capacidade de se colocar no lugar do indivíduo. Assim, a empatia que se busca criar 

entre membros de um grupo é aquela que se caracteriza por dar às pessoas aquilo 

que elas necessitam, não o que querem (BRASIL, 2011, p. 5-7). 

A empatia não é compaixão, pena ou simpatia, mas uma competência 

desenvolvida que produz a confiança, aperfeiçoa a comunicação e promove bons 

relacionamentos dentro e fora das organizações ou grupos. A empatia é a expressão 

da inteligência emocional (BRASIL, 2011, p. 5-7). 

A persuasão é a capacidade para utilizar argumentos e atitudes capazes de 

influenciar ações e opiniões de outros. Uma das maiores dificuldades com as quais 

um líder se depara é encontrar a medida certa para a utilização dos recursos de 

persuasão que dispõe (BRASIL, 2011, p. 5-7). 

Os principais instrumentos positivos são: o saber ouvir, convencer e 

recompensar; o exemplo; o ensino e a instrução; o estabelecimento de metas e 

padrões definidos; o aconselhamento; e dar sentido às tarefas, tornando-as 

significativas ou criando desafios. Os meios coercitivos, ou negativos, não são os 

mais desejados e vão desde a advertência às punições mais severas. Quanto maior 

for a habilidade do líder para utilizar esses instrumentos, mais bem-sucedido será 

(BRASIL, 2011, p. 5-7). 

O tato é a capacidade para se relacionar com as pessoas, sem ferir 

suscetibilidades, envolvendo a dinâmica das relações interpessoais e a natureza 

emocional dos seus superiores, pares e subordinados, visando interagir com todos 

da forma mais eficaz possível (BRASIL, 2011, p. 5-7). 

Ainda sobre o tato, ele é a expressão da inteligência emocional, porque o 

líder que detém essa competência age nos locais e nos momentos certos, e deixa 

de agir no lugar e nos momentos inadequados, obtendo, então, sucesso em seus 

relacionamentos. O líder dotado dessa competência emprega, quando necessário, o 
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chamado sereno rigor, para orientar e corrigir os seus subordinados (BRASIL, 2011, 

p. 5-7). 

O QUADRO 6 abaixo resume a subdivisão das Competências Afetivas 

Interpessoais, acima descritas. 

COMPETÊNCIAS SUBDIVISÕES 

Competências 
do Líder Militar 

Afetivas 
Interpessoais 

Relacionadas às 
habilidades de 
relacionamento 

Comunicabilidade 

Camaradagem 

Cooperação 

Direção 

Empatia 

Persuasão 

Tato 

QUADRO 6 – Subdivisão das Competências Afetivas Interpessoais 
Fonte: o autor 
 

Nota-se que o líder militar deve ser possessor de competências afetas às 

habilidades de relacionamento. Assim sendo, é crucial que o militar seja proficiente 

no trato entre as pessoas, aumentando a sinergia daqueles com os quais 

compartilham as atividades laborais.  

Após caracterizadas as capacidades do líder militar, serão apresentados 

conceitos sobre a Inteligência Emocional. Assim, serão reunidos dados que 

viabilizarão uma posterior análise que conduzirão à solução do problema desta 

pesquisa. 

 

6.2 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

Acerca da Inteligência Emocional, Brasil (2011) apresenta uma divisão da 

Inteligência Emocional em quatro habilidades fundamentais, a saber: 

(1) o conhecimento das próprias emoções (autoconhecimento); 
(2) a capacidade de controlar essas emoções (autocontrole ou equilíbrio 
emocional); 
(3) o reconhecimento das emoções nas demais pessoas ou nos grupos 
(empatia); e 
(4) a administração dos relacionamentos com pessoas ou grupos (uso 
correto da autoridade, da paciência e do tato) (BRASIL, 2011, p. 5-9). 

 
O conhecimento das próprias emoções (autoconhecimento) versa sobre a 

capacidade individual de entender os próprios sentimentos e emoções, sabendo 

como evoluem com o passar do tempo. Desse modo, o autoconhecimento constitui-

se em um fator fundamental no controle das emoções (BRASIL, 2011, p. 5-9). 
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Entretanto, Brasil (2011) afirma que é possível adquiri-lo por meio de um 

trabalho de treinamento que permita à pessoa regular suas ações, mesmo durante 

experiências emocionais complexas e desencadeadoras de desequilíbrios, como o 

combate, por exemplo (BRASIL, 2011, p. 5-9). 

