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RESUMO 

 

OS TRAÇOS DE PERSONALIDADE DOS MILITARES DE ENGENHARIA 

 

AUTOR: Guilherme Perez Aragão Pereira 

ORIENTADOR: Major Flávio Ferreira da Silva 

 

O presente trabalho destina-se à identificação dos traços e da estrutura psicológica dos militares 

da arma de engenharia, bem como a diferenciação dos traços encontrados, quando comparamos 

os militares que possuem maior afinidade pela vertente técnica da arma, com os que possuem 

mais empatia pelo combate. Além desse objetivo, o trabalho também se destina em verificar a 

relação entre os traços psicológicos desses militares e as atividades desenvolvidas pela arma. A 

análise da personalidade é muito importante para a evolução do Exército Brasileiro, visto que, 

contribui na busca de um perfil que se enquadre dentro das características da profissão. Esse 

levantamento de informações foi feito com base no modelo das Cinco Grandes Dimensões da 

personalidade, mais conhecida como a teoria do Big Five, que é modelo muito interessante para 

descrever os traços psicológicos de um determinado grupo. A pesquisa realizada utilizou como 

base livros e artigos concernentes ao tema. A metodologia dessa pesquisa caracteriza-se como 

descritiva, baseada em uma amostra composta por 75 militares da arma de Engenharia, cadetes, 

praças e oficiais, os quais foram submetidos ao questionário Big Five Inventory (BFI), que é 

composto por 44 itens, estruturados em frases curtas com vocabulário acessível, que tem como 

objetivo, avaliar a personalidade e as características psicológicas de um universo de pessoas. 

As dimensões neuroticismo, extroversão, amabilidade, conscienciosidade e abertura à 

experiência foram fatores importantes para dimensionar e estruturar a personalidade dos 

engenheiros. Diante disso, percebe-se que os militares de Engenharia possuem uma 

personalidade muito compatível com a profissão militar, pois através da análise dessas 5 

dimensões pode-se observar que se caracterizam por pessoas honestas, responsáveis, 

trabalhadoras, disciplinadas, motivadas, confiantes e de maior equilíbrio emocional que a 

população civil. No presente trabalho também pode-se observar que dentro desse universo da 

amostra, existem militares com características psicológicas diferentes em razão das funções 

desempenhadas. Sendo assim, observou-se que quando se compara militares que preferem as 

atividades da Engenharia de Combate ao invés da Engenharia de Construção, há diferenças 

significativas nas dimensões conscienciosidade e abertura à experiência. 

  

Palavras-chave: Personalidade; Big Five Inventory. Militares; Exército Brasileiro; Arma de 

engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THE PERSONALITY TRACES OF THE MILITARY ENGINEERING 

 

AUTHOR: Guilherme Perez Aragão Pereira 

ADVISOR: Major Flávio Ferreira da Silva 

 

 The present work is aimed at identifying the traits and psychological structure of the 

military of the engineering branch, as well as the differentiation of the traits found, when 

comparing the military that have greater affinity for the technical side of the branch, with those 

who have more empathy for the combat. In addition, the work is also intended to verify the 

relationship between the psychological and military ways and the activities of the branch. The 

analysis of personality is very important for the evolution of the Brazilian Army, since, it 

contributes in the search of a profile that fits within the characteristics of the profession. This 

survey of information was based on the five-dimensional model of personality, better known as 

the Big Five theory, that is a very interesting model for describing the psychological traits of a 

specific group. The research was based on books and articles related to the topic. The 

methodology of this research is characterized as descriptive, based on a sample composed by 

75 soldiers of the Engineering branch, cadets, sergeants and officers, who were submitted to 

the questionnaire Big Five Inventory (BFI), which is composed of 44 items, structured in short 

sentences with accessible vocabulary, which aims to evaluate the personality and psychological 

characteristics of a limited group of people. The dimensions of neuroticism, extroversion, 

agreeableness, conscientiousness and openness to experience were important factors in 

dimensioning and structuring the personality of engineers. Therefore, it can be seen that the 

military of Engineering have a personality very compatible with the military profession, 

because through the analysis of these 5 dimensions we can see that they are characterized by 

honest, responsible, hard-working, disciplined, motivated, confident and greater emotional 

balance than the civilian population. In the present study it can also be observed that within this 

universe of the sample, there are military personnel with different psychological characteristics 

due to the functions performed. Thus, it was observed that when comparing military personnel 

who prefer the activities of Combat Engineering rather than Construction Engineering, there 

are significant differences in the dimensions of conscientiousness and openness to experience. 

