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RESUMO 
 
 

A presença da liderança militar no meio militar é comprovadamente 

perceptível numa análise superficial nos diversos episódios de uso de forças 

militares por todo o mundo. Tão importante ciência passou a ser objeto de estudo e 

desenvolvimento nas escolas e organizações militares como forma de melhorar o 

desempenho e rendimento de tarefas, tendo como alvo principal os militares 

comandantes em qualquer nível da hierarquia militar. Neste escopo, diversas forças 

militares de muitos países desenvolveram doutrinas e manuais sobre o assunto 

liderança militar. Buscou-se agregar a este estudo a importância da inteligência 

emocional como fator de desenvolvimento desta liderança militar. Assim, a presente 

pesquisa verificou a forma de abordagem dos aspectos de liderança militar em 

alguns países como Espanha e Argentina, além do Brasil, buscando correlacionar 

com as competências da inteligência emocional. Desta forma, buscou-se avaliar de 

que forma essas competências da inteligência emocional podem potencializar o 

desenvolvimento da liderança militar nos militares em função de chefia ou comando 

em qualquer nível e, desta forma, poder contribuir para o maior rendimento de 

tarefas e trabalhos dos subordinados.  

 

Palavras-chave: liderança militar, inteligência emocional, competências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



RESUMEN 
 
 
 

La presencia del liderazgo militar en el medio militar es comprobadamente 

perceptible en un análisis superficial en los diversos episodios de uso de fuerzas 

militares por todo el mundo. Esta importante ciencia pasó a ser objeto de estudio y 

desarrollo en las escuelas y organizaciones militares como forma de mejorar el 

desempeño y rendimiento de tareas, teniendo como objetivo principal a los militares 

comandantes en cualquier nivel de la jerarquía militar. En este ámbito, diversas 

fuerzas militares de muchos países desarrollaron doctrinas y manuales sobre el 

asunto liderazgo militar. Se buscó agregar a este estudio la importancia de la 

inteligencia emocional como factor de desarrollo de este liderazgo militar. Así, la 

presente investigación verificó la forma de abordaje de los aspectos de liderazgo 

militar en algunos países como España y Argentina, además de Brasil, buscando 

correlacionar con las competencias de la inteligencia emocional. De esta forma, se 

buscó evaluar de qué forma esas competencias de la inteligencia emocional pueden 

potenciar el desarrollo del liderazgo militar en los militares en función de jefatura o 

mando a cualquier nivel y, de esta forma, poder contribuir al mayor rendimiento de 

tareas y trabajos de los subordinados . 

 

Palabras clave: liderazgo militar, inteligencia emocional, competencias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de liderar é fator de grande diferencial nos recursos humanos 

de instituições públicas e privadas. Para a adequada utilização e desenvolvimento 

desta capacidade de liderança são utilizadas ferramentas e conceitos dentre os 

quais se destaca a inteligência emocional. Cabe portanto, uma sumária avaliação 

dos conceitos de liderança e inteligência emocional, bem como dos aspectos 

correspondentes a cada um deles já que foram o foco de estudo deste trabalho. 

No tocante a liderança, vários autores convergem sobre o mesmo ponto de 

vista de que se trata de um processo de influenciar indivíduos de maneira intencional 

por parte do líder a fim de atingir um objetivo. A liderança ocorre entre dois ou mais 

indivíduos num processo coletivo de relacionamento interpessoal. 

Mais especificamente na carreira das armas ou carreira militar, o conceito de 

liderança se desenvolve para uma vertente chamada de Liderança Militar. Aqui se 

tem uma definição de cátedra no manual militar: 

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). 

A capacidade de liderar homens para execução de determinadas tarefas não 

é fácil. A multiplicidade de comportamentos humanos é o grande obstáculo que se 

impõe para que a liderança seja efetivada. No ambiente militar da Força 

Terrestre(FT), a principal engrenagem que conduz a Instituição para realizar seus 

objetivos é seu capital humano o qual é composto por homens e mulheres sujeitos a 

virtudes, fraquezas, anseios e frustrações(Brasil, 2011). 

Por sua vez, o termo inteligência emocional o qual é descrito como a 

capacidade de avaliar o sentimento dos outros e o seu próprio e também a forma 

como lidar com eles, ganhou notoriedade e popularizou-se no início da década de 

1990. A partir daí, acorreram estudiosos e acadêmicos em pesquisas e estudos que 

despertaram esse tema na sociedade atual. 

 Em 1990, quando era repórter de ciência no The New York Times, topei 

com um artigo em uma pequena revista acadêmica escrito por dois 

psicólogos, John Mayer, hoje na Universidade de New Hampshire, e Peter 
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Salovey, de Yale. Meyer e Salovey apresentaram a primeira formulação de 

um conceito que chamaram de “inteligência emocional”(GOLLEMAN, 2007). 

A importância atual do assunto mostra que a Inteligência Emocional se 

tornará determinante sobre o potencial do indivíduo para aprender os fundamentos 

do autoconhecimento, autodomínio e controle emocional. A competência emocional 

do indivíduo mostra o quanto desse potencial se domina de maneira que ele se 

traduza em capacidades profissionais. De acordo com Goleman (2007): 

Inteligência Emocional é a capacidade de criar motivações para si próprio e 

de persistir num objetivo apesar dos percalços; de controlar impulsos e 

saber aguardar pela satisfação dos 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, 2007, p. 58). 

Torna-se interessante ressaltar que em alguns casos o profissional dotado de 

alto Quociente Intelectual (QI) pode possuir uma grande deficiência de Quociente 

Emocional (QE). Esta é uma interessante constatação uma vez que de forma 

automática, os grupos, as organizações e as instituições como um todo tendem a 

balizar-se pelo paradigma que associa QI ao QE. Todavia, esta relação de afinidade 

não deve ser traduzida e interpretada como regra. 

Neste trabalho, a inteligência emocional se equiparou de importância à 

inteligência cognitiva na medida em que o quociente emocional(QE) que mede a 

primeira é avaliado sob outra perspectiva nas relações humanas. O quociente 

intelectual(QI) o qual afere os conhecimentos mensuráveis da inteligência humana 

continuam a ter grande importância, apenas diferindo, conforme Goldman(2007), 

nas áreas "tenras" nas quais o intelecto é relativamente menos relevante para o 

sucesso - nas quais, por exemplo, autocontrole emocional e empatia podem ser 

habilidades mais valiosas do que aptidões meramente cognitivas. 

Brasil(2011) relata que a inteligência emocional pode ser definida como a 

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. 

Para o estudo da inteligência emocional, foram utilizados também os 

conceitos denominados competências  que, segundo manual C 20-10(2011), estão 

relacionadas com a transformação dos recursos cognitivos, psicomotores e afetivos 
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em comportamentos que geram resultados práticos. As competências afetivas, como 

o próprio nome sugere, estão mais diretamente ligadas ao domínio afetivo. Podem 

ser pessoais, quando estão relacionadas com características do líder no âmbito 

individual, e interpessoais, quando, para serem externadas, necessitam interação 

com outras pessoas. 

Assim, este trabalho de pesquisa teve por objetivo estudar as competências da 

liderança e da inteligência emocional, correlacionando-as para concluir sobre a 

possibilidade de que a inteligência emocional possa auxiliar no desenvolvimento da 

liderança militar no Exército Brasileiro(EB).  

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Diante do quadro exposto, surge o seguinte problema:  

De que forma as competências que caracterizam o conceito de inteligência 

emocional podem servir como ferramentas para o auxilio do desenvolvimento da 

Liderança Militar ?  

