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RESUMO 
 
 

O Exército Brasileiro vem promovendo, nos últimos anos, verdadeira 
transformação interna, adaptando e modificando sua estrutura organizacional, com 
vista a ingressar na chamada Era do Conhecimento. Nesse sentido, novas 
capacidades foram adquiridas, em diversas áreas (vetores de transformação), com 
especial atenção à gestão dos recursos humanos. Paralelamente a isso, observou-
se, nas últimas décadas, a crescente importância que as modernas corporações vêm 
atribuindo ao desenvolvimento do atributo resiliência. Nesse trabalho, foi analisado 
como a resiliência poderia contribuir nos processos de avaliação dos recursos 
humanos da Força Terrestre. Desse modo foi elaborada uma introdução que objetivou 
ambientar o leitor sobre o processo histórico vivido pelo Exército Brasileiro, em sua 
passagem da Era Industrial para a Era do Conhecimento, com destaque para o vetor 
Recursos Humanos. No desenvolvimento, foi apresentado o conceito de resiliência e 
sua evolução para o campo das ciências humanas. Em seguida, foi analisada a 
eventual aplicação da resiliência no seio militar, consideradas as peculiaridades da 
carreira castrense, bem como o funcionamento do Sistema de Gestão do 
Desempenho e as possibilidades relacionadas à resiliência. Por último, como 
conclusão, foi apresentada uma proposta de adoção da resiliência como pauta de 
avaliação para os processos seletivos conduzidos pelo Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 
 
 
In recent years, The Brazilian Army has been promoting a real internal transformation, 
adapting and modifying your organizational structure, with a view to joining called 
Knowledge Era. In this sense, new capabilities were acquired in various fields (vector 
processing), with special attention to the management of human resources. At the 
same time, it was observed, in recent decades, the growing importance of modern 
corporations come by attributing to the development of the resilience attribute. In this 
paper, it was analyzed how resilience could contribute to the processes of evaluation 
of the human resources of the Brazilian Army. In this way, an introduction was 
elaborated that aimed to make the reader aware of the historical process experienced 
by the Brazilian Army in its passage from the Industrial Age to the Knowledge Age, 
with emphasis on the Human Resources vector. In the development, it was presented 
the concept of resilience and its evolution to the field of the human sciences. Then, the 
possible application of resilience within the military was analyzed, considering the 
peculiarities of the military career, as well as the functioning of the Performance 
Management System and the possibilities related to resilience. Finally, as a 
conclusion, a proposal was presented for the adoption of resilience as an evaluation 
guide for the selective processes conducted by the Brazilian Army. 
 

 

Keywords: Resilience; Human Resources; Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro (EB) passa, nos dias atuais, por um processo de 

transformação, decorrente da passagem da Força Terrestre da chamada Era 

Industrial para a Era do Conhecimento. Segundo MAIA NETO (2011), “a sociedade 

brasileira tem exigido do Estado uma forte atuação em diversas áreas, em especial 

em segurança, infraestrutura e ações sociais, cabendo às Instituições buscarem 

respostas a essas necessidades”. Nesse sentido, a Concepção de Transformação do 

Exército Brasileiro 2013-20221 estabelece que: 

a Era do Conhecimento pressupõe uma Força com novas capacidades e 
competências, integrada por pessoal altamente capacitado, treinado e 
motivado, apta a empregar armamentos e equipamentos com alta tecnologia 
agregada e sustentada em uma doutrina autóctone, efetiva e em constante 
evolução. 

Esse processo de transformação está estruturado em 9 (nove) vetores, a saber: 

Recursos Humanos; Educação e Cultura; Ciência e Tecnologia; Doutrina; Engenharia; 

Gestão; Logística; Preparo e Emprego; e Orçamento e Finanças. Assim, considera-se 

que essas transformações promovidas no seio da Força Terrestre resultarão “de um 

conjunto de inovações que, partindo da dimensão humana – ‘A força da nossa Força’, 

aperfeiçoarão e introduzirão novas competências e capacidades em todos os setores” 

(BRASIL, 2013). Especificamente sobre Recursos Humanos, PERI (2013) afirma que 

a transformação da Força Terrestre deve ter como foco a dimensão humana, 

entendida como “o conjunto de todos os fatores, geridos pela Instituição, que 

influencia o profissional militar – do ambiente de trabalho a seus familiares”.  

Um dos aspectos de maior relevância na dimensão humana diz respeito à 

gestão dos recursos humanos, que no seio do EB está a cargo do Departamento Geral 

do Pessoal (DGP). Essa gestão deve ser pautada pelo reconhecimento profissional e 

pela meritocracia, a partir do desempenho demonstrado pelo militar ao longo de sua 

carreira. Nesse sentido, o aperfeiçoamento do processo de avaliação é visto como 

fundamental para proporcionar esse necessário reconhecimento, além de reforçar a 

motivação da tropa nos mais diversos níveis. 

 
1 A Concepção de Transformação do Exército 2013-2022 decorreu de estudos, análises e avaliações, 
que indicaram como o Exército Brasileiro deveria ser organizado. Apresentou como marcos temporais 
os anos de 2015 e 2022, com a premissa de que até este último o País deixaria a atual situação de ator 
regional, assumindo a posição de ator global, com forte atuação no cenário internacional. 
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A avaliação pode e deve ser utilizada para duas finalidades básicas: julgamento 

e desenvolvimento (NASSIF, 2008). O julgamento possibilita o ordenamento justo, 

dentro de critérios organizacionais. O desenvolvimento serve para o auto 

aperfeiçoamento e para a aquisição de comportamentos e competências desejáveis. 

O planejamento, supervisão, processamento, controle e aprimoramento dos diversos 

processos de avaliação do EB é realizado pelo DGP, por intermédio da Diretoria de 

Avaliação e Promoções (D A Prom). 

O primeiro processo de avaliação da Força Terrestre foi implementado em 

1973. Desde então, foram realizadas diversas modificações nessa sistemática, sendo 

a última no ano de 2015, com a implantação do Sistema de Gestão do Desempenho 

(SGD) por parte da D A Prom. Atualmente, o SGD subsidia, com informações de 

caráter gerencial, os diversos processos seletivos e de promoções existentes no EB, 

atendendo ao Comandante do Exército, ao Órgão de Assessoramento Direto e 

Imediato (OADI – Gabinete do Comandante do EB), ao Órgão de Direção Geral (ODG 

– Estado-Maior do Exército), aos Órgãos de Direção Setorial (ODS), e aos 

Comandantes, Chefes e Diretores, nos mais diversos níveis. 