A capacidade de controlar essas emoções requer autocontrole e equilíbrio 

emocional. Por meio destes, o ser humano conseguirá manter-se sóbrio diante de 

circunstâncias que o remeter às situações críticas já vivenciadas e que estão 

escritas em sua mente.  Isso ocorre porque o organismo reage de modo instintivo ao 

impulso recebido, em uma fração de segundo, antes de equacionar uma resposta 

lógica e objetiva às situações consideradas (BRASIL, 2011, p. 5-10). 

A habilidade para reconhecer as emoções nos outros ou nos grupos, 

confunde-se com a empatia. As pessoas, geralmente, não expressam diretamente 

seus sentimentos. Muitas coisas ficam escondidas e só podem ser descortinadas 

por intermédio da cuidadosa observação das expressões faciais, dos gestos, do tom 

de voz e do entendimento das meias-palavras. Nesse contexto, a inteligência 

emocional bem desenvolvida, principalmente no tocante à empatia, proporcionará o 

êxito nesse trabalho de observação (BRASIL, 2011, p. 5-10). 

O bom ambiente de trabalho promovido pelo líder refere-se à aplicação de 

sua inteligência emocional em relação ao grupo que lhe foi dado a comandar. Na 

geração desse ambiente, são importantes as três primeiras habilidades estudadas. 

Porém, a quarta, a administração dos relacionamentos, é que contém as ações que 

devem ser desenvolvidas para que se crie um clima de confiança entre o 

comandante e o grupo (BRASIL, 2011, p. 5-10). 

O modo como o comandante emprega a autoridade da qual foi investido e 

como esse uso é entendido pelos subordinados são fundamentais para o surgimento 

da confiança e da credibilidade. Para isso, é interessante que o comandante faça a 

si mesmo as seguintes perguntas: Estou usando minha autoridade de maneira 

correta? Meus subordinados aceitam com naturalidade minha autoridade? Dessa 

forma, ele terá uma referência, balizando a sua conduta (BRASIL, 2011, p. 5-10). 

O QUADRO 7 abaixo resume os componentes da Inteligência Emocional, 

segundo Brasil (2011), acima descritos. 
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 COMPONENTES 

Inteligência 
Emocional 

Habilidades 
fundamentais 

Autoconhecimento 

Equilíbrio emocional 

Empatia 

Uso correto da autoridade 

Paciência 

QUADRO 7 – Componentes da Inteligência Emocional BRASIL 

Fonte: o autor 

 
Após caracterização das habilidades fundamentais da Inteligência 

Emocional, sob a ótica de Brasil (2011), compiladas no QUADRO 7 acima. Será 

apresentado o conceito de Inteligência Emocional apresentado por este autor: 

... capacidade de criar motivação para si próprio e de persistir em um 
objetivo, apesar dos percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela 
satisfação de seus desejos; de se manter em bom estado de espírito e de 
impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar; de ser 
empático e autoconfiante. (BRASIL, 2011, p. 5-11). 
 

O conceito supracitado é exatamente igual ao conceito que Daniel Goleman 

apresentou em seu livro Inteligência Emocional – a teoria revolucionária que redefine 

o que é ser inteligente. Nesta oportunidade foi dito o seguinte: 

... inteligência emocional: por exemplo, a capacidade de criar 
motivações para si próprio e de persistir num objetivo apesar dos percalços; 
de controlar  impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos; de 
se manter  em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira 
na capacidade de raciocinar; de ser empático e autoconfiante. (GOLEMAN, 
2012, p. 58). 

 
Em 1990, Peter Salovey e John Mayer, publicaram um artigo intitulado: 

Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, e propuseram uma 

definição elaborada de inteligência emocional, expandindo essas aptidões em cinco 

domínios principais. A seguir eles serão apresentados: 

Conhecer as próprias emoções. Autoconsciência, reconhecer um sentimento 

quando ele ocorre, é o padrão de referência da inteligência emocional. A capacidade 

de controlar sentimentos a cada momento é imprescindível para o discernimento 

emocional e para a autocompreensão.  A incapacidade de observar nossos reais 

sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras sobre seus próprios 

sentimentos são melhores condutores de suas vidas, tendo uma consciência maior 

de como se sentem em relação a decisões pessoais (GOLEMAN, 2012, p. 58). 