 

1.2 OBJETIVOS  

 
1.2.1 Objetivo Geral 
 

Considerando o problema em estudo, foi proposto o seguinte objetivo geral 

para a presente trabalho:  

Apresentar de que forma as competências que caracterizam o conceito de 

inteligência emocional podem servir como ferramentas para o auxilio do 

desenvolvimento da Liderança Militar no Exército Brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Descrever os conceitos relativos à Liderança Militar; 

b) Apresentar como é desenvolvida a liderança militar no Exército Brasileiro; 
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c)  Apresentar competências de inteligência emocional  

d) Reflexionar sobre a possibilidade de aplicação dos conceitos de 

inteligência emocional como ferramentas para o desenvolvimento da liderança 

militar. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa justificou-se pela evolução constante doutrinaria do tema 

liderança e inteligência emocional tanto no meio civil quanto no meio militar. A 

velocidade das mudanças na sociedade atual da era moderna não permite que o 

tema seja esquecido e dado como um problema finalizado ou resolvido. Novos 

desafios e conceitos surgem a cada momento e cabe ao meio acadêmico manter 

constante estudo sobre esse tema que é afeto as relações humanas. 

Além disso, soma-se o fato de que os conceitos de liderança são empregados e 

desenvolvidos nos gestores de grandes organizações, dentre elas o EB, as quais 

buscam atingir maior rendimento dos seus colaboradores para a execução de suas 

tarefas e atividades. 

O Exército Brasileiro necessita de pessoas com capacidade de conduzir a 

organização para atingir seus objetivos constitucionais com maestria. Essas pessoas 

deverão desenvolver os atributos de liderança e tornarem-se os comandantes nos 

mais variados níveis que conduzirão seus subordinados  a enfrentar os novos 

desafios do mundo moderno, bem como estimulá-los a bem executarem suas 

tarefas com maior rendimento possível. Os grandes projetos de modernização da 

Força Terrestre, a evolução e modernização da arte da guerra mostra que o capital 

humano é o grande responsável pelo uso destas transformações e caminha ao lado 

destas mudanças carecendo de atenção permanente.   

Desta forma, o presente estudo pretendeu ampliar o cabedal de 

conhecimento acerca da liderança militar, valendo-se para isso das teorias de 

liderança aplicáveis e as competências, alicerçando-se na inteligência emocional 

como ferramenta propulsora de desenvolvimento. 

 Os conhecimentos produzidos pela analise anteriormente proposta poderão 

servir de subsídios para um sugerir mudanças ou atualizações aos manuais C 20-10 



14 

 
 

– LIDERANÇA MILITAR, abordando novos enfoques de liderança com inteligência 

emocional.  

Ressalta-se que as considerações apresentadas sobre o tema não tiveram a 

pretensão de esgotar o assunto, mas servir de estímulo para que um tema tão 

relevante no meio militar seja mais explorado e utilizado nas relações diárias nos 

quartéis. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O que é Competência 

 

 Nos últimos anos, o conceito competência tomou a pauta de discussões 

acadêmicas e empresariais, associado a diferentes níveis de compreensão: no nível 

da pessoa (a competência do indivíduo), das organizações (as core competences) e 

dos países (sistemas educacionais e formação de competências). 

 O dicionário de língua portuguesa Aurélio define competência como: direito, 

faculdade legal que um funcionário ou um tribunal têm de apreciar e julgar um 

pleito ou questão; capacidade, suficiência (fundada em aptidão); atribuições; 

porfia entre os que pretendem suplantar-se mutuamente; à competência:  a quem 

o faz melhor; a quem mais. Do qual se enfatiza o conceito da capacidade como 

sendo a suficiência baseada em aptidões. 

 No contexto educacional, Kuenzer (2002) define competência como:   

(...) a capacidade de agir, em situações previstas e não previstas, com 

rapidez e eficiência, articulando conhecimentos tácitos e científicos a 

experiências de vida e laborais vivenciadas ao longo das histórias de vida. 

Ele tem sido vinculado à ideia de solucionar problemas, mobilizando 

conhecimentos de forma transdisciplinar a comportamentos e habilidades 

psicofísicas, e transferindo-os para novas situações; supõe, portanto, a 

capacidade de atuar mobilizando conhecimentos. (KUENZER, 2002, p. 8). 

 De acordo Fleury(2001), os americanos McClelland e Richard Boyatzis, 

pensaram a competência como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

ou seja, um conjunto de capacidades humanas que justificam um alto desempenho, 

acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência 

e personalidade das pessoas. Desta forma o foco de análise é o indivíduo, mas 
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sinalizam a importância do alinhamento das competências às necessidades 

estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes nas organizações. 

 Na perspectiva adotada por Fleury(2001), a competência não se limita a um 

estoque de conhecimentos teóricos e empíricos detido pelo indivíduo, sendo mais 

abrangente: 

A competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um conhecimento ou 

know how específico. Le Boterf (1995) situa a competência numa encruzilhada, 

com três eixos formados pela pessoa (sua biografia, socialização), pela sua 

formação educacional e pela sua experiência profissional. A competência é o 

conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas a montante pela 

aprendizagem e formação e a jusante pelo sistema de avaliações. Segundo ainda 

este autor: competência é um saber agir responsável e que é reconhecido pelos 

outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, 

recursos e habilidades, num contexto profissional determinado. (FLEURY, 2001, 

p.185) 

 No estudo das competências, o Manual C 20-10 apresenta no seu capítulo 5, 

as definições de competência e sua aplicação na Liderança Militar:   

a. Competência está relacionada com a transformação dos recursos cognitivos, 

psicomotores e afetivos em comportamentos que geram resultados práticos.  

b. As competências cognitivas e psicomotoras são formadas pelo conjunto de 

conhecimentos e habilidades fundamentais relativos à profissão militar obtidos 

com o estudo, com a experimentação, com a informação, com a autoavaliação e 

com a vivência na caserna.  

c. Já as competências afetivas, como o próprio nome sugere, estão mais 

diretamente ligadas ao domínio afetivo. Podem ser pessoais, quando estão 

relacionadas com características do líder no âmbito individual, e interpessoais, 

quando, para serem externadas, necessitam interação com outras pessoas. 

(BRASIL, 2011, P. 5-1) 

Portanto, de acordo com Brasil (2011), competência está relacionada com a 

transformação dos recursos cognitivos, psicomotores e afetivos em comportamentos 

que geram resultados práticos. As competências cognitivas e psicomotoras são 

formadas pelo conjunto de conhecimentos e habilidades fundamentais obtidos com o 

estudo enquanto que as competências afetivas, como o próprio nome sugere, estão 

mais diretamente ligadas ao domínio afetivo, podendo ser pessoais, quando estão 

relacionadas com características do líder no âmbito individual, e interpessoais, 

quando, para serem externadas, necessitam interação com outras pessoas. 
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2.2 Conceitos de Liderança Militar 

 

O intuito desta seção foi de abordar os aspectos necessários à compreensão 

da liderança militar nos tempos modernos, iniciando por uma exposição de aspectos 

gerais. O foco conceitual se deteve nas relações interpessoais que são a base para 

o desenvolvimento da capacidade de liderança e das possíveis influências da 

inteligência emocional nesta relação. 

Na doutrina militar da FT, o conceito de liderança militar é alicerçado nos 

quatro fatores de liderança que são, a situação - o lider - o liderado e a interação 

entre eles, dentro da qual se pode definir a estrutura hierárquica de comando e 

subordinação entre seus membros. Assim, o militar que deverá conduzir seus 

subordinados na execução das suas tarefas sejam operacionais ou administrativas é 

denominado comandante, cabendo-lhe o papel de buscar a capacidade de liderança 

sobre seus subordinados nas diversas situações que se apresentarem. 