 

Key words: Personality; Big Five Inventory. Military; Brazilian army; Engineering branch. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Diante das peculiaridades da profissão militar, a análise dos traços e da estrutura da 

personalidade dos militares constitui uma importante área de estudo no âmbito das Forças 

Armadas. Apesar de já ter sido explorada durante a Revolução Americana, a psicologia militar 

somente começou a ser estudada em 1917, com a eclosão da 1ª Guerra Mundial, pois nessa 

época, diversos psicólogos reconheceram a necessidade de classificar o nível intelectual dos 

soldados que teriam condições de enfrentar as atrocidades do combate. 

Passado o conflito, os estudos relativos a essa área continuaram a progredir. Diante disso, 

na Segunda Guerra Mundial, diversos psicólogos passaram a estudar o estresse em combate e 

os problemas relacionados à vocação profissional, preocupando-se com os métodos de seleção 

e treinamento dos militares do Exército e da Marinha (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

Atualmente, em virtude da evolução das guerras irregulares, os estudos relativos à 

psicologia militar estão evoluindo, pois os ferimentos físicos e psicológicos presentes no 

combate moderno representam um desafio para as Forças Armadas. Sendo assim, diversos 

psicólogos veem estudando a personalidade ideal para os jovens que desejam ingressar na 

carreira militar, pois sabe-se que existe um “comportamento mínimo” que se enquadra no 

padrão da profissão. Além disso, estudos também comprovam que essa personalidade, o qual 

remete a uma “[…] síntese integral da atividade biopsíquica do homem” (SANTOS, 1964, p. 

12), pode ser modificada e moldada através da experiência militar. 

O estudo da psicologia militar é de grande relevância para o Exército Brasileiro, pois o 

recrutamento e o desenvolvimento de recursos humanos motivados e capazes de cumprir 

missões específicas são um dos principais objetivos da instituição. Então, em virtude disso, é 

interessante que se pesquise a personalidade dos militares e em particular, os pertencentes à 

arma de Engenharia, os quais são empregados em diversas operações de caráter operacional e 

técnico, como ocorrem nas missões de desminagem e construções de estradas, respectivamente. 

Apesar de existirem um grande número de teorias da personalidade, como a perspectiva 

psicanalítica de Freud ou a analítica de Jung, para delimitar o foco e os estudos deste trabalho 

será utilizado o modelo do Big Five, pois é uma ótima ferramenta para classificar de maneira 

objetiva, as características psicológicas dos militares de Engenharia. Essa teoria surgiu após 

longos anos de estudos e investigações, englobando as diferenças individuais em cinco grandes 

dimensões da personalidade, formando “[…] uma combinação de qualidades ou características 

que compõem o caráter ou personalidade particular de uma pessoa.” (GERRAS; WONG, 2016, 

p. 81). O neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, a amabilidade e a 
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conscienciosidade são as dimensões fundamentais da personalidade que representam esse 

modelo. 

Para o desenvolvimento do assunto faz-se necessário entendermos os principais 

conceitos que explicam a teoria do Big Five. O neuroticismo está relacionado com as relações 

negativas do ser humano, como o stress, a ansiedade e a depressão. A extroversão indica a 

maneira como o homem interage com o meio externo. A Abertura à experiência abrange a 

criatividade, a imaginação e a curiosidade. A amabilidade inclui a confiança, o altruísmo e a 

compaixão. A conscienciosidade, por sua vez, está vinculada ao controle de impulsos e na 

conformidade, refletindo na competência e autodisciplina (GERRAS; WONG, 2016). 

 Em relação a temática, o trabalho realizado tratará da personalidade dos militares e em 

especial, os pertencentes a arma de Engenharia. O foco da pesquisa é conhecer as características 

psicológicas desses indivíduos e verificar uma possível relação com as atividades desenvolvidas 

pela arma. Além de verificar os traços psicológicos dos engenheiros, com o intuito de conhecer 

a personalidade dos militares aptos a desempenharem missões de Engenharia, esse estudo 

também busca realizar a análise de um possível contraste na estrutura da personalidade de 

engenheiros que preferem a vertente combatente dos que possuem preferência pela área mais 

técnica da arma (construção). 

 Sendo assim, o objeto de estudo será a investigação da personalidade dos militares 

pertencentes a arma de Engenharia e também comparar as distorções nos traços encontrados no 

âmbito do próprio grupo de militares. 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, a metodologia que será utilizada para a 

obtenção de informações sobre a personalidade desses militares será baseada no BFI (Big Five 

Inventory), um instrumento de pesquisa que serve para mensurar o grau de cada uma das cinco 

dimensões do Big Five. 

As principais fontes deste trabalho foram o livro Psicologia Militar de Carrie H. 