O SGD está baseado na avaliação por competências. Segundo as Instruções 

Reguladoras para o Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do 

Exército (EB30-IR-60.007), competências são entendidas como “o conjunto de 

Conhecimentos, Habilidades, Atitudes, Valores e Experiências evidenciados no 

desempenho de um cargo/função”. A concepção da avaliação por competências no 

EB está reproduzida na figura 1 a seguir:  

 

FIGURA 1 – Concepção da avaliação por competências no EB. 
Fonte: disponível em https://slideplayer.com.br/slide/353568/. Acesso em 19 de maio de 2019. 
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Estando o SGD estruturado no processo de avaliação por competências, a 

resiliência constitui-se em um importante atributo a ser desenvolvido ao longo da 

carreira militar, e no Exército Brasileiro em particular. Nesse sentido, o presente 

trabalho de conclusão de curso desenvolveu-se em torno do seguinte problema:  

De que maneira a inclusão da pauta RESILIÊNCIA no SGD poderia 

contribuir para o aprimoramento da avaliação e dos diversos processos 

seletivos dos militares de carreira do EB? 

Para atingir a resolução da problemática exposta, os objetivos estabelecidos 

tiveram a função de nortear a elaboração do trabalho. Para melhor compreensão 

didática, os mesmos foram subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos. 

O objetivo geral da pesquisa foi apresentar uma proposta para inclusão da 

resiliência como pauta de avaliação no Sistema de Gestão de Desempenho (SGD) do 

EB. Para que se possa atingir o objetivo geral proposto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

a. Apresentar o conceito de resiliência; 

b. Estudar a resiliência e sua relevância para a carreira militar; 

c. Analisar o funcionamento do SGD e as possibilidades relacionadas à 

resiliência. 

A hipótese que norteou a realização do trabalho foi a seguinte: a inclusão da 

resiliência como pauta a ser avaliada no SGD poderá contribuir para a análise, 

realizada pela D A Prom, pelo DGP e pelos demais órgãos do Escalão Superior, dos 

recursos humanos envolvidos nos diversos processos seletivos existentes no EB. 

As variáveis estabelecidas tiveram por finalidade verificar de que forma o 

desenvolvimento e a avaliação da resiliência no SGD, no contexto da carreira militar, 

pode contribuir para selecionar recursos humanos mais preparados para os processos 

seletivos de interesse da Força Terrestre. Foram estabelecidas uma variável 

independente e uma dependente. 

A variável independente elencada foi a relevância da resiliência para a carreira 

militar. E a variável dependente foi a possibilidade de utilização da resiliência como 

parâmetro, no SGD, para a sistemática de seleção nos processos de interesse do EB. 

A medição da variável independente realizou-se por meio da verificação da 

importância do conceito de resiliência para a carreira militar. Já a variável dependente 

foi medida pelo reconhecimento da relevância desse atributo como parâmetro a ser 

utilizado no SGD em apoio aos processos seletivos no âmbito do EB. 
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Dessa forma, foi possível verificar os benefícios que a incorporação do atributo 

resiliência pode trazer para a sistemática de avaliação atualmente em vigor, por meio 

do SGD. 

Como forma de delimitar a pesquisa, estudou-se o conceito de resiliência 

comumente utilizado nas grandes corporações, e sua aplicabilidade em proveito da 

carreira militar no EB. A abrangência da pesquisa contemplou a revisão conceitual da 

literatura nacional e estrangeira, com recorte temporal baseado nos últimos 30 (trinta) 

anos, quando o conceito de resiliência passou a ser admitido nas ciências humanas.  

Segundo BARRETO, SCHREINER e FRANÇA (2006), a resiliência “necessita 

ser construída em contato direto com o meio social e corporativo, isto é, em um espaço 

onde seja possível compartilhar e experimentar diferentes ideias em diferentes 

momentos de ação”. Dessa forma, esse atributo, como pauta comportamental com 

possibilidade de desenvolvimento ao longo da carreira militar, se reveste de particular 

interesse para o EB, notadamente para processos que utilizam informações constantes 

no SGD para tomada de decisão, como seleção de comandantes de Organizações 

Militares (OM) e indicação para realização de cursos no exterior, dentre outros. 

Em termos de metodologia, optou-se pela taxionomia de Vergara (2009), 

desenvolvendo a pesquisa qualitativa. O propósito foi identificar relações entre as 

variáveis levantadas, aprofundando o conhecimento proveniente da experiência do 

pesquisador com os novos conceitos advindos da pesquisa bibliográfica.  

O trabalho também teve viés descritivo, servindo de base para a pesquisa 

explicativa, pois buscou o levantamento de informações na literatura existente, além 

de analisar os elementos que pudessem elucidar o problema exposto. 

O universo do estudo foi estabelecido pelo conjunto dos principais trabalhos 

bibliográficos que versam sobre resiliência, bem como de normativos que regem o 

processo de avaliação de militares do EB. Como principais amostras, foram utilizados 

os trabalhos sobre desenvolvimento da resiliência no campo das ciências humanas 

elaborados nos últimos 30 (trinta) anos, bem como as normas que tratam do SGD, 

aprovadas desde a sua implementação, no ano de 2015. 

A investigação científica focou no caráter subjetivo do objeto analisado. Foi 

buscada a fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre os assuntos 

relacionados ao conceito de resiliência em livros, manuais, jornais, artigos, 

monografias, teses e dissertações, sempre buscando os dados pertinentes ao 

assunto, incluindo-se aqueles disponibilizados pela rede mundial de computadores. 
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O método de tratamento de dados utilizado foi a análise de conteúdo, no qual 

estudos de textos foram desenvolvidos para a obtenção da necessária fundamentação 

teórica, com vistas a confirmar ou não a hipótese apresentada. 

A metodologia em questão apresentou limitações, particularmente, quanto à 

profundidade da pesquisa realizada, pois não contemplou, dentre outros aspectos, o 

estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas ao processo de 

elaboração e de implantação do SGD. Como a pesquisa bibliográfica foi limitada às 

consultas realizadas pelo autor, buscou-se a maior variação de seleção das fontes de 

consulta possível na realização deste trabalho. 

A seguir, o conceito de resiliência será apresentado, a relevância da resiliência 

para a carreira militar será estudada, bem como o funcionamento do SGD e as 

possibilidades relacionadas à resiliência serão analisadas, tendo por objetivo final 

apresentar proposta de inclusão desse atributo nas avaliações realizadas no SGD, de 

forma a contribuir para o aperfeiçoamento das informações gerenciais de interesse do 

Exército Brasileiro. 

 

2. O CONCEITO DE RESILIÊNCIA 

 

2.1 A RESILIÊNCIA NO CAMPO DAS CIÊNCIAS EXATAS 

 

O conceito de resiliência teve origem no estudo sobre a elasticidade dos 

materiais. A palavra foi empregada com significado preponderantemente técnico, 

ligado à propriedade física da matéria e sua capacidade de retornar ao estado inicial 

após impacto ou choque. A palavra vem do latim resilio, resilire. Resilio, de acordo 

com dois dicionários latim-português (FARIA, 1967; SARAIVA, 2000), seria derivada 

de re (partícula que indica retrocesso) e salio (saltar, pular). 

O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (Ferreira, 1986, p. 1493) traz 

as seguintes definições para a palavra “resiliência”: 

Resiliência [do ingl. resilience] S.f. 1. Fís. Propriedade pela qual a energia 
armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão 
causadora de uma deformação elástica. 2. Fig. Resistência ao choque. 