No entanto, ainda que determinado militar possua adequada capacidade de 

liderança e motivação para exercê-la, isso não assegura que ele venha a 

ser um bom líder. O processo de influência do líder sobre os liderados 

dependerá de como se relacionarão os quatro fatores da liderança (situação 

– líder – liderados – e interação entre líder e liderados) em determinado 

contexto. Como exemplo, é possível citar um comandante que se tornou um 

excelente líder em situação de combate e que não foi, necessariamente, um 

bom líder frente a uma organização militar de natureza administrativa 

(Brasil, 2011).  

Desta forma, a definição de liderança militar apresenta-se da seguinte 

maneira: 

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). 

De acordo com Brasil (2013), o conceito operativo das Operações de Amplo 

Espectro adotado pelo EB, envolve a realização simultânea ou sucessiva de 

operações ofensivas, defensivas, de cooperação e coordenação entre agências, 

entre outras. Com essa abordagem, os comandantes em geral devem possuir alto 

grau de iniciativa e liderança. De acordo com essa nova abordagem, o Exército 

adotou o conceito de que o poder de combate terrestre é composto por oito 
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elementos essenciais, a saber: movimento e manobra, fogos, comando e controle, 

proteção, logística, inteligência, informações e liderança.  

Nesta abordagem operativa, o conceito de liderança militar ganha a definição 

abaixo: 

“É definida como uma competência individual que confere ao indivíduo a 

capacidade de dirigir e influenciar outros militares, por meio de motivação, 

objetividade e exemplo. Na atualidade, os ambientes nos quais se 

desenvolvem as operações terrestres requerem que Comandantes e líderes 

da F Ter sejam extremamente adaptáveis, capazes de empregar com 

eficácia as competências relacionadas ao pensamento crítico e à 

criatividade. Ao mesmo tempo, essa adaptabilidade e o domínio das 

competências citadas só lhes serão úteis se eles forem capazes de 

transmitir com clareza e em tempo hábil sua intenção e diretrizes aos 

subordinados. Comandantes competentes, informados e dotados de 

iniciativa, coragem física e moral são capazes de extrair o melhor resultado 

do pessoal e dos sistemas de combate colocados sob seu comando”. 

(BRASIL, 2013, p. 32) 

Por sua vez, o manual denominado Publicação de Referência 00 (PR 00) - 

Liderança Militar (Espanha, 2018) do Exército da Espanha define o conceito de 

liderança militar como a capacidade de comandar para influenciar seus 

subordinados, proporcionando um propósito, diretrizes e motivação para alcançar os 

objetivos definidos. Traz ainda que a liderança militar é um processo de influencia 

baseado nas relações pessoais. A categoria do lider é dada pelos seguidores e a 

base da liderança está nas pessoas e na maneira de estabelecer e desenvolver 

seus relacionamentos com os outros. É necessário em todos os escalões do 

Exército. 

Acorde a nuestra doctrina nacional de primer nivel, podemos definir el 

liderazgo militar como la capacidad del mando para influir sobre sus 

subordinados, proporcionando un propósito, nas directrices y una 

motivación para alcanzar los objetivos marcados(ESPANHA 2018). 

O conceito de Liderança Militar na visão norte americana conforme seu 

manual FM 6-22 “Leader Development” (EUA, 2015), define que um líder militar é 

quem, por força da função assumida ou atribuída a responsabilidade, inspira e 

influencia as pessoas para atingir objetivos organizacionais. 
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O conceito de liderança no Exército Argentino é bastante atrelado a figura do 

lider cabendo a dizer que a liderança baseia-se em fazer as coisa bem, sem erros, 

mas que caso ocorram sejam assumidos pelos responsáveis e que se evite novos 

erros futuros(ARGENTINA, 1998).   

El moderno concepto de liderazgo se debe basar en: “hacer las cosas bien, 

mejorándolas continuamente, buscando no cometer errores, pero siendo al 

mismo tiempo capaces de asumirlos en caso de producirse y evitarlos en el 

futuro aprendiendo de la experiencia(ARGENTINA,1998).” 

 

2.3 Formas de Exercício da Liderança 
 

A liderança militar pode ser exercida de uma forma direta ou indireta. A 

Figura 1 ilustra essas duas formas de liderança estabelecidas pelo manual C  20-

10(2011): 

 

Figura 1: Liderança Direta e Indireta. 
Fonte: adaptado do C 20-10. (BRASIL, 2011, p. 2-6). 

 

Conforme Souza Terceiro(2012), a liderança direta é caracterizada pelo 

contato pessoal entre o líder e seus liderados e acontece todas as vezes que o  

líder  se relaciona pessoalmente  com seus liderados. Esse contato pessoal é a 

principal característica dessa forma de liderança e proporciona as melhores 

condições para que o líder exerça influência sobre seus subordinados. Trata-se da 

forma mais comumente praticada nos pequenos escalões de uma OM. É exercida 
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face a face, exigindo habilidades específicas e objetivando o conhecimento mais 

detalhado do ser humano. 

O manual de campanha C 20-10 esclarece tais idéias: 

[...] ocorre em situações nas quais o líder influencia diretamente os 
liderados, falando a eles com frequência e fornecendo exemplos 
pessoais daquilo que prega. (2) O líder, nesse caso, estará na linha de 
frente, interagindo freqüentemente  com  o grupo. (3) Por intermédio da  
liderança  direta, laços de confiança sólidos e duradouros são 
estabelecidos com os indivíduos, uma vez que o líder pode satisfazer, 
em melhores condições, às necessidades de interação com os seus 
liderados. [...] (5) Nos dias atuais, normalmente exercem a liderança 
direta aqueles com andantes que têm oportunidade de interagir 
diariamente com os subordinados, observando e sendo observados de 
perto. [...] (7) Nesse nível, o líder estará sempre junto aos seu s liderados, 
fornecendo bons exemplos pessoais. Por essa proximidade, o líder 
deverá estar atento aos detalhes, uma vez que as falhas ou erros, 
porventura cometidos, serão identificados com  facilidade pelo grupo. 
(BRASIL, 2011, p. 2-6 e 2-7). 

Por sua vez, a forma de liderança indireta é exercida por militares que 

atuam funcionalmente como intercessores ou intermediadores do líder. Desta 

forma, a liderança é exercida seguindo uma estrutura de cadeia de comando. De 

certo modo, o contato direto entre o líder e os liderados é limitado. O manual de 

campanha C 20-10 explica a importância dessa cadeia de comando para a 

liderança indireta do líder de maior nível: 

[...] Na liderança indireta, o líder exerce a sua influência atuando por 
intermédio de outros líderes a ele subordinados. Nesse caso, para que 
consiga influenciar os liderados nos escalões subordinados, é 
fundamental que se estabeleça uma cadeia de lideranças que atinja 
todos os indivíduos do grupo. Em outras palavras, é preciso que os 
líderes nos níveis intermediários  aceitem  as  idéias  daquele  que  se  
encontra  no   topo  da pirâmide e as transmitam aos respectivos 
liderados como se fossem suas, evitando quaisquer distorções de 
entendimento da mensagem. (BRASIL, 2011, p. 2-7). 