Lidar com emoções. Lidar com os sentimentos para que sejam apropriados é 

uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência.  Isso influencia na capacidade  

de  confortar-se,  de livrar-se da ansiedade, tristeza ou irritabilidade que incapacitam, 



57 

 

gerando consequências caso ocorra o fracasso nessa aptidão emocional básica. As 

pessoas fracas nessa aptidão vivem constantemente lutando contra sentimentos de 

desespero, ao passo que outras se recuperam mais rapidamente dos reveses e 

perturbações da vida (GOLEMAN, 2012, p. 66).  

Motivar-se. Pôr as emoções a serviço de uma meta é fundamental para 

centrar a atenção, para a automotivação e o controle e para a criatividade. O 

autocontrole emocional, saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por 

trás de qualquer tipo de realização. E a capacidade de entrar em estado de “fluxo” 

possibilita desempenhos excepcionais.  As pessoas que têm essa capacidade 

tendem a ser mais eficazes e produtivas, em qualquer atividade que exerçam 

(GOLEMAN, 2012, p. 67). 

Reconhecer emoções nos outros. A empatia é outra capacidade que se 

desenvolve na autoconsciência emocional, é a aptidão pessoal fundamental. Ela 

abrange o saber “escutar” as emoções, bem como gera altruísmo. As pessoas 

empáticas estão mais sintonizadas com os sinais sutis do mundo externo os quais 

indicam o que os outros precisam ou o que querem. Ela os torna bons profissionais 

no campo assistencial, no ensino, vendas e administração (GOLEMAN, 2012, p. 67). 

Lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar é, em grande parte, a 

aptidão de lidar com as emoções dos outros. Essa arte engloba as aptidões que 

determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. As pessoas 

excepcionais nessas aptidões se dão bem em qualquer coisa que dependa de 

interagir tranquilamente com os outros (GOLEMAN, 2012, p. 67). 

O QUADRO 8 a seguir resume os domínios principais da Inteligência 

Emocional, segundo Peter Salovey e John Mayer (apud GOLEMAN, 2012, p. 67), os 

quais foram acima descritos. 

 

 DOMÍNIOS PRINCIPAIS 

Inteligência Emocional 

Conhecer as próprias emoções 

Lidar com emoções 

Motivar-se 

Reconhecer emoções nos outros 

Lidar com relacionamentos (tato) 

QUADRO 8 – Domínios principais da Inteligência Emocional 
Fonte: o autor 
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Enquanto Salovey e Mayer compartimentaram a inteligência emocional em 

cinco domínios principais, Goleman repartiu-a em quatro componentes abaixo, 

conforme publicado na Harvard Business Review, em 1998. 

Autoconsciência – compreensão profunda das próprias emoções, forças, 

fraquezas, impulsos e necessidades. As pessoas com autoconsciência forte não são 

nem críticas demais nem irrealisticamente esperançosas, pelo contrário, são 

honestas consigo mesmo e com os outros. Além disso, essas pessoas planejam seu 

tempo com cuidado, são capazes de trabalhar com pessoas exigentes e suas 

decisões se harmonizam com seus valores (GOLEMAN, 2015, p. 14). 

Autogestão – o autocontrole que é como uma conversa interior contínua, é o 

componente da inteligência emocional que nos liberta de sermos prisioneiros de 

nossos sentimentos. Pessoas com autocontrole escolhem suas palavras com 

cuidado, não faz julgamentos precipitados e analisa as razões que levaram ao 

fracasso, quando este vem a ocorrer (GOLEMAN, 2015, p. 16). 

O autocontrole, variação da autogestão, é importante para o líder porque as 

pessoas que estão no controle de seus sentimentos e impulsos, ou seja, pessoas 

racionais, são capazes de criar um ambiente de confiança e equidade (GOLEMAN, 

2015, p. 17). 

A motivação é uma variação da autogestão pela qual mobilizamos nossas 

emoções positivas para nos impulsionar às nossas metas. Líderes motivados são 

impelidos a realizar além das expectativas, suas e as dos demais. Pessoas com 

potencial de liderança são motivadas por um desejo profundamente arraigado da 

realização pela realização (GOLEMAN, 2015, p. 19). 

Empatia – ela é a dimensão mais facilmente reconhecida entre todas as 

dimensões da inteligência emocional. Empatia significa considerar ponderadamente 

os sentimentos dos funcionários, junto com outros fatores, no processo de tomada 

de decisões. Ela é um importante componente da liderança, pois o líder precisa ser 

capaz de sentir e entender os pontos de vista de todos os atores de seu ambiente de 

trabalho, entendendo a constituição emocional de seu pessoal e fazendo com que 

estes colaborem nos trabalhos da equipe (GOLEMAN, 2015, p. 21). 