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), o verbete designa a 

propriedade de alguns corpos retornarem à forma original depois de terem sido 

expostos a uma deformação elástica.  
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Para BRANDÃO, MAHFOUD, & GIANORDOLI-NASCIMENTO (2011), a 

resiliência integra os estudos sobre a resistência dos materiais “sendo usado desde, 

pelo menos,1807, quando o inglês Thomas Young fala de resiliência ao apresentar 

uma discussão sobre fraturas de corpos elásticos produzidas por impacto”. Segundo 

os autores: 

Físicos e engenheiros utilizam a noção de módulo de resiliência para calcular 
a quantidade máxima de energia que um dado material pode absorver ao ser 
submetido a determinado impacto, deformando-se sem se romper e voltando 
posteriormente à forma primitiva. Tal noção relaciona-se ao limite de 
elasticidade do material. 

SABBAG (2013) afirma que, na engenharia, “o estudo da resiliência encontra-

se associado à resistência dos materiais: tensões repetitivas geram estresse, 

conduzindo até mesmo ao colapso do material”. Nesse sentido, ainda segundo o 

autor: 

entende-se que os materiais com maior grau de resiliência são o alumínio, 
material altamente resistente, mas com grande resiliência; o elástico, que se 
estende além do dobro do seu tamanho e volta ao seu estado natural; e a 
mola, onde a resiliência é a força que faz a mola esticada retornar à 
configuração inicial, uma vez terminada a tração.  

Em suma, a resiliência representa a elasticidade, a plasticidade, a resistência 

ao choque, que permite o retorno de um corpo ao seu formato original, quando 

deformado dentro do seu limite elástico. A energia armazenada é devolvida quando 

cessa a tensão causadora da deformação, reestabelecendo a situação original. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA PARA O CAMPO DAS CIÊNCIAS 

HUMANAS 

 

Segundo BRANDÃO, MAHFOUD, & GIANORDOLI-NASCIMENTO (2011), há 

pelo menos trinta anos a palavra resiliência já não era empregada com significado 

essencialmente técnico na língua inglesa. As palavras resilience e resiliency já faziam 

parte do vocabulário coloquial, relacionadas a fenômenos humanos.  

As Ciências Humanas passaram a utilizar a palavra em seu sentido figurado 

para referir-se à capacidade de resistir às adversidades, recuperar-se ou adaptar-se 

às mudanças impostas em cenários adversos. MELILLO e OJEDA (2008) relatam 

esforços em comunidades carentes de educação para resiliência na Argentina. 

Valendo-se desse conceito, outros ramos do saber, como a medicina, a 

psicologia e a educação física, por exemplo, têm feito uso do conceito para, 
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basicamente, falarem da capacidade do ser humano de ser submetido a situações de 

stress e tensão nas adversidades, e ainda assim, tomar decisões adequadas. Os 

conceitos utilizados na física e nas ciências humanas são ilustrados na figura 2 a 

seguir: 

 

FIGURA 2 – Conceitos de resiliência na física e nas ciências humanas. 
Fonte: disponível em https://slideplayer.com.br/slide/380827/. Acesso em 12 de maio de 2019. 

Segundo CORRÊA (2009), a palavra resiliência é utilizada na medicina quando 

“o indivíduo consegue encontrar um motivo para o que acontece com sua saúde”. O 

autor prossegue afirmando que:  

O termo foi utilizado para descrever pessoas que conseguem recuperar-se de 
algum evento traumático. Já na psicologia, o indivíduo resiliente é aquele que 
se sobressai em momentos de pressão conseguindo assim tirar um melhor 
proveito de sua competência, inteligência e saúde. Pode-se observar que, 
tanto na medicina quanto na psicologia, o termo resiliente é utilizado para tratar 
de assuntos referentes a saúde dos indivíduos e suas capacidades de 
enfrentar situações desfavoráveis. 

A American Psychological Association (APA) define resiliência como o 

“processo e resultado de se adaptar com sucesso a experiências de vida difíceis ou 

desafiadoras, especialmente através da flexibilidade mental, emocional e 

comportamental, e ajustamento a demandas externas e internas” (APA, 2010, p. 809).  

Para SABBAG (2013, p. 26), resiliência é: 

a competência de indivíduos ou organizações que fortalece, permite enfrentar 
e até aprender com adversidades e desafios. É uma competência porque 
pode ser aprimorada: reúne consciência, atitudes e habilidades ativadas nos 
processos de enfrentamento de situações em todos os campos da vida. 
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Na biologia, a evolução do conceito incorporou a noção de adaptabilidade. 

Dessa maneira, segundo SORDI, MANFRO e HAUCK (2011), o conceito de resiliência 

pode ser aplicado tanto aos seres vivos, considerando-se todas as interações 
orgânicas que ocorrem, mesmo em nível intracelular, a fim de que uma 
organização viva e funcional possa ser gerada e mantida; quanto ao 
ecossistema, que muitas vezes necessita sofrer reorganizações frente a 
adversidades para se manter preservado.  

 

2.3 O CONCEITO DE RESILIÊNCIA NO AMBIENTE EMPRESARIAL 

 

No âmbito da administração, a assimilação do conceito de resiliência é mais 

recente. O termo mantém praticamente o mesmo significado, ou seja, uma empresa 

é resiliente quando passa por um momento de dificuldade e mesmo assim consegue 

se reerguer e superar as dificuldades. POWLEY (2009) descreve organizações que 

enfrentam crises, demonstram endurance (resistência) durante essas crises e são 

capazes de se desenvolver, e outras onde o efeito das crises é destruidor. 

O termo resiliência vem adquirindo crescente protagonismo no seio das 

organizações por ser a capacidade que possibilita o incremento da flexibilidade em 

situações de dificuldade ou adversidade. Uma das características mais importantes, 

no que se refere ao ambiente corporativo, é que ele é um fator de geração de estresse 

significativo. 

Com a aceleração do fluxo das informações, as modernas corporações 

preocupam-se, cada vez mais, em tomar ótimas decisões. Em caso de ocorrência de 

evento negativo, as empresas buscam maximizar seus mecanismos de recuperação, 

preocupando-se em ampliar a resiliência organizacional2. 

Em termos de recursos humanos, as organizações têm investido cada vez mais 

na capacitação e no desenvolvimento dos colaboradores3. Para CASTRO (2016): 

as organizações ampliam cada vez mais sua visão e atuação estratégica em 
relação aos processos de parceria; os profissionais vinculados às 
organizações, são cada vez mais valorizados e percebidos como 
fundamentais para o sucesso das mesmas. 

 
2 Segundo a empresa de certificação BSI Group, Resiliência Organizacional é “a capacidade de uma 
organização de se antecipar e se adaptar a transformações graduais e interrupções repentinas a fim 
de sobreviver e prosperar”, sendo imperativo estratégico para uma organização prosperar no mundo 
dinâmico e interconectado da atualidade. 
3 Segundo a especialista Elisângela Dias, em artigo para o site Dicionário Financeiro, colaborador “é 

um termo que vem sendo usado pelas empresas, sobretudo a partir dos anos 1990, como sinônimo de 
funcionário ou empregado. Contudo, ao contrário do funcionário, que é aquele que executa uma função, 
o colaborador possui uma dimensão mais participativa. Ser colaborador de uma empresa é, portanto, 
ser aquele que verdadeiramente colabora, integrando-se à equipe e ao trabalho”.  
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Nesse sentido, todos os fatores que possam influenciar no desempenho dos 

profissionais revestem-se de grande relevância para as modernas corporações. 