Kennedy e Eric A. Zillmer, edições da revista Military Review, o Caderno de Instrução de 

Psicologia da AMAN e antigas monografias que tratam do assunto. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O estudo sobre as características psicológicas dos militares é de extrema importância 

para o Exército Brasileiro, pois a carreira militar exige padrões comportamentais mínimos para 

o exercício da profissão. Além disso, o conhecimento acerca da personalidade desses indivíduos 

auxilia na seleção, no recrutamento e treinamento de pessoal. Sendo assim, é fundamental que 



14 

 

essas pessoas tenham traços psicológicos marcados pela honestidade, confiança, equilibrio 

emocional, coragem, companheirismo e entre outros atibutos inerentes aos soldados. 

Conhecer as características psicológicas dos militares também auxilia na distribuição de 

funções, pois estes serão designados ou voluntários para o exercício de atividades que possuem 

maior afinidade. Diante disso, as missões da força certamente serão bem cumpridas.  

Em razão dessa necessidade de conhecer os traços psicológico dos militares, foi 

estruturado um estudo sobre a personalidade militares de Engenharia do Exército Brasileiro. A 

pesquisa utilizou o modelo Big Five, como ferramente de estudo dos traços psicológicos desse 

grupo.  

Além de verificar a personalidade desses militares, baseado no Big Five, o presente 

estudo busca verificar possíveis diferenças psicológicas existentes dentro desse grupo, em razão 

da maior afinidades com a área combatente ou técnica da arma. 

Sendo assim, com base na teoria do Big Five, qual seriam os traços psicológicos dos 

militares de Engenharia? Existem diferenças significativas entre a personalidade dos militares 

que preferem as atividades da Engenharia de Combate ao invés da Engeharia de Construção? 

Apesar de inúmeros estudos relatarem que as pessoas que optam pela profissão militar 

apresentam baixa agradabilidade, neuroticismo e abertura à experiência, o objetivo desse 

trabalho é verificar se os militares de Engenharia se enquadram nessas análises. Além disso, 

não se pode afirmar com exatidão que todas essas informações são fidedignas, pois em razão 

da diversidade de atividades desenvolvidas pela Engenharia, não se pode definir traços 

psicológicos sem antes realizar estudos concretos. Ou seja, não seria correto realizar deduções, 

porque segundo Martins (2013), já no ano de 1957, Egbert, Meeland, Cline, Forgy e Spickter, 

diferenciavam as características psicológicas de militares operacionais, que estão sujeitos a 

situações mais estressoras, dos não vinculados a essas atividades. Esses estudiosos afirmavam 

que havia uma diferença no grau de neuroticismo, visto que os “mais operacionais” possuíam 

uma maior estabilidade emocional 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Em razão das peculiaridades da profissão militar e do constante emprego das Forças 

Armadas nas mais diversas missões, é importante estudar a personalidades dos militares do 

Exército Brasileiro, pois cada vez mais faz-se necessário selecionar, recrutar e treinar militares 

capacitados a exercer a profissão, suportando assim, as dificuldades que são peculiares da 

carreira. 
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Sendo assim, faz-se necessário realizar uma pesquisa acerca desse tema para conhecer 

um pouco sobre a personalidade dos militares do Exército Brasileiro, em particular aos 

pertencentes a arma de Engenharia, que são os responsáveis por executar as mais diversas 

atividades, tanto no campo operacional, quanto na área técnica. Para conhecer a personalidade 

dos engenheiros, verificando assim, o padrão comportamental desse grupo, utilizou-se a teoria 

do Big Five, pois atualmente é uma das ferramentas mais eficaz para determinar o traço de 

personalidade de uma pessoa 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa se propõe a analisar, com base no modelo das Cinco Grandes Dimensões da 

personalidade,  os traços e a estrutura psicológicas dos militares da arma de Engenharia. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Estudar, compreender e analisar por meio de questionários, a personalidade dos 

engenheiros, identificando, através da teoria do Big Five, o comportamento e as estruturas 

psicológicas inerentes aos indivíduos que ingressam na carreira militar. 

 Verificar ainda, se há uma diferença na estrutura da personalidade dos militares de 

Engenharia que optaram por seguir na vertente de combate ou construção que a arma 

proporciona e também, relacionar as características socioemocionais com as funções 

desempenhadas nessas duas áreas, descrevendo o perfil preponderante para cada atividade . 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A monografia está estruturada em 5 capítulos. O primeiro refere-se a introdução, o 

segundo ao referencial teórico, o terceiro ao referencial metodológico, o quarto aos resultado 

obtidos através de análise de dados e o último as considerações finais. 