2.4 Conceito de Inteligência Emocional 

No inicio da década de 1980, Howard Gardner propôs a Teoria das 

Inteligências Múltiplas que se trata de uma crítica da visão psicológica padrão do 

intelecto: há uma única inteligência, medida adequadamente pelo QI ou outros 

testes de resposta curta. Em vez disso, com base em evidências de fontes 

diferentes, a teoria afirma que os seres humanos têm uma série de capacidades 

intelectuais relativamente discretas. Os testes de QI avaliam inteligência lingüística e 

lógica-matemática, e às vezes inteligência espacial. Os seres humanos, no entanto, 

têm várias outras capacidades intelectuais significativas1 

1. Disponível em http://multipleintelligencesoasis.org/about. Acesso em 12 Março de 2018 
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As inteligências podem ser analogizadas aos computadores. A crença em 

uma inteligência singular implica que os seres humanos possuem um único 

computador de propósito geral, que pode funcionar bem (QI alto), média (QI normal) 

ou mal (baixo QI). A teoria das inteligências múltiplas implica que os seres humanos 

possuem vários computadores relativamente independentes; A força em um 

computador não prevê força (ou fraqueza) com outros computadores.1  

Segundo C20-10, esta Teoria de Inteligências Múltiplas propunha sete 

inteligências: 

(1) a lógica-matemática, que está associada diretamente ao pensamento 

científico e ao raciocínio lógico e dedutivo; matemáticos e cientistas têm 

essa capacidade privilegiada;  

(2) a lingüística, que está associada à habilidade de se expressar por meio 

da linguagem verbal, escrita e oral;  

(3) a espacial, que está associada ao sentimento de direção, à capacidade 

de formar um modelo mental e utilizá-lo para se orientar;  

(4) a musical, que está associada à capacidade de se expressar por meio 

da música, ou seja, dos sons, organizando-os de forma criativa a partir dos 

tons e timbres;  

(5) a corporal-sinestésica, que está associada aos movimentos do corpo, 

que pode ser um instrumento de expressão; 

 (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. 

Das considerações acerca das múltiplas inteligências, e conforme estudo de 

Daniel Goleman e Peter Salovery, o conceito de inteligência emocional está 

intrinsecamente relacionado com as duas últimas inteligências, a interpessoal e a 

intrapessoal. 

Gonzaga(2011) reforça a relação entre o conceito de inteligência emocional e 

as inteligências intrapessoal e interpessoal. 

 

 

   

1. Disponível em http://multipleintelligencesoasis.org/about. Acesso em 12 Março de 2018 
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A relação entre as inteligências intrapessoal e – exame e conhecimento do 

próprio sentimento – interpessoal – capacidade de ler humores intenções e 

desejos dos outros (Bar- -On, 2002) - é explorada por diversos 

pesquisadores. Para Solms (conforme citado em Taylor & Bagby, 2000), as 

duas inteligências estão intimamente relacionadas, pois estando atento aos 

próprios sentimentos é possível estar sintonizado aos sentimentos alheios, 

fazendo-se uso de uma espécie de “sexto sentido” 

Ainda que em crescente uso e pesquisa, o construto inteligência emocional 

não encontra consenso. O conceito surgiu no âmbito acadêmico, em 1990, 

formalizado pelos pesquisadores Peter Salovey (Yale University) e John Mayer 

(University of New Hampshire), que inseriram o termo na literatura científica por meio 

de dois artigos. Na primeira publicação, de natureza teórica, os autores propuseram 

uma definição inicial de inteligência emocional como sendo “a habilidade para 

controlar os sentimentos e emoções em si mesmo e nos demais, discriminar entre 

elas e usar essa informação para guiar as ações e os pensamentos”. No segundo 

artigo ofereceu as primeiras demonstrações empíricas de como a inteligência 

emocional poderia ser considerada como uma habilidade mental. 

Por sua vez, Brasil(2011) relata que a inteligência emocional pode ser 

definida como a 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. 

Cabe ressaltar que o termo ganhou notoriedade somente com a explosão do 

best seller de Daniel Goleman, Inteligência Emocional em 1995, o qual aproximou o 

público da pesquisa com uma linguagem acessiva e persuasiva, apoiando-se em 

pesquisas sobre o cérebro, as emoções e a conduta. 

Segundo Goleman(1998), a Inteligência Emocional é a habilidade de 

gerenciarmos eficazmente a nós mesmos e também nossos relacionamentos. 

Consiste de dois conjuntos chamados de Competência Pessoal e Competência 

Social, contendo cada um suas capacidades fundamentais. Cada capacidade, por 

sua vez, é composta de conjuntos específicos de competências.  

Segundo Espanha (2018), as habilidades ou competências da inteligência 

emocional não são qualidades inatas, mas ferramentas básicas que podem se 
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aprendidas e desenvolvidas para exercer a liderança de uma forma mais efetiva. 

São agrupadas em quatro dimensões que são: conhecimento de si mesmo; 

conhecimento do social; autogestão e gestão das relações. As duas primeiras 

determinam a forma como o individuo se relaciona consigo mesmo e se desenvolve. 

As duas ultimas determinam a forma de relacionamento com os outros. O manual 

relata ainda que os chefes mais eficazes conseguem desenvolver de forma 

destacada pelo menos uma das habilidades de cada dimensão da inteligência 

emocional.  

                      
Figura 2: Dimensões da Inteligência Emocional. 
Fonte: adaptado da PR 00. (ESPANHA, 2018) 

 

3. Competências Gerais do Líder 

 

De acordo com as definições do construto competência  já estudado 

anteriormente, buscar-se-á o balizamento de que se trata da transformação dos 

recursos cognitivos, psicomotores e afetivos em comportamentos que geram 

resultados práticos. O campo de competências desejados é bastante amplo, 

cabendo a assertiva de que talvez seja impossível um único líder possuir todas 

essas competências em si, cabendo a ressalva do manual de Liderança Militar 

(Brasil,2011): 



23 

 
 

Faz-se mister ressaltar que, para ser líder, não necessariamente o militar 

deverá desfrutar de todas as competências a serem apresentadas. 

Entretanto, deve empenhar-se em incorporar à sua personalidade o máximo 

possível dessas competências, o que certamente influenciará positivamente 

para que seja reconhecido pelo grupo como líder militar(BRASIL,2011). 

Nesse sentido, o referido manual aborda as competências em: 1) Cognitivas e 

Psicomotoras e; 2) Competências afetivas, que podem ser pessoais e interpessoais. 

De acordo com o C 20-10, as competências cognitivas e psicomotoras são 

conhecimentos e habilidades inerentes a profissão militar. Por outro lado, as 

competências afetivas estão ligadas ao domínio afetivo, podendo ser pessoais 

(características individuais) e interpessoais (características que devem ser 

externadas na interação com outras pessoas). 

O quadro abaixo centraliza todas as competências previstas no manual 

supracitado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Competências do Líder Militar 

Quadro 1: competências do lider extraído das competências do Manual C 20-10 (2011, p. 5-1) 

Fonte: Autor  

 

 A análise de cada uma dessas competências seria de grande importância 

para o estudo isolado da liderança visto que são competências desejadas para que 

o líder as possua ou as desenvolva. Todavia, este não é o foco deste trabalho ao 

que será limitado ao estudo das competências mais relacionadas à inteligência 

emocional e sua relação com o desenvolvimento da capacidade de liderança. 
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Desta forma, no estudo dos aspectos do campo cognitivo e psicomotor, recai 

sobre o "Conhecimento Sobre o Ser Humano" em três competências requeridas que 

são o autoconhecimento, conhecimento da natureza humana e o conhecimento dos 

subordinados, conforme apresentado no manual:     

CONHECIMENTOS SOBRE O SER HUMANO 

a. Autoconhecimento - Sócrates afirmou que o homem deve conhecer a si 

mesmo. Para o líder, isso é fundamental, pois ele deve saber os seus 

pontos fortes e fracos, a fim de reforçar as suas capacidades e minimizar as 

suas deficiências. O autoconhecimento é a expressão da inteligência 

emocional(BRASIL, 2011). 

Na questão referente ao autoconhecimento, Espanha(2018) apresenta que os 

lideres que possuem essas habilidades são capazes de reconhecer como seus 

sentimentos afetam seu rendimento e dão mostras aos subordinados de sua 

sinceridade e autenticidade. Com essas competências, esses lideres também são 

capazes de admitir criticas construtivas e crescer com isso.  

 Los jefes que poseen esta habilidad son capaces de reconocer cómo le 

afectan sus sentimientos y cómo influyen en su rendimiento profesional. 