VIEIRA e OLIVEIRA (2017) levantaram fatores internos e externos ao ambiente de 

trabalho que poderiam interferir no grau de resiliência dos recursos humanos de uma 

empresa, conforme o quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1 – Resiliência no universo do trabalhador. 
Fonte: VIEIRA, Adriana A., e OLIVEIRA, Carlyle T. F. Resiliência no trabalho: uma análise 
comparativa entre as teorias funcionalista e crítica. Cad. EBAPE.BR/FGV, v. 15, Edição Especial, 
Artigo 2, Rio de Janeiro, Set. 2017, p 414. 
Adaptado pelo autor. 

Em muitas situações, o trabalhador lida com as situações de crise em seu dia 

a dia contando com a própria potencialidade, com a fé ou crença, para que tenha força 

e supere os obstáculos da vida. Cada vez mais esse perfil de trabalhador é valorizado 

nas empresas, pois esse profissional demonstra maturidade em separar questões 

pessoais da vida laborativa, mantendo sua proatividade e competência no exercício 

das suas funções diárias. A ênfase dada ao lado positivo da atitude resiliente no 

contexto das organizações decorre do chamado novo perfil exigido dos trabalhadores. 

Segundo CASTRO (2016), este perfil exige “uma reação individual do colaborador em 

face do seu trabalho, devendo se desdobrar perante diferentes tipos de situações 

adversas seja na resolução de problemas em nível individual ou grupal”. 

 

2.4 A RESILIÊNCIA COMO ATRIBUTO A SER DESENVOLVIDO 

 

Quando se pensa na complexidade do comportamento humano, em suas 

reações, em suas satisfações e insatisfações, em suas fragilidades e medos, entende-
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se que a resiliência passa a ser mais um mecanismo de defesa ou de enfrentamento 

de adversidades no campo pessoal e profissional. Segundo VIEIRA e OLIVEIRA 

(2017, p. 416): 

o esforço exigido do indivíduo para que se mantenha em constante equilíbrio 
emocional e resiliente diante de situações desafiadoras, sejam elas internas 
ou externas a seu ambiente de trabalho, geralmente é muito elevado.  
 

SABBAG (2013, p. 8 e 9) defende a relação entre resiliência e estresse, 

estabelecendo os fatores sociais e psicológicos como os que mais agridem a vida 

contemporânea. Aspectos como crises, perdas, graves adversidades, desafios 

causam diferentes níveis de estresse, conforme o grau de resiliência apresentado, e 

podem interferir no desempenho profissional, conforme o quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 – Impactos do Estresse. 
Fonte: SABBAG, Paulo. Resiliência: competência para enfrentar situações extraordinárias na sua 
vida profissional. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017, p 9. 
Adaptado pelo autor. 

A resiliência é um atributo que pode ser trabalhado, mediante o exercício de 

comportamentos cognitivos, atitudinais e emocionais. Nos últimos anos, foram 

criadas, ao menos, cinco escalas para aferir o grau de resiliência em adultos: a Escala 

de Wagnild (2005), a Escala de Connor-Davidson (CD-RISC, 2003), a Escala RSA – 

Resilience Scale for Adults (2006), a Escala BRS – Brief Resilience Scale (2008), e a 

Escala RQ – Resilience Quotient (2008). 

No Brasil, SABBAG (2013, p. 29) defende que a resiliência pode ser 

desenvolvida e aprimorada, tanto na vida profissional quanto nas relações pessoais. 

Nesse sentido, desenvolveu estudos buscando mensurar o grau de resiliência em 

indivíduos, a escala ERS (Escala de Resiliência de Sabbag). A escala ERS está 

baseada em um questionário, que realiza o mapeamento dos fatores que compõem a 

resiliência. A partir dos resultados obtidos, esses atributos podem ser aperfeiçoados, 
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contribuindo para aumentar a competência individual para enfrentar situações 

adversas. Os fatores, bem como sua conceituação, estão descritos na figura 3: 

 

FIGURA 3 – Fatores associados à resiliência em adultos segundo a escala ERS. 
Fonte: disponível em http://www.lensminarelli.com.br/site/wp-content/uploads/pdf/2994-201411271811 
34-18Dez12ExameEnergiaVitalMG.pdf. Acesso em 25 de maio de 2019. 
Adaptado pelo autor. 

Em tempos de globalização e das transformações próprias do contexto 

histórico atual, a chamada Era do Conhecimento, o mundo se torna cada vez mais 

volátil, incerto, complexo e ambíguo (em inglês, VUCA4). Crises econômicas, 

desemprego estrutural, movimentos sociais de massa, disseminação do crime 

organizado e desgaste nas relações humanas são exemplos de questões 

contemporâneas que colocam à prova e ratificam a importância crescente da 

resiliência no mundo contemporâneo. 

 
4 O acrônimo inglês VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) é utilizado para definir as 
características mais presentes no contexto mundial dos dias atuais. O termo surgiu nos anos noventa, 
em ambiente militar, e vem sendo incorporado no ambiente das grandes corporações nos últimos anos. 
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3 A RESILIÊNCIA E SUA RELEVÂNCIA PARA A CARREIRA MILITAR 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA CARREIRA MILITAR 

 

Nos dias atuais, as mudanças na vida profissional são cada vez mais 

frequentes, gerando repercussões nem sempre favoráveis no núcleo familiar e 

exigindo flexibilidade e esforço de adaptação. Conforme afirma PEREIRA (2001), nas 

sociedades emergentes a rotina diária é pontuada de situações de mudanças que são 

cada vez mais rápidas, fato que exige repetidos esforços de adaptação a novas 

realidades. Nesse sentido, “uma das grandes apostas do milênio será tornar as 

pessoas mais resilientes e prepará-las para certa invulnerabilidade que lhes permita 

resistir às situações adversas que a vida proporciona”. 

Características como disponibilidade permanente, mobilidade geográfica, 

dedicação exclusiva e necessidade de aperfeiçoamento constante fazem a carreira 

militar ser impactada pelas frequentes mudanças, estando mais exposta a situações 

adversas. O militar se mantém disponível para o serviço ao longo das vinte e quatro 

horas do dia, durante os sete dias da semana, sem direito a reivindicar qualquer 

remuneração extra, compensação de qualquer ordem ou cômputo de serviço especial. 

O Estatuto dos Militares (BRASIL, 1980) define a carreira militar como sendo 

“caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades 

precípuas das Forças Armadas”. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) traz, no 

artigo 142 as finalidades precípuas das Forças Armadas: 

Artigo 142 - 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. 