Habilidade Social – ela e a empatia envolvem a capacidade de uma pessoa 

se relacionar com outras. Ela é a cordialidade com propósito, ou seja, é conduzir as 

pessoas na direção que o líder deseja. Ela é a culminância das outras dimensões da 

inteligência emocional, pois pessoas socialmente hábeis são exímias em gerir 
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equipes (empatia) e são mestres na persuasão (autoconsciência, autocontrole e 

empatia combinados). Soma-se a isso a motivação, uma vez que a paixão pelo 

trabalho contamina os demais, favorecendo o êxito do trabalho em equipe 

(GOLEMAN, 2015, p. 23). 

O QUADRO 9 abaixo resume os componentes da Inteligência Emocional 

segundo Goleman (2015, p.12). 

 COMPONENTES 

Inteligência Emociona 

Autoconsciência  

Autogestão  

Empatia  

Habilidade Social  

QUADRO 9 – Componentes da Inteligência Emocional GOLEMAN 
Fonte: o autor 

 
 
6.3 A GESTÃO EMOCIONAL 

 
As ideias de Daniel Goleman acerca da Inteligência Emocional, 

anteriormente apresentadas, inspiraram outros pesquisadores sobre o assunto. Dá-

se relevo aos brasileiros Pedro Mandelli e Antônio Loriggio, os quais desenvolveram 

uma ferramenta para auxiliar na gestão emocional. 

Mandelli e Loriggio propuseram uma maneira com a qual as pessoas 

pudessem entender como elas mesmas estão em termos de equilíbrio emocional e 

desenvolver ações que promovam a evolução desse equilíbrio.  

Para isso, Mandelli e Loriggio (2016, p. 146) construíram um esquema e o 

apresentaram no Livro Exercendo Liderança – o Papel Central do Líder, Sua 

Motivação, Proatividade e Equilíbrio Emocional, a fim de facilitar o entendimento de 

um conceito tão amplo quanto o equilíbrio emocional. Esse esquema encontra-se 

reproduzido na FIGURA X, a seguir, mantendo-se a mesma finalidade da arte 

original encontrada naquela obra literária. 

O quadro traz na horizontal duas variáveis: Eu faço e Eu vejo. Elas dizem 

respeito ao modo de interação, sendo que é preciso compreender como Eu faço as 

coisas e, portanto, as minhas ações.  O Eu vejo diz respeito à minha percepção, 

como eu observo e entendo as coisas. O quadro possui na vertical outras duas 

variáveis que definem os interlocutores: Comigo e Com outros (MANDELLI; 

LORIGGIO, p. 146).  
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A combinação forma os quatro quadrantes: 1º - Empatia: é o que eu vejo e 

percebo nos outros; 2º - Autopercepção: é o que eu vejo em mim mesmo; 3º - 

Autocontrole: é o que eu faço comigo; Articulação: é o que eu faço com os outros 

(MANDELLI; LORIGGIO, p. 146). 

Por meio desse esquema, Mandelli e Loriggio afirmam que o equilíbrio 

emocional é a busca pelo domínio simultâneo desses quatro quadrantes. 

Acrescentam que níveis menores em um ou dois deles representam desequilíbrios 

os quais podem afetar o desempenho durante o exercício da liderança (MANDELLI; 

LORIGGIO, p. 147). 

 

 
FIGURA 8 – Entendendo o Equilíbrio Emocional 
Fonte: o autor 

 
Ainda Mandelli e Loriggio desenvolveram um instrumento que busca 

identificar certo percentual para cada um dos quadrantes (Empatia, Autopercepção, 

Autocontrole e Articulação) por meio da aplicação de um teste. Eles denominaram 

esse percentual de Quociente Emocional, ou QE, que indicaria os espaços possíveis 

de desenvolvimento (MANDELLI; LORIGGIO, p. 147). 
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Os autores afirmam que os resultados do teste variam de indivíduo para 

indivíduo, que a média obtida dos pontos tem sido em torno de 65% para os quatro 

quadrantes e que seria considerado um bom resultado um valor acima de 70%. 

Acrescentam, ainda, que a busca mais importante é a análise relativa entre os 

quadrantes, a fim de identificar o quadrante mais desenvolvido e o quadrante menos 

desenvolvidos (MANDELLI; LORIGGIO, p. 154). 