Mantienen un estrecho contacto con los valores que les guían, pueden 

visualizar la imagen global de una situación compleja e intuir la acción más 

adecuada. Dan muestras de sinceridad y autenticidad, y son capaces de 

hablar de sus emociones y expresar su visión con convicción. 

Por otro lado, también se encuentra la habilidad de conocerse a sí mismo, 

que permite a un jefe reconocer sus fortalezas y debilidades. Su humildad le 

permite estar siempre en condiciones de aprender aquello que debe 

mejorar, admitir las críticas y el feedback constructivo. Este hecho posibilita 

que el jefe sepa cuándo debe solicitar ayuda y dónde centrar su atención 

para desarrollar nuevas competencias de liderazgo. 

Por último, la confianza en sí mismo le permitirá asumir cometidos 

complejos con la seguridad que le proporciona el conocimiento de sus 

fortalezas(ESPANHA, 2018). 

Por sua vez, a competência de  conhecimento e compreensão da natureza 

humana por parte do lider lhe proporciona ferramentas para entender os motivos 

pelos quais as pessoas agem, suas motivações e anseios. Isso lhe permite 

identificar a forma e momento mais adequado para agir no grupo de forma a 

desenvolver sua liderança.     

CONHECIMENTOS SOBRE O SER HUMANO 

b. Conhecimento e compreensão da natureza humana 
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(1) A compreensão da natureza humana favorece o embasamento 

necessário para que o líder possa perceber as forças que atuam dentro de 

uma situação particular e procure utilizá-las para o cumprimento da missão. 

Essa busca pelo entendimento do que é a natureza humana estabelece um 

quadro de referência por meio do qual o líder avalia, orienta, executa e 

motiva. 

(2) A tarefa mais difícil com que qualquer líder militar se defronta é a de 

inspirar os subordinados e gerar neles a coragem necessária para superar a 

incerteza e o medo. Para isso, o líder precisa compreender a natureza 

humana e os motivos que levam as pessoas a se portar de determinada 

maneira, para agir no grupo com a necessária inteligência emocional. 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. 

(3) Importante é também a percepção das necessidades e das expectativas 

que todos trazem para a vida militar, em decorrência de sua formação 

anterior, e que, interagindo com as pressões da vida castrense, dão origem 

a muitos comportamentos inesperados(BRASIL, 2011). 

Outra competência de importância elevada para os comandantes em todos os 

níveis diz respeito ao conhecimento dos subordinados. Trata-se, portanto, de um 

dos pilares da liderança que é o liderado o qual deverá ser motivado a executar suas 

tarefas com o máximo rendimento possível a fim de que contribua com os logros 

alcançados pela Força Terrestre. Assim o C20-10 se expressa sobre esta 

competência:     

CONHECIMENTOS SOBRE O SER HUMANO 

c. Conhecimento dos subordinados - O acompanhamento e a observação 

constantes dos subordinados permitirão ao líder o conhecimento mais 

profundo das capacidades e das limitações de cada um. É importante 

ressaltar que somente a convivência direta com os comandados permitirá, 

na íntegra, esse conhecimento. Conhecendo profundamente seus 

subordinados, o líder estará preparado não apenas para escolher o militar 

mais qualificado para uma determinada missão, mas também poderá 

atender, de uma forma mais efetiva, às suas necessidades e proporcionar 

lhes bem-estar(BRASIL, 2011). 

No tocante a esta mesma competência, Espanha(2018) define que a relação 

com o subordinado deve aberta e sincera, cabendo ao líder transmitir a missão e 

seus objetivos. O líder deve também, buscar conhecer as motivações e expectativas 
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de cada um de seus subordinados e tratar de forma individual suas inquietações de 

modo a cumprir sua missão com maior eficiência.  

El jefe debe propiciar ocasiones que favorezcan el establecimiento de 

relaciones interpersonales con sus subordinados. Con una actitud abierta y 

sincera debe procurar continuamente cauces para la comunicación fluida en 

ambos sentidos. De esta forma, será conveniente transmitir información 

sobre la misión y los objetivos a sus subordinados buscando su 

comprensión y compromiso leal. 

Por otro lado, y sin perjuicio de la ecuanimidad, el jefe ha de tratar a sus 

subordinados de forma individual, conforme a sus diferentes motivaciones, 

expectativas y circunstancias. Además, es necesario dar la oportunidad a 

los subordinados de expresar sus inquietudes, proporcionarles apoyo 

personal, en especial, en circunstancias profesionales, personales o 

familiares difíciles, y procurarles las mejores condiciones de vida, acordes a 

cada momento para cumplir la misión con eficacia (ESPANHA, 2018). 

 

Outro de campo de competências desejadas em um lider diz respeito às 

habilidades individuais. Essas competências seriam as características individuais 

que cada pessoa possui ou desenvolveu. Neste ramo, destaca-se a competência do 

equilíbrio emocional como sendo expressão da inteligência emocional, conforme 

Brasil(2011): 

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS ÀS HABILIDADES INDIVIDUAIS 

Equilíbrio emocional - Competência para controlar as próprias reações, 

demonstrando paciência e tolerância, e tomando atitudes adequadas para 

decidir com acerto e oportunidade. É a habilidade para avaliar, com calma e 

isenção, o comportamento dos subordinados, não se deixando dominar 

pelas emoções. O líder deve evitar transmitir para o grupo as pressões que 

sofre dos superiores, da missão e do ambiente, e continuar sendo capaz de 

desempenhar as suas atividades, apesar de estar sob pressão. O equilíbrio 

emocional é a expressão da inteligência emocional. 

 
Por outro lado, além de competências individuais, o líder deverá desenvolver ou possuir 

habilidades de relacionamento. São competências relacionadas à forma como o líder interage e 

relaciona-se com os liderados. Segundo Brasil(2011), as competências selecionadas para analise 

foram:  

COMPETÊNCIAS RELACIONADAS ÀS HABILIDADES DE 

RELACIONAMENTO 

a. Comunicabilidade - Competência para expressar-se eficientemente por 

meio de ideias e ações.  
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b. Camaradagem - Competência para estabelecer relação amistosa com 

superiores, pares e subordinados.  

c. Cooperação - Competência para contribuir espontaneamente com o 

trabalho de alguém e/ou de uma equipe. 

e. Empatia - Competência para perceber sentimentos, valores, interesses e 

o bem estar dos companheiros. A empatia consiste em uma forma de 

conhecimento intuitivo que uma pessoa desenvolve para com outra e que 

repousa na capacidade de se colocar no lugar do indivíduo. Dessa forma, a 

empatia que se deseja criar entre membros de um grupo é aquela que se 

caracteriza por dar às pessoas aquilo que elas necessitam, não o que 

querem. A empatia não é pena, compaixão ou simpatia, mas uma 

competência desenvolvida que gera a confiança, melhora a comunicação e 

promove bons relacionamentos dentro e fora das organizações ou grupos. 

A empatia é a expressão da inteligência emocional. 

f. Persuasão - Competência para utilizar argumentos e atitudes capazes de 

influenciar ações e opiniões de outros. Os principais instrumentos positivos 

são: o exemplo; o estabelecimento de metas e padrões definidos; o ensino 

e a instrução; o aconselhamento; o saber ouvir, convencer e recompensar; 

e dar sentido às tarefas, tornando-as significativas ou criando desafios.  

g. Tato - Competência para se relacionar com as pessoas, sem ferir 

suscetibilidades, compreendendo a dinâmica das relações interpessoais e a 

natureza emocional dos seus superiores, pares e subordinados, a fim de 

interagir com todos da forma mais eficaz possível. O tato é a expressão da 

inteligência emocional, pois o líder que detém essa competência age nos 

locais e nos momentos certos, e deixa de agir no lugar e nos momentos 

inadequados, obtendo, assim, êxito em seus relacionamentos. (BRASIL, 

2011). 