Em consequência do papel constitucional das Forças Armadas de defesa da 

pátria, o militar está sujeito a ser movimentado em qualquer época do ano, para 

qualquer região do país, indo residir, em alguns casos, em locais isolados e carentes 

de estrutura de apoio familiar. Associado a esse fato, o militar passa por um sistema 

de educação continuada, que lhe permite adquirir as capacitações necessárias aos 

diversos níveis de exercício da profissão militar, bem como realiza reciclagens 

periódicas para fins de atualização e manutenção dos padrões de desempenho, 

sendo, em alguns casos, movimentado para atender a essa necessidade do serviço. 
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Além disso, durante toda a carreira, o militar convive com o risco de vida, 

estando exposto a dano físico ou morte em treinamentos, na sua vida diária ou na 

guerra (FREITAS, 2017). O exercício da atividade militar, por natureza, exige o 

comprometimento da própria vida, em prol do cumprimento da missão. 

A fim de cumprir as missões constitucionais inerentes às Forças Armadas, os 

militares necessitam realizar sacrifícios pessoais, familiares e profissionais. DUAILIBI 

(2016) pontua que: 

a atividade militar não pergunta a seus membros se querem ou não a 
transferência. É comum encontrar alguém que já tenha passado por mais de 
20 mudanças. Essas, representam abdicar de amigos, de vínculos familiares, 
de instituições de ensino, de serviços aos quais se habituaram, shoppings 
etc... Significa montar e desmontar casas todo o tempo, significa refazer 
relações e viver sempre como se não houvesse uma história construída. 
Como se sempre fosse preciso recomeçar do zero. É uma vida de rupturas e 
de sacrifícios pessoais. Se para um profissional das armas esses movimentos 
são difíceis, imaginem para seus filhos e esposas? 

Via de regra, os militares são chamados a cumprir missões diversas, em 

território nacional ou no exterior, para as quais devem estar preparados. Trata-se de 

uma classe que está exposta a diversos tipos de pressões, atuando sempre em estado 

de prontidão e exercendo suas atividades em um contexto organizacional de extrema 

responsabilidade e obediência ao quadro hierárquico (GOMES e BELÉM, 2014).  

Os estudos que designam a profissão militar como desgastante e causadora 

de elevados níveis de estresse são diversos (VILHENA, 2005). Essas características 

tornam a resiliência um dos atributos mais adequados a serem desenvolvidos ao longo 

da carreira das armas. 

 

3.2 ESTUDOS DA RESILIÊNCIA VOLTADOS À PROFISSÃO MILITAR 

 

A carreira militar impõe a seus integrantes grandes sacrifícios. OLIVEIRA 

(2019) defende que a resiliência, aplicada aos preceitos da carreira militar: 

é justamente o atributo que o líder militar tem desenvolvido, desde sua 
formação, para que, mesmo em momentos de grande adversidade, 
independente dos desafios físicos ou psicológicos, ele se supere por meio de 
sua força interior. 

Não raro, os militares são acometidos por distúrbios físicos e psicológicos, 

originados pelo estresse relacionado ao cotidiano de trabalho. Alcoolismo, depressão, 

psicoses esquizofrênicas, hipertensão, isquemias cardíacas crônicas, moléstias 

cardiovasculares, entre outras doenças, são frequentemente associadas ao nível de 
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desgaste físico e psicológico a que são submetidos os militares. Esse quadro motivou 

a realização de estudos e acompanhamento de iniciativas de sucesso implementadas 

em outros países, para mitigar ou reduzir essas ameaças no ambiente militar 

(DORNELES, DALMOLIN E MOREIRA, 2016). 

Em 2008, os militares americanos adotaram o conceito de resiliência, 

motivados pelo grande número de suicídios entre os membros do serviço militar. As 

taxas de suicídio cresceram exponencialmente entre os soldados americanos desde 

o início das Guerras do Iraque e do Afeganistão (SIMMONS E YODER, 2013).   

O número de suicídios cometidos após a missão no Afeganistão superou o 

número total de militares dos Estados Unidos que morreram em combate nesse 

mesmo país (DÍEZ, 2013). Para fazer face a esse problema, o governo dos Estados 

Unidos da América (EUA) investiu cerca de US$ 5 bilhões (cinco bilhões de dólares 

americanos) no apoio à saúde mental.  

Foram criados quinze projetos em sete Estados, contratados mil e seiscentos 

agentes de saúde mental e duzentos e quarenta e oito novos especialistas na área. 

Uma campanha nacional para prevenção do suicídio foi implementada, com a 

finalidade de aproximar os veteranos e militares ativos dos serviços de saúde mental.  

Um estudo de PIETRZAK e outros (2009) com 272 (duzentos e setenta e dois) 

veteranos americanos mostrou que baixos apoios funcional e social estão associados 

a aumento em Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e sintomas 

depressivos, assim como à diminuição da resiliência.  

O aumento da resiliência e o incremento do apoio social pós-missão também 

corroboram pesquisas indicativas de que indivíduos resilientes são mais hábeis em 

construir redes sociais e buscar apoio quando necessário (COTIAN et al, 2013). Esse 

cenário tem sido objeto de atenção por parte das Forças Armadas no Brasil.  

Nos últimos anos, ações de caráter preventivo e profilático têm sido 

desenvolvidas, para a promoção da saúde física, mental e, em consequência, 

fortalecem a resiliência de seus integrantes da ativa, reserva e dependentes. 

 

3.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS FORÇAS ARMADAS E SUA RELAÇÃO COM A 

RESILIÊNCIA  

 

No Brasil, a atenção e cuidado com os militares e seus dependentes tornaram-

se realidade nos últimos anos. Diversas iniciativas vêm sendo desenvolvidas no 
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âmbito das Forças Armadas, com o objetivo de buscar minimizar os impactos gerados 

pelas peculiaridades próprias da carreira militar. 

Na Marinha do Brasil (MB), dentre outras ações, é garantido ao militar o apoio 

socioeconômico em caso de dificuldades financeiras, o atendimento integrado à 

pessoa com deficiências, dependentes de militares e servidores civis, ativos e inativos, 

contribuindo no seu processo de inclusão social, além do acompanhamento dos 

militares da reserva e incremento da qualidade da vida profissional e familiar. Os 

principais programas sociais, desenvolvidos pela Diretoria de Assistência Social da 

Marinha (DASM) são os constantes da figura 4 a seguir: 

 

FIGURA 4 – Programas sociais desenvolvidos pela Marinha do Brasil. 
Fonte: disponível em https://www.facebook.com/marinhaoficial/photos/a.121850657885914/69348006 
4056301/?type=3&theater. Acesso em 26 de maio de 2019. 

Na Força Aérea Brasileira (FAB), de maneira similar, são desenvolvidas ações 

de caráter socioeducativo, preventivo e promocional, para todo o efetivo de militares, 

servidores civis e seus dependentes. As iniciativas são estruturadas por meio do 

Programa de Ações Sociais Integradas do Comando da Aeronáutica (PASIC), dividido 

em cinco vertentes principais: promoção familiar, atenção ao idoso, assistência social, 
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recursos humanos, e lazer e cultura. Seus principais projetos desenvolvidos estão 

descritos na figura 5: 

 

FIGURA 5 – Plano de Assistência Social do COMAER. 
Fonte: disponível em https://docplayer.com.br/8506270-Manual-do-usuario-da-assistencia-social-da-
aeronautica.html. Acesso em 26 de maio de 2019. 