Depois de identificados o ponto forte e a oportunidade de melhoria torna-se 

viável o planejamento de ações para desenvolver as capacidades que se encontram 

abaixo da média. Caso haja empate de números percentuais nos quadrantes, os 

autores orientam que o autoconhecimento é mais que suficiente para que o próprio 

indivíduo proceda com o desempate. Com efeito, a ferramenta apresentada permite 

que o equilíbrio emocional torne-se objeto de desenvolvimento, garantindo aos 

interessados o seu contínuo aperfeiçoamento.  

Destaca-se que a obra Exercendo Liderança – o Papel Central do Líder, Sua 

Motivação, Proatividade e Equilíbrio Emocional, entre as páginas 147 a 154, reúne 

um conjunto de tabelas utilizadas na aplicação do teste para identificação do QE, 

deixando de ser aqui detalhado por não se tratar do escopo desta pesquisa, mas 

sendo citado por julgar-se interessante àqueles que desejarem aprofundar os 

estudos acerca do tema.  

Ao término desta seção sobre a gestão do equilíbrio emocional, conclui-se 

parcialmente que o equilíbrio emocional pode ser aperfeiçoado e que o mesmo 

influencia sobremodo no exercício da liderança, uma vez que abarca características 

importantes relativas às relações interpessoais e intrapessoais, compondo o 

arcabouço de aptidões inerentes ao líder.  

Finalizando os capítulos destinados à revisão da literatura, os conceitos 

apresentados acerca do Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa, das Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano, bem como os conceitos acerca 

das qualidades, habilidades, competências, domínios e atributos afetos à inteligência 

emocional e à liderança militar, servirão de matéria-prima para solucionar o 

problema desta pesquisa, cuja metodologia empregada foi apresentada no Capítulo 

3 e a conclusão será apresentada no próximo capítulo.   
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7 CONCLUSÃO 

 

Estudar a liderança tornou-se rotina no meio civil. Administradores, técnicos 

esportivos, empresários e outros profissionais utilizam-se dos conhecimentos de 

liderança para obtenção do sucesso nos trabalhos de suas equipes. Entretanto, 

apenas dos militares será exigido o exercício da liderança em casos extremos, nos 

quais deverá estar preparado para ordenar o emprego da força capaz de matar. 

A identificação das possibilidades garantidas pela Inteligência Emocional foi 

um objetivo já conquistado por experientes pesquisadores. O desafio atual é 

identificar como esse tipo de inteligência influencia na Liderança Militar e como 

aquela pode ser desenvolvida em proveito desta. 

Diante desse novo desafio e inserido no contexto das Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem em ambiente urbano, identificou-se uma lacuna, cuja pergunta de 

partida para a busca de sua solução foi: Em que medida a Inteligência Emocional 

influencia no exercício da Liderança Militar do Oficial do Quadro do Estado-Maior do 

Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente 

urbano? 

A proposta do problema foi descobrir a existência de habilidades decorrentes 

da Inteligência Emocional que fazem com que o Oficial do Quadro do Estado-Maior 

do Ativa aumente suas competências de líder militar no âmbito do Estado-Maior de 

uma Força de Pacificação, ou seja, apresentar quais são os atributos comuns à 

Inteligência Militar e à Liderança Militar, concluindo acerca daquela nesta.  

A vontade do saber impulsionou os estudos para o alcance de um objetivo 

mais amplo. Todos poderiam suspeitar que a Inteligência Emocional influenciasse no 

exercício da Liderança Militar por parte do Oficial do Quadro do Estado-Maior da 

Ativa, porém nem todos saberiam dizer qual a condição para isso.  

O caminho percorrido para chegar a essa resposta condicionou-se à 

conquista de objetivos específicos, que se deu por meio da consulta a manuais 

militares e documentos oficiais e trabalhos científicos de outros pesquisadores 

acerca do tema. 

Os resultados obtidos com essas técnicas de pesquisa levaram às conclusões 

que se seguem. 
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Identificou-se que as Forças Armadas vêm sendo empregadas em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem para prestar apoio à política de segurança pública, 

majoritariamente no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que 

abriga o crime organizado, principalmente, em suas favelas e comunidades mais 

carentes da presença do Estado. 