Cabe ressaltar que as competências acima transcritas são diretamente 

relacionadas com os competências da inteligência emocional, motivo pela qual 

foram aqui reproduzidas. Ambas as competências estarão correlacionadas em 

capítulo futuro deste trabalho. 

 

4. Competências relacionadas à Inteligência Emocional 

 

Segundo Goleman (2007), a habilidade de gerenciarmos eficazmente a nós 

mesmos e também nossos relacionamentos consiste de dois conjuntos chamados de 

Competência Pessoal e Competência Social, contendo cada um suas capacidades 

fundamentais. Cada capacidade, por sua vez, é composta de conjuntos específicos de 
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competências. A seguir, apresenta-se um quadro das competências e, em seguida, suas 

características correspondentes. 

 Competência Pessoal 

Auto-percepção Auto-regulação Motivação 

percepção emocional auto-controle vontade 

auto-avaliação precisa confiabilidade iniciativa 

auto-confiança conscienciosidade otimismo 

 adaptabilidade engajamento 

 inovação  

Quadro 2 – Competências Pessoais 

Fonte: Autor  

 

Competência Social 

Empatia Aptidões sociais 

compreender pessoas influência 

desenvolver pessoas comunicação 

orientação para atendimento liderança  

alavancamento da diversidade catalisador de mudanças 

percepção política  gerenciamento de conflitos 

 estabelecimento de vínculos 

 colaboração e cooperação 

 capacidade de equipe 

Quadro 3 – Competências Sociais 

Fonte: Autor  

 

4.1 Competências Pessoais 

 

O conjunto de habilidades denominado por Goleman como Competências 

Pessoais dizem respeito, como próprio nome sugere, às características do líder no 

âmbito individual. Esses conceitos auxiliaram posteriormente para o entendimento 

da correlação apresentada entre as competências da liderança e da inteligência 

emocional.  

Desta forma, passa-se ao estudo destas competências pessoais, conforme 

quadro abaixo:  
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Competência Pessoal 

Auto-percepção 

(conhecer os 

próprios estados 

interiores, 

preferências, 

recursos e 

intuições.) 

percepção 

emocional 

conhecimento de como as próprias 

emoções afetam o desempenho no 

trabalho e a capacidade de usar os valores 

próprios para guiar as decisões 

auto-avaliação 

precisa 

avaliar realistamente os seus próprios 

pontos fortes e limitações, reconhecer os 

próprios recursos, capacidades e 

limitações interiores. 

auto-confiança forte senso do próprio valor e da própria 

capacidade  

Auto-regulação 

(lidar com os 

próprios estados 

interiores, 

impulsos e 

reveses, e 

recursos.) 

auto-controle lidar com emoções perturbadoras e 

impulsos 

confiabilidade manter padrões de honestidade e 

integridade, assumindo responsabilidades 

sobre a própria conduta 

conscienciosidade assumir a responsabilidade pelo 

desempenho pessoal.   

adaptabilidade flexibilidade para lidar com as mudanças 

inovação sentir-se à vontade e aberto diante de 

novas idéias, procedimentos, enfoques e 

novas informações. 

Motivação 

(buscar 

determinadas 

oportunidades e 

conduzir nossa 

percepção nessa 

direção.) 

vontade esforçar-se para melhorar ou satisfazer um 

padrão de excelência. 

iniciativa demonstrar presteza em agarrar as 

oportunidades 

otimismo perseguir metas a despeito de obstáculos e 

reveses 

engajamento alinhamento com as metas de um grupo ou 

organização. 

Quadro 4 – Competências Pessoais 

Fonte: Autor - adaptado de Golleman(2007) 
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4.2 Competências Sociais 

 

Conforme Loureiro (2011), competência social é um construto avaliativo, 

multidimensional e interativo nas suas diversas componentes, que Vaughn e Hogan 

(1990) identificaram como sendo as relações positivas com os pares, uma cognição 

social adequada à idade, a ausência de problemas de comportamento e habilidades 

sociais eficazes. 

Loureiro(2011) corrobora ainda com a definição ao afirmar que a competência 

social para McFall (1982) é um conceito teórico de caráter avaliativo que reflete 

sempre um juízo (baseado em determinados critérios) do próprio ou dos outros 

(pessoas significativas) acerca das capacidades específicas (habilidades sociais) 

que permitem a uma pessoa executar com competência determinadas tarefas 

sociais. Ainda nesta linha de pensamento, Del Prette e De Prette (2001) consideram 

que a competência social tem subjacente uma avaliação que “qualifica a proficiência 

de um desempenho e se refere à capacidade do indivíduo de organizar 

pensamentos, sentimentos e ações em função dos seus valores e objetivos 

articulando-as às demandas imediatas e mediatas do ambiente”. 

Partindo desta premissa conceitual, passa-se a estudar quais são as 

competências sociais estão relacionadas com a inteligência emocional.  

 

Competência Social 

EMPATIA: 

capacidade de 

lidar com 

relacionamentos. 

Representa a 

aptidão para 

todas as 

competências 

relevantes para 

o trabalho. 

compreender as 

outras pessoas 

percepção dos sentimentos, perspectivas, 

necessidades dos outros e ter um interesse 

ativo por suas preocupações.  

desenvolvimento 

de outras pessoas 

perceber as necessidades de 

desenvolvimento de outras pessoas e 

ampliar suas capacidades. 

orientação para o 

atendimento 

antever, reconhecer e satisfazer as 

necessidades dos clientes. 

alavancamento da 

diversidade 

cultivar oportunidades através de pessoas 

com características diversas. 

percepção política  capacidade de ler as correntes políticas e 

sociais. 
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APTIDÕES 
SOCIAIS: 
aptidão natural 
para induzir nos 
outros as 
respostas 
desejáveis. 
 

influência utilizar instrumentos eficazes de persuasão 

comunicação ouvir abertamente e enviar mensagens 
convincentes. 

liderança guiar e inspirar indivíduos ou grupos em 
direção à uma visão.   

catalisador de 

mudanças 

iniciar ou gerenciar mudanças. 

gerenciamento de 

conflitos 

negociar e solucionar discordâncias. 
 

estabelecimento de 

vínculos 

cuidar de relacionamentos instrumentais. 

colaboração e 

cooperação 

trabalhar com outras pessoas buscando 
atingir metas comuns. 

capacidade de 

equipe 

criar sinergia ao trabalhar na direção 
de metas coletivas. 

Quadro 5 – Competências Sociais 

Fonte: Autor - adaptado de Golleman (2007) 

 

5. Correlação entre competências da Liderança e Inteligência Emocional 

 

 Neste quadro de correlação entre as competências da liderança militar e da 

inteligência emocional, buscou-se estudar a correspondência significativa entre os 

termos baseados nas definições já apresentadas nos capítulos anteriores. Assim, a 

coluna do lado esquerdo que trata da liderança foi ordenada ordinariamente na 

ordem crescente. Na coluna da direita que trata da inteligência emocional buscou-se 

numerar a competência com o correspondente da coluna da esquerda. As 

competências não numeradas foram decorrentes da não correlação conceitual.      