 
No EB, a assistência social é normatizada pelo Serviço de Assistência Social 

do Exército (SASEx), sendo constituída pelo bem-estar físico, mental e social do 

indivíduo, considerando as atividades físicas, de cultura e lazer, bem como a 

preservação dos laços familiares (BRASIL, 1978).  

Segundo ROCHA et al (2017), o SASEx destaca algumas especificidades da 

carreira militar como:  

o atendimento aos militares e servidores civis em missões realizadas no 
exterior com duração a partir de sessenta dias, aos militares em 
destacamento de fronteiras, em situações de emergência (operações de 
garantia da lei e da ordem, desastre natural, calamidade pública e outras) e 
nas obras desenvolvidas pelas OM de engenharia. 
 

A Força Terrestre vem empreendendo esforços contínuos para ampliar a 

proteção social do público interno, por meio de ações protetivas, programas sociais, 

pesquisas, divulgação dos serviços prestados, de forma a promover o fortalecimento 

da Diretoria de Civis, Pensionistas, Inativos e Assistência Social (DCIPAS).  

Dentro das especificidades levantadas pelo SASEx, a DCIPAS desenvolve as 

chamadas ações socioassistenciais. Essas ações materializam-se em oito programas 

direcionados para a valorização da vida, preparação para a passagem à reserva dos 
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militares de carreira, apoio a pessoa com deficiência, apoio à família de militares e 

civis em missão no exterior, prevenção à dependência química, equoterapia para 

portadores de necessidades especiais, apoio socioeconômico e fortalecimento da 

educação e dos valores institucionais. As ações socioassistenciais desenvolvidas pela 

DCIPAS estão especificadas na figura 6 a seguir: 

 

FIGURA 6 – Ações socioassistenciais desenvolvidas pela DCIPAS. 
Fonte: disponível em http://www.dcipas.eb.mil.br/index.php/melhores-praticas-ip-2. Acesso em 26 de 
maio de 2019. 

Analisando as iniciativas das três Forças Armadas no campo da assistência 

social, constata-se a grande preocupação em minimizar os impactos inerentes à 

carreira gerados nos militares da ativa e da reserva, bem como proporcionar estrutura 
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de apoio aos seus dependentes. No entanto, o fortalecimento da resiliência não é o 

principal objetivo das ações desenvolvidas, sendo atingido de forma transversal em 

alguns dos programas, na medida em que amplia a sensação de bem-estar e o 

sentimento de acolhimento dos integrantes da família militar. 

 

4 O SGD E AS POSSIBILIDADES RELACIONADAS À RESILIÊNCIA 

 

4.1 A IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO SGD NO EB  

 

Em 2014, a D A Prom conduziu a primeira etapa da implantação do SGD, 

explicando seu funcionamento por meio de treinamento que utilizou a ferramenta de 

Ensino à Distância (EAD). Assim, em parceria com a Fundação Roberto Trompowsky 

Leitão de Almeida, foram capacitados cerca de cinquenta mil militares, para o 

desempenho das funções de avaliador, avaliado, gestor e homologador. 

O Caderno Informativo do SGD “O Avaliador” (BRASIL, 2019) define as 

principais atribuições desses componentes do processo de avaliação. Segundo esse 

normativo da D A Prom: 

o avaliador é o responsável por acompanhar o desempenho individual, 
identificando os pontos fortes e as necessidades de desenvolvimento. O 
avaliado é o foco das ações que visam o desenvolvimento dos recursos 
humanos. O gestor é o responsável por montar todos os processos, capacitar 
os integrantes do sistema de avaliação, acompanhar a execução e sanar os 
problemas encontrados. E o homologador acompanha o sistema de 
desempenho de sua OM, detectando o potencial que existe em sua força de 
trabalho e as possíveis ações corretivas para contribuir com o aprimoramento 
do desempenho e para o desenvolvimento profissional dos seus militares. 
(grifos do autor) 

A partir do início de 2015, o SGD passou a ser a plataforma de realização das 

avaliações dos militares do EB. Segundo a D A Prom, a implantação do SGD visou 

alcançar os objetivos finalísticos da melhoria do desempenho profissional e do 

subsídio dos processos seletivos e de promoções do Exército Brasileiro. 

O SGD está baseado na gestão por competências, utilizando pautas 

referenciais como instrumento de mensuração. Também chamada de avaliação de 

desempenho, é verificado o alinhamento dos perfis comportamental e profissional ao 

exigido nos processos seletivos de interesse do EB. O avaliado deve demonstrar 

possuir dada competência, adotando comportamentos passíveis de observação, ao 

longo de determinado período de tempo (BRANDÃO et al, 2008).  
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Com o SGD, o gerenciamento do desempenho passou a ser realizado em três 

dimensões: na primeira, o Diagnóstico Pessoal, para proporcionar ao avaliador um 

melhor conhecimento do perfil profissional do avaliado; na segunda dimensão, a 

Avaliação Formativa, realizada no primeiro semestre do ano, com o objetivo de 

aperfeiçoar o desempenho funcional do militar; e na terceira, a Avaliação Somativa, 

realizada no final do ano, para subsidiar os processos de promoção e de seleção. O 

Guia do Sistema de Gestão do Desempenho (BRASIL, 2017) traz, de maneira 

resumida, a explicação de como o processo de avaliação ocorre, conforme mostra a 

figura 7 a seguir: 

 

FIGURA 7 – O processo de avaliação no SGD. 
Fonte: Guia do Sistema de Gestão do Desempenho. Disponível em: http://daprom.dgp.eb.mil.br/ 
Legislacao/Guia-do-SGD--4-Edio--13MAR17. Acesso em 10 de julho de 2019. 

No SGD, o militar é avaliado com base em oito competências básicas, comuns 

aos militares; em três competências específicas, associadas ao seu posto ou 

graduação; e em outras três relacionadas ao seu cargo. O Avaliador pode, ainda, se 

julgar conveniente, incluir no processo de avaliação outras competências específicas 

do SGD. Nos Estabelecimentos de Ensino a avaliação é diferenciada dos demais 

casos, levando em consideração a situação específica como discente (BRASIL, 2017). 

A avaliação de determinada competência é feita mediante a comparação do 

desempenho e do comportamento do militar no período de avaliação com os 

descritores da competência. As competências básicas previstas nas Instruções 

Reguladoras para o Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do 

Exército (EB30-IR-60.007) como pautas de avaliação no SGD são dedicação, 
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camaradagem, disciplina, iniciativa, integridade, resistência física, responsabilidade e 

técnico-profissional. Já as competências específicas a serem avaliadas são o auto 

aperfeiçoamento, comunicação, conhecimento institucional, coragem moral, 

criatividade, cultura geral, direção e controle, discrição, estabilidade emocional, 

flexibilidade, liderança, objetividade, persistência, postura e apresentação, 

produtividade, sociabilidade, tato e zelo. 