Constatou-se que o Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa participa 

desse tipo de operação e que desempenha funções de chefia no Estado-Maior da 

Força de Pacificação. Essas funções são caracterizadas pela chefia das Seções do 

Estado-Maior, as quais trabalham em proveito da operação e no assessoramento 

direto ao General Comandante desta Força de Pacificação.  

Constatou-se, também, que para exercer as funções de chefe de seção, o 

Oficial do Quadro do Estado-Maior da Ativa, concluinte do CCEM na ECEME, faz 

uso de sua liderança, a fim de conduzir a realização dos trabalhos em proveito da 

missão. Para isso, observou-se que o mesmo utiliza-se de múltiplas inteligências, 

destacando-se nesse trabalho a Inteligência Emocional. 

Identificou-se que o Perfil Profissiográfico do oficial do QEMA, reúne um 

cabedal de atributos da área afetiva, os quais se relacionam com a Inteligência 

Emocional e com a Liderança Militar, concomitantemente. 

Observou-se que, durante o Curso de Comando e Estado-Maior, trabalha-se 

o desenvolvimento de atributos intimamente ligados às dimensões da Inteligência 

Emocional (intrapessoal e interpessoal), a saber: coragem, autoconfiança, 

criatividade, decisão, flexibilidade, objetividade, organização, comunicabilidade, 

cooperação, direção e empatia.  

A cerca da Inteligência Emocional, averiguou-se que esta é formada por 

componentes, domínios principais e habilidades fundamentais, e que todas essas 

partes são integradas por atributos da área afetiva, basicamente.  

Ainda sobre a Inteligência Emocional, identificou-se que alguns atributos das 

dimensões da Inteligência Emocional (intrapessoal e interpessoal) estão presentes 

nas dimensões (competências) da Liderança Militar, a saber: autoconhecimento, uso 

correto da autoridade (coerência, imparcialidade e responsabilidade), equilíbrio 

emocional, habilidade social (comunicabilidade, camaradagem, cooperação, direção, 

persuasão e tato) e empatia (conhecimento e compreensão da natureza humana e 

conhecimento dos subordinados).  
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A respeito da Liderança Militar, apurou-se que esta é formada por um 

conjunto de competências (cognitivas, psicomotoras, afetivas pessoais e afetivas 

interpessoais), as quais são compostas de atributos da área afetiva, 

fundamentalmente. 

Em síntese, concluiu-se que existe uma ligação entre a Inteligência 

Emocional e a Liderança Militar, pois ambas são formadas por atributos da área 

afetiva, em suas respectivas essências, tornando possível inter-relacioná-las, uma 

vez que possuem atributos em comum. 

O atendimento aos objetivos específicos permitiu a obtenção das respostas 

para as questões de estudo e a conquista do objetivo geral, conduzindo os trabalhos 

à solução do problema de pesquisa. Como resposta a esse problema, afirma-se que, 

a Inteligência Emocional influencia no exercício da Liderança Militar do Oficial do 

Quadro do Estado-Maior do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem em ambiente urbano. 

O produto dessa pesquisa caracteriza-se pela possibilidade dela servir, 

futuramente, como referência para uma possível reformulação do Perfil 

Profissiográfico do concluinte do CCEM na ECEME, uma vez que ela apresentou a 

existência de atributos da Inteligência Emocional, que influenciam diretamente no 

exercício da Liderança Militar, os quais foram aqui elencados e que não constam 

nesse perfil. 

Agrega-se a isso o fato de que foi identificada a existência de ferramentas 

capazes de auxiliar na gestão emocional, as quais podem complementar os 

trabalhos dedicados ao desenvolvimento da Liderança, uma vez que essas 

ferramentas auxiliam na autocompreensão de estado do equilíbrio emocional dos 

indivíduos, evidenciando oportunidades de aperfeiçoamento.  

Naturalmente, seguindo-se as etapas do método científico, novos problemas 

surgiram e apresentam-se por ora, com sugestões para futuras pesquisas. Sugere-

se o aprofundamento do estudo sobre em que momento da carreira deve-se investir 

nas ações específicas para desenvolvimento da Inteligência Emocional dos oficiais 

do Exército Brasileiro.  

Sugere-se, por fim, a verificação da viabilidade da implementação de 

específicas para promover, ou continuar promovendo, o desenvolvimento da  

Inteligência Emocional nos alunos da ECEME.  
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Destarte, o Exército Brasileiro garantirá a manutenção de sua exitosa 

evolução, investindo em seu patrimônio mais valioso – seus recursos humanos. 
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