Liderança (por C20-10) Inteligência Emocional (por Daniel Goleman) 

Competências 

Pessoais 

Conhecimento sobre ser 

humano 

 1  Auto percepção Competências 

Pessoais 

autoconhecimento  1 1 percepção emocional 

conhecimento e 

compreensão da natureza 

humana  

2 1 auto-avaliação precisa 

conhecimento dos 

subordinados  

3 12 autoconfiança 
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Competências 

relacionadas a valores 

4  Auto regulação 

coerência 5 16 auto controle 

coragem 6  confiabilidade 

dedicação 7 9 consciesiosidade  

imparcialidade 8 17 adaptabilidade 

responsabilidade 9 13 inovação 

Competências 

relacionadas a 

habilidades individuais 

10  Motivação 

adaptabilidade 11  vontade 

autoconfiança 12 18 iniciativa 

criatividade 13  otimismo 

decisão 14 7 engajamento 

dinamismo 15 27 Empatia Competência 

social equilíbrio emocional 16 3 compreender pessoas 

flexibilidade 17  desenvolver pessoas 

iniciativa 18  orientação para 

atendimento 

objetividade 19  alavancamento da 

diversidade 

organização 20  percepção política 

persistência 21  Aptidões sociais 

resistência 22 28 influência 

Competências 

Interpessoais 

(habilidades de 

relacionamento) 

comunicabilidade 23 23 comunicação  

camaradagem 24  liderança 

cooperação  25  catalisador de mudanças  

direção 26 29 gerenciamento de 

conflitos 

empatia 27 24 estabelecimento de 

vínculos 

persuasão 28 25 colaboração e 

cooperação 

tato 29 24 capacidade de equipe 

Quadro 5 – Correlação de competências  

Fonte: Autor  

Percebeu-se, portanto, que as definições conceituais de diversas 

competências estudadas como atributos do líder militar estão intrinsecamente 

relacionadas as mesmas competências definidas e estudadas na inteligência 
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emocional. Com base nas correspondências estabelecidas, foi realizado a 

confrontação conceitual de modo que foram elencadas algumas competências e 

atributos como mais relevantes para o trabalho.  

O atributo autoconhecimento no viés da liderança militar, por exemplo,  afirma 

que o líder deve saber os seus pontos fortes e fracos, a fim de reforçar as suas 

capacidades e minimizar as suas deficiências. De forma semelhante, a auto 

percepção, a percepção emocional e auto-avaliação precisa, competências da IE, 

destacam a mesma necessidade de que o lider se conheça internamente.  

  Outro destaque se refere ao conhecimento do ser humano e, 

conseqüentemente, do subordinado, por parte do chefe militar. Na inteligência 

emocional equivale a compreender pessoas. Estas competências estão diretamente 

afetas as relações humanas entre os participantes nos quais se busca criar a 

relação de liderança.  

No tocante a características pessoais individuais, percebeu-se que o atributo 

equilíbrio emocional na liderança está para o auto controle da inteligência emocional. 

Aqui valoriza-se o fato de o líder deve buscar o controle das suas próprias reações 

com vistas tomar atitudes adequadas com relação ao comportamento dos 

subordinados. Essa situação permitirá que o lider não perca a confiança dos seus 

liderados e conseqüentemente, tenha sua liderança fortalecida.  

No tocante às habilidades de relacionamento, cabe ressaltar a competência 

empatia que recebe a mesma denominação tanto na liderança militar como na 

inteligência emocional. Salienta-se que esta competência diz respeito à capacidade 

de perceber sentimentos, valores, interesses e o bem estar dos companheiros ou 

subordinados, colocando-se no posicionamento daquela pessoa. Assim, é possível 

entendê-la melhor e buscar melhor forma de apoiá-la para que aumente o 

rendimento do seu trabalho.  

Ainda nas habilidades de relacionamento entre pessoas, destaca-se a 

competência tato pela liderança militar correlacionada com a capacidade de 

gerenciamento de conflito pela inteligência emocional. Ambas estão intrinsecamente 

relacionadas à situação de que o líder que detém essa competência busca agir nos 

locais e nos momentos certos para evitar constrangimentos e obtendo melhores 

resultados junto ao seu subordinado para as tarefas subseqüentes. 
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Pela análise do quadro de correlações, pode-se perceber outras 

competências que também podem ser relacionadas entre a liderança militar e a 

inteligência militar. Todavia, para fins deste estudo, entendeu-se suficiente abordar 

somente estas acima tendo em vista que tais competências são reconhecidamente 

correlacionadas nos documentos pesquisados.    

 

6 METODOLOGIA  

   

Este capítulo abordou o caminho percorrido na presente pesquisa sobre a 

importância da inteligência emocional como ferramenta para o desenvolvimento da 

liderança. Assim, para se atingir os objetivos propostos, esta abordagem foi 

subdividida em três (03) subitens, a saber:  Delimitação da Pesquisa; Concepção 

Metodológica; e Limitações do Método. 

 

6.1   Delimitação da Pesquisa 

  

A delimitação da pesquisa revelou o universo estudado. Segundo Vergara 

(2000) se trata de toda população que possui as características que serão objeto 

de estudo. Por sua vez, a amostra é uma parcela convenientemente selecionada 

daquele universo inicial (população). Na definição de Marconi e Lakatos (2006) 

amostragem só ocorre quando a pesquisa não é censitária, isto é, não abrange a 

totalidade dos componentes do universo. 

Neste aspecto, a amostra selecionada foi restrita ao universo de militares 

que exercem ou exerceram a função de chefia ou comando em qualquer nível da 

hierarquia militar, tendo em vista que o assunto liderança deve ser praticado e 

estudado em toda a estrutura da organização militar.  

 

6.2 Concepção Metodológica 

 

Partindo do referencial metodológico apresentado no Manual de Elaboração 

de Projetos da ECEME(2012) o qual apresenta as seguintes definições, foram 

realizados os devidos balizamentos deste trabalho de pesquisa:  

b) Pesquisa qualitativa – contempla a subjetividade, a descoberta, a 

valorização da visão de mundo dos sujeitos. Requer uma procura mais 
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profunda, para entender os fenômenos, privilegiando os relatos, a história, 

as análises de documentos, as entrevistas etc.  

c) Pesquisa descritiva – evidencia características de uma população ou 

fenômeno, podendo, também, estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Serve de base para a pesquisa explicativa.  

d) Pesquisa explicativa – tem como principal objetivo tornar algo inteligível, 

justificando os motivos. Visa esclarecer quais fatores contribuem, de alguma 

forma, para a ocorrência de determinado fenômeno.  

j) Pesquisa bibliográfica – é o estudo sistematizado desenvolvido com base 

em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, 

material acessível ao público em geral (Brasil,2012).  

Desta conceituação, inferiu-se que a presente pesquisa foi do tipo qualitativa, 

uma vez que baseou-se em fatos subjetivos para entender a correlação entre as 

competências da liderança militar e da inteligência emocional.  No prosseguimento 

do estudo, a pesquisa também foi considerada como descritiva, explicativa e 

bibliográfica. Descritiva porque abordou as características e aspectos da liderança 

militar, bem como descreveu aspectos da inteligência emocional que estão 

intrinsecamente relacionados. A pesquisa foi também do tipo explicativa porque 

buscou esclarecer a compatibilidade entre o uso da inteligência emocional e o 

desenvolvimento da liderança. Por fim, foi também considerada do tipo bibliográfica 

porque teve sua fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre 

assuntos de gestão do conhecimento, criação do conhecimento e de 

desenvolvimento de doutrina militar disponíveis em livros, manuais e artigos de 

acesso livre ao público em geral.  

As conclusões decorrentes das pesquisas bibliográficas e documental 

permitiram estabelecer a influência de aspectos relativos a inteligência emocional 

para um melhor desenvolvimento da liderança militar, identificando as necessidades 

de aprimoramento e utilização em ambientes da caserna pelos comandantes em 

todos os níveis.   

A coleta de dados foi realizada através de consulta na Biblioteca da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e 

da Academia Militar das Agulhas Negras pelo portal integrado de bibliotecas 

PERGAMUM buscando trabalhos acadêmicos sobre o tema. Foram pesquisados 

ainda, artigos e outros trabalhos acadêmicos do meio civil disponíveis sobre o tema 

em revistas especializadas disponíveis na rede mundial de computadores. Para 
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tanto, as bibliotecas virtuais Scielo, do site de pesquisas Google Scholar  foram 

consultadas. Ainda, Manuais e Documentos da Força Terrestre que tratam do tema 

também foram coletados para análise, particularmente aqueles que abordam a 

Liderança Militar e Inteligência Emocional. Foram coletados, ainda, livros e artigos 

que abordassem o tema da inteligência emocional. 