 

4.2 O SGD E A SELEÇÃO PARA CARGOS E FUNÇÕES RELEVANTES NO EB  

 

Ao longo da carreira militar, em situações específicas dentro dos diversos 

postos e graduações, ou no desempenho de cargos ou funções de relevância, são 

estabelecidas pautas obrigatórias a serem avaliadas no SGD. As Normas sobre as 

Competências a serem avaliadas no Sistema de Gestão de Desempenho do Pessoal 

Militar do Exército (EB30-N-60.036) relacionam as competências específicas que 

devem ser observadas nas situações em que o militar ocupa funções como 

Comandante, Chefe ou Diretor de Organização Militar (Cmt/Ch/Dir de OM), Chefe de 

Estado-Maior, Ordenador de Despesas, Subcomandante, Subchefe e Subdiretor de 

OM e Subchefe de Estado-Maior, bem como para militares em Missão no Exterior. 

Essas competências estão relacionadas conforme o quadro 3 a seguir: 

Cargo / Função Competências Específicas 

Comandante/Chefe/Diretor de OM 
Coragem moral; cultura geral; direção e 

controle; liderança; postura e apresentação 

Chefe de Estado-Maior Coragem moral; cultura geral; direção e controle 

Ordenador de Despesas Direção e controle; produtividade 

Subcomandante, Subchefe e 

Subdiretor/ Subchefe de Estado-Maior 
Direção e controle; liderança; tato 

Militares em Missão no Exterior Liderança; estabilidade emocional; tato 

Quadro 3 – Funções e competências específicas a serem avaliadas no SGD. 
Fonte: elaboração do autor. 

Em processos seletivos para Cargos de Interesse Especial do Comandante 

do Exército, as avaliações realizadas no SGD possuem importância cada vez maior. 

As Instruções Gerais para a Seleção de Oficiais para Comando, Chefia ou Direção de 

Organização Militar, para Inspetoria de Saúde de Região Militar e para Cargos de 

Interesse Especial do Comandante do Exército (EB10-IG-09.004) estabelecem: 
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Art. 3º As considerações básicas que determinam a escolha de um oficial 
para Cmt/Ch/Dir de OM, para Insp Sau RM ou para Cgo Intrs Esp Cmt Ex 
são: 
I – o ato de comandar, chefiar ou dirigir uma OM, bem como o 
desempenho de cargo de interesse especial do Cmt Ex, constitui, para o 
militar, questão de honra e destaque profissional; 
II - o aprimoramento constante do processo de seleção; 
III - o destaque e a importância que a Força Terrestre atribui ao 
Cmt/Ch/Dir OM, em face dos múltiplos encargos inerentes à função, 
relacionados com aspectos operacionais, administrativos e comunitários; 
IV - o destaque e a importância que o Exército Brasileiro atribui para o 
desempenho de Cgo Intrs Esp Cmt Ex e dos Insp Sau RM, por tratar-se 
de militares experientes e capacitados para auxiliar os oficiais-generais 
comandantes a conduzirem a gestão, seja no ramo operacional, seja na 
vertente administrativa; 
V - o acentuado grau de eficiência e eficácia necessário ao cumprimento 
das missões atribuídas à Força; e 
(...) 
Parágrafo único. Serão considerados para a seleção dos Cmt/Ch/Dir, dos 
Insp Sau RM e dos oficiais para o Cgo Intrs Esp Cmt Ex, além dos parâmetros 
citados nos incisos deste artigo, a valorização do mérito do oficial e suas 
potencialidades, tendo em vista conciliá-los com a natureza de cada OM/G 
Cmdo. (grifos do autor) 

Do estudo das competências específicas consideradas mais adequadas para 

o desempenho de funções relevantes no âmbito do EB, destacam-se atributos como 

a coragem moral, a capacidade de direção e controle, a estabilidade emocional e 

a liderança. Seus descritores estão no artigo 9º das Instruções Reguladoras para o 

Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do Exército (BRASIL, 2017): 

Art. 9º As Competências Específicas e seus descritores, para fins de 
avaliação, são: 
(...) 
IV - Coragem Moral: 
a) posiciona-se de modo transparente, mesmo diante de assuntos que 
possam contrariar interesses ou gerar conflitos; 
b) argumenta de modo coerente com seus valores e convicções, mesmo 
diante de opiniões contrárias; 
c) assessora seus superiores com oportunidade, levantando os prós e contras 
das possíveis linhas de ação, de forma independente e franca; e 
d) age de acordo com princípios morais e éticos, mesmo contrariando os 
interesses e posicionamentos de outras pessoas. 
(...) 
VII - Direção e Controle: 
a) conduz o planejamento das missões a serem executadas, delegando 
tarefas e providenciando os recursos necessários para que os resultados 
almejados sejam atingidos; 
b) acompanha o desenvolvimento das atividades de seus subordinados, 
orientando-os sempre que percebe a necessidade de correção ou 
melhorias; 
c) coordena sua equipe ou grupo de trabalho, distribuindo atividades 
compatíveis com a habilitação e capacidade de cada subordinado; 
d) orienta seus subordinados, visando ao desenvolvimento pessoal e 
profissional de cada um, sugerindo possibilidades para o aprimoramento 
das respectivas competências; 
e) identifica as necessidades de sua equipe de trabalho, determinando ações 
para supri-las; e 
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f) gere, com eficácia, os recursos de toda ordem postos à sua disposição 
(para a avaliação de ordenador de despesas e/ou agente diretor). 
(...) 
IX - Estabilidade Emocional: 
a) demonstra controle emocional, principalmente quando enfrenta 
situações que o contrariam; 
b) age com equilíbrio diante de críticas, não se deixando afetar e buscando 
expor seu ponto de vista com serenidade; e 
c) mantém o controle emocional perante uma situação-problema, refletindo, 
planejando e realizando ações adequadas ao contexto. 
(...) 
XI - Liderança: 
a) manifesta com clareza seus posicionamentos e intenções, agindo de forma 
coerente e construtiva, em proveito da Instituição; 
b) influencia militares, subordinados ou não, seja em situação de 
normalidade ou de crise, levando-os a cumprir, de forma adequada, 
suas missões específicas, e a participar, de forma proativa, das atividades 
desenvolvidas pelo grupo a que pertencem; e 
c) estimula, com seu exemplo, o autoaperfeiçoamento de seus subordinados. 
(grifos do autor) 

 

4.3 A RESILIÊNCIA E OS PONTOS DE INTERAÇÃO COM O SGD  

 

Da análise dos descritores apresentados, pode-se identificar aspectos 

convergentes entre os atributos desejáveis pelo EB para o desempenho de cargos e 

funções de relevantes e o conceito de resiliência aplicado à carreira militar.  