Verificou-se que a amostra dos documentos e publicações utilizada 

caracterizou-se por ser não probabilística por acessibilidade, já que se baseou na 

facilidade de acesso às referidas fontes e não em uma análise matemática.  

 Conforme Brasil (2012) a coleta de dados pode ser longitudinal ou 

transversal. A primeira ocorre quando é realizada em mais de um momento, para se 

descobrir as mudanças do fenômeno ao longo do tempo. Já a transversal, é quando 

transcorre a coleta em apenas um momento. Partindo desta premissa, estabelece-se 

que o presente estudo utilizará a coleta de dados transversal. 

Seguindo o Manual Escolar “Elaboração de projetos de pesquisa na ECEME” 

(2012), os passos foram: 

- Levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;  

- Seleção da bibliografia e dos documentos; 

- Composição de arquivos: as fichas bibliográficas de citações, análises e 

resumos foram confeccionadas; 

- Estudo crítico, tabulação das informações levantadas e consubstanciação 

das questões de estudo. 

 

6.3 Limitações do Método 

 

O método escolhido para a realização da pesquisa apresenta limitações já 

que não permite realização de testes ou provas para sua comprovação e por se 

tratar de tema das ciências humanas e, envolver o comportamento de lideres e 

liderados para se atingir o objetivo desejado. Todavia, já é ponto pacífico entre os 

acadêmicos que esses estudos das ciências humanas também são entendidos 

como de grande relevância e pertinentes.    
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7. CONCLUSÃO 

 

O tema liderança permanece como assunto de interesse atual de 

organizações privadas e públicas. Os pressupostos que permitem sustentar tal 

assertiva estão calcados na quantidade de estudos que surgiram por ocasião desta 

pesquisa bibliográfica. Daí decorre que o manutenção deste tema no foco 

acadêmico e, mesmo, no meio das grandes corporações ratificam sua importância 

para a sociedade contemporânea. 

No meio militar, as Forças Armadas que são baseadas constitucionalmente 

baseadas na hierarquia e na disciplina possuem sua estruturação de carreira 

vertical. Portanto, os militares dos postos e graduações mais elevados possuem 

uma responsabilidade de fazer com que os seus subordinados exerçam suas tarefas 

com maior rendimento possível. Nesse contexto, o estudo da liderança militar 

constituiu-se de alta relevância para este trabalho de pesquisa uma vez que o seu 

desenvolvimento nos chefes militares tornou-se essencial para o melhor 

desenvolvimentos das missões e trabalhos realizados. 

Na  atualidade, um ambiente de incerteza e de excesso de informação que 

chegam por todos os meios, tornam-se desafios para os militares que exercem ou 

exercerão cargos ou funções de chefia em todos os níveis os quais deverão saber 

unir as melhores ferramentas que disponham para um eficaz desenvolvimento da 

liderança no ambiente da caserna. As habilidades requeridas hoje apoiam-se na 

complementaridade dos papéis de gerente e líder.  

O objetivo deste trabalho foi verificar de que forma as competências que 

caracterizam o conceito de inteligência emocional poderiam servir como ferramentas 

para auxiliar no desenvolvimento da liderança militar. Na interface de relacionamento 

entre a liderança militar e a inteligência emocional pode-se perceber uma discreta e 

intrínseca correlação de competências sejam elas nas áreas cognitivas, 

psicomotoras ou afetivas. Todavia, a maior ênfase ocorreu no campo da 

competência afetiva uma vez que é neste campo de atuação onde se desenvolvem 

os relacionamentos humanos.  

Conforme Dores(2016), a importância dada às competências sociais nos líderes 

de hoje tem tido um crescente exponencial, tornando-se vital para o líder do futuro, 

como reconhecem Bass e Avolio (1993). Teorias sobre uma Liderança Carismática e 
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Transformacional sugerem que, nos dias de amanhã, os líderes devem-se envolver 

emocionalmente com os liderados, no sentido de potenciar e superar as expetativas de 

performance das organizações (Bass & Avolio, 1994, cit. in Megerian & Sosik, 1996). 

No estudo da liderança militar, a divisão da competência afetiva nos tipos 

pessoais e interpessoais permitiu verificar as características do líder militar e das 

relações entre os outros militares do mesmo grupo. Pela inteligência emocional, 

percebeu-se uma subdivisão pautada em competências pessoais e sociais. 

Percebeu-se que, se pelo lado da liderança militar existem diversos estudos e 

documentos já publicados, por outro lado da inteligência emocional, percebeu-se 

como uma valiosa ferramenta ainda ascensão para um melhor desenvolvimento da 

liderança militar. Trata-se do aproveitamento das competências originarias da 

inteligência emocional. Esse tema por ser diretamente relacionado as relações 

humanas pode ser visto por meio de óticas pessoais e interpessoais e apresenta 

forte ligação com a liderança militar que também se desenvolve entre pessoas e 

para pessoas. 

Em função dos resultados analisados, pode-se inferir que as competências 

afetas à inteligência emocional permeiam os diversos relacionamentos humanos de 

forma até mesmo natural e involuntária. Todavia, foi verificado como bastante 

incipiente a importância dada ao tema inteligência emocional para desenvolvimento 

da liderança militar. Corrobora com essa importância da IE no desenvolvimento da 

liderança, Dores(2016) que afirma: 

Podemos então concluir que a Inteligência Emocional é uma condição sine 

qua non da Liderança. Sem ela a pessoa pode receber a melhor formação, 

ter um raciocínio incisivo e analítico e uma infinidade de excelentes ideias, 

mas nunca será um grande líder (Goleman 1998). Goleman sugere, ainda, 

que a IE contribui em 80 a 90% para as competências que distinguem os 

líderes destacados dos líderes médios (Goleman et al., 2002).  

Não se constata a necessidade de mudanças curriculares sobre o assunto na 

formação ou aperfeiçoamento dos lideres militares, mas percebe-se a carência de 

auto-aperfeiçoamento ou mesmo de programas institucionais dirigidos que 

estimulem o estudo.  

Para o auto-aperfeiçoamento dos militares que exercem funções de chefia, 

sugere-se a criação de programas de incentivo a leitura e estudo sobre o assunto de 

forma que fosse criada a mentalidade de busca incessante pelo maior 
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desenvolvimento da liderança, tendo como ferramenta de apoio e estímulo a 

inteligência emocional. Isso de deve pelo fato de que a inteligência emocional tem 

capacidade de criar motivação para si próprio e de controlar impulsos para saber 

aguardar momento adequado para agir em proveito próprio e de seus subordinados, 

mantendo-se em bom estado de espírito e impedindo que a ansiedade interfira na 

capacidade de raciocinar; de ser empático e autoconfiante. 

Outra proposta de simples execução, seria o estímulo ao desenvolvimento de 

programas de leitura nas OM de forma semelhante aos que ocorrem nas escolas 

militares. Estes programas ficariam a cargo de execução e fiscalização dos seus 

comandantes de forma que os aplicassem quando mais adequado na sua OM. Os 

temas seriam obrigatoriamente relacionados às relações humanas, particularmente 

ligados a inteligência emocional e à liderança militar.    

Deste modo, o líder militar teria um continuo aperfeiçoamento das relações 

humanas e da liderança militar e seria constantemente motivado a buscar desde os 

bancos escolares, maiores rendimentos neste assunto que, apesar de ser 

aparentemente subjetivo, possui comprovada importância para que os lideres 

explorem o máximo de rendimento dos seus liderados. 
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