Para esse estudo, foi utilizado como parâmetro o conceito de resiliência 

exposto na figura 2 deste trabalho. No meio militar, desenvolve-se a resiliência 

mediante à superação das adversidades em situações de stress e tensão e, ainda 

assim, espera-se que sejam tomadas decisões ótimas ou, ao menos, adequadas. 

Além disso, buscou-se identificar as associações das pautas 

comportamentais levantadas no SGD com os fatores associados à resiliência em 

adultos, segundo a Escala ERS de Sabbag, constante da figura 3 deste trabalho. 

O posicionamento transparente, mesmo diante de assuntos que possam 

contrariar interesses, caracteriza a coragem moral. Esta exige firmeza de convicções 

pessoais e profissionais do militar, além de atributos como autoconfiança, equilíbrio 

emocional e autoestima fortemente desenvolvidos (ROCHA PAIVA, 2008).  

O tato com os subordinados e a franqueza com os superiores hierárquicos 

são características do militar que possui o atributo coragem moral desenvolvido. A 

serenidade nas decisões possibilita a otimização do processo de tomada de decisões 

em situações de conflito (LAPENDA, 2012), o que contribui para o desenvolvimento 

da resiliência. 
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Em relação aos fatores associados à resiliência, segundo a Escala ERS de 

Sabbag, a coragem moral pode ser associada aos fatores autoconhecimento e 

autoeficácia, tenacidade e temperança. 

A orientação dos subordinados visando o desenvolvimento pessoal e 

profissional e a condução do planejamento das missões a serem executadas 

evidenciam a capacidade de direção e controle (BRASIL, 2017). Esse atributo 

demanda características como a facilidade de relacionamento interpessoal, 

serenidade, meticulosidade, capacidade de reflexão e de previsão.  

A resiliência está relacionada com a direção e controle especialmente em 

situações adversas, onde fatores diversos podem impactar as relações interpessoais. 

Pessoas mais resilientes são capazes de manter seus padrões de produtividade, bem 

como sua estabilidade física e emocional (JOB, 2003). Tais atributos, dentro da escala 

de fatores ERS associados à resiliência, estão ligados à empatia, competência social 

e capacidade de solução de problemas. 

Sobre a estabilidade emocional, a demonstração de controle, principalmente 

quando se enfrentam situações contrárias, otimiza o processo de tomada de decisões 

sob situações adversas e estressantes. Por meio do autoconhecimento, as pessoas 

desenvolvem a capacidade de entender e controlar melhor suas emoções, que podem 

ser tanto positivas quanto negativas (MARQUES, 2019), o que potencializa o 

desenvolvimento da resiliência. 

Na escala ERS de fatores associados à resiliência, a estabilidade emocional 

pode ser vinculada às competências autoconhecimento e autoeficácia, tenacidade, 

temperança, proatividade e otimismo aprendido. 

Em relação ao atributo liderança, o Exército Brasileiro adota no Manual de 

Campanha C 20-10 Liderança Militar (BRASIL, 2011) o seguinte conceito de liderança 

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.  

Nesse sentido, liderança e resiliência guardam estreita ligação, na medida em 

que destacam a importância das relações interpessoais e dos vínculos afetivos para 

a tomada da melhor decisão, em contexto de situações adversas ou estressantes. A 

liderança pode ser associada, na escala de fatores ERS, aos atributos solução de 

problemas, proatividade e competência social. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No mundo atual, a capacidade de adaptação às demandas impostas pelo 

cenário incerto e complexo vigente é de extrema importância para o êxito nas 

atividades profissionais. A velocidade com que novas descobertas científicas e 

tecnológicas ocorrem obriga o indivíduo a trabalhar melhor e a pensar e reagir 

rapidamente, desafiando constantemente sua certeza quanto às suas competências 

e ao seu grau de resiliência.  

Em contexto militar, o Exército Brasileiro identificou a necessidade de alterar 

a concepção de sua atuação, de maneira a modernizar sua estrutura organizacional 

e preparar-se adequadamente para os novos desafios proporcionados pela Era do 

Conhecimento. A Força Terrestre vem conduzindo, desde o início dos anos 2010, 

ações estratégicas em diversas áreas de atuação, contudo mantendo a percepção de 

que o elemento humano é o mais preponderante para o alcance dos resultados 

decisivos. 

Na dimensão humana, o principal aspecto que vem norteando a gestão de 

recursos humanos do EB é o reconhecimento profissional baseado em competências 

e no desempenho ao longo da carreira. A implantação do SGD, em 2015, veio de 

encontro ao anseio de aperfeiçoar o processo de avaliação, por meio do 

estabelecimento de pautas comportamentais adaptadas ao momento profissional 

vivido por cada militar dentro da carreira.  

Ao longo do trabalho, os descritores das pautas comportamentais atualmente 

utilizadas nos processos de avaliação foram analisados. Percebe-se que, apesar da 

proximidade de algumas dessas pautas com o conceito de resiliência aplicado aos 

preceitos da vida militar, como liderança, estabilidade emocional e coragem moral, por 

exemplo, nenhuma delas abarca, integralmente, a sua definição.  

Nesse sentido, incluir a resiliência poderia aperfeiçoar, de maneira relevante, 

o sistema de avaliação utilizado no EB. Ao estimular o desenvolvimento desse 

atributo, por meio da mensuração no SGD, a Força Terrestre contaria com militares 

ainda mais preparados para manter a produtividade e tomar decisões adequadas e 

oportunas, notadamente nas situações adversas que se apresentam ao longo da 

carreira militar.  

Esses benefícios causados pela inclusão da resiliência no SGD provocariam 

reflexos nos processos seletivos do Comando do Exército. O universo de 
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selecionáveis para os cargos de interesse da Força com maior grau de sensibilidade 

operacional ou administrativa, e para missões no exterior, especialmente para a 

realização de cursos operacionais, poderiam ser formados utilizando a resiliência 

como um dos critérios. Assim, seriam identificados os militares mais preparados para 

tomar decisões excelentes, com maior grau de assertividade, mesmo em situações 

adversas, conferindo maior eficiência às seleções realizadas.  

Em consonância com a percepção dos vários autores que nortearam a 

execução do presente trabalho, entende-se que a resiliência, no seio militar, é um 

atributo passível de ser desenvolvido nas diversas situações típicas da carreira 

castrense. Dessa forma, uma definição que poderia ser utilizada diz respeito à 

capacidade de recuperação e de manutenção do estado de prontidão operativa 

individual depois de quaisquer eventos críticos positivos ou negativos, de 

natureza profissional ou pessoal, que interfiram no desempenho militar. 

Por fim, sugere-se que a resiliência militar seja incluída como pauta avaliativa 

no SGD, e que esse atributo seja particularmente considerado para situações como a 

seleção de Comandantes, Chefes e Diretores de OM nível Unidade e Subunidade, de 

Cargos de Interesse Especial do Comandante do Exército, e de militares para a 

realização de cursos operacionais no Brasil e no exterior. Tais processos seletivos 

revestem-se de grande relevância para a Força Terrestre, exigindo a seleção de 

militares reconhecidamente destacados em atributos convergentes com a definição 

de resiliência militar presente nesse trabalho. 
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