Inicialmente, no primeiro capítulo procurou-se introduzir de maneira superficial os 

principais conceito abordado pelo presente trabalho e também mencionar qual é a problemática, 

a justificativa e quais são os objetivos da pesquisa. 
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No segundo capítulo, procurou-se alicerçar o trabalho em obras de renomados autores , 

traçando os conceitos teóricos básicos e relevantes para o entendimento do estudo da psicologia 

no ambiente militar. Diante disso, foi abordado os conceitos de psicologia militar, relatando a 

sua importância para a evolução do Exército Brasileiro. Além disso, esse capítulo também traz 

a abordagem do conceito de personalidade, a explicação detalhada da teoria do Big Five e uma 

ampla explanação sobre as atividades, particularidades e características da profissão militar, 

juntamente com as características da arma de Engenharia. 

 O terceiro capítulo tem como finalidade abordar os métodos utilizados para o 

desenvolvimento do presente trabalho,  citando e explicando o tipo de pesquisa que foi 

desenvolvido, os métodos e procedimentos empregados para a obtenção de dados e também a 

caracterização da amostra. 

 No quarto capítulo foi realizado uma análise e um estudo estatístico dos dados obtidos 

por meio da aplicação do Big Five Inventory (BFI), determinando assim, a  personalidade dos 

militares de engenharia. Ou seja, esse capítulo tem o objetivo de investigar e apresentar os 

resultados extraídos da análise estatística. 

 O último capítulo é o fechamento do trabalho, sendo apresentado as conclusões 

extraídas após a confecção da monografia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para um melhor entendimento acerca do estudo da personalidade dos militares, faz-se 

necessário a introdução de alguns conceitos básicos. Diante disso, inicialmente, o capítulo 

aborda a principal fonte para o embasamento teórico e posteriormente explica os principais 

tópicos para facilitar a compreensão do presente trabalho. Sendo assim, este capítulo aborda os 

seguintes tópicos: Psicologia militar, personalidade, Big Five e profissão militar. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

 O estudo da estrutura da personalidade dos militares de engenharia foi alicerçado em 

alguns renomados autores, entre eles,  Carrie H. Kennedy e Eric A Zilmer (2009). Esses 

escritores são militares do Exército Americano com formação em psiquiatria e psicologia.  

Sendo assim, essa obra é uma fonte de estudo indispensável para  obtenção de conhecimentos 

relativos a psicologia no meio militar. 

 No livro, esses conceituados estudiosos de neuropsicologia,  apresentam informações 

históricas e também transmitem importantíssimos conhecimentos acerca da prática da 

psicologia clínica no meio militar e da psicologia no ambiente operacional,  mencionando a 

evolução e a importância desses estudos no meio militar através de exemplos práticos e úteis, 

como a abordagem referente a importância das avaliações de prontidão para o serviço militar.   

 Em decorrência da importância desses estudos para o Exército Brasileiro, da 

complexidade e da evolução dos diversos conflitos que assombram o mundo desde tempos 

remotos, a psicologia militar vem passando por processos de aperfeiçoamento quanto a 

utilização de métodos e processos de seleção de militares capacitados a executarem atividades 

de risco. 

“Inúmeros estudos têm contrastado vários grupos de efetivo de alta exigência 

operacional com indivíduos comuns, em medidas de personalidade, a fim de caracterizar seus 

exclusivos atributos de personalidade.” (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 444). 

As missões militares, sejam elas operacionais ou técnicas, como as executadas pela arma 

de Engenharia, envolvem capacidades psicológicas não convencionais como as apresentadas 

pelas populações em geral, pois essas atividades de alta precisão exigem um conjunto de 

atributos inerentes ao exercício da profissão militar. Diante disso, nota-se a importância desse 

assunto no meio militar, pois o Exército Brasileiro busca pessoas habilitadas a exercerem 



18 

 

funções que englobam desde atividades administrativas, que exigem responsabilidade, até 

atividades complexas, como o manuseio de explosivos. 

 Apesar de alguns estudos terem iniciados durante a Primeira Guerra Mundial, o 

programa do Office of Strategic Services – OSS (Gabinete de Serviços Estratégicos) durante a 

Segunda Guerra Mundial “[…] foi o primeiro esforço coerente em estabelecer um método 

estruturado para avaliar qualidades ditas necessárias para a execução bem-sucedida de tarefas 

militares arriscadas.” (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 434). Segundo esse estudo, como 

abordado por Kennedy, Zillmer (2009), a motivação, a estabilidade emocional e a capacidade 

física estão entre os principais atributos para o desempenho de atividades militares de alta 

operacionalidade 

 Depois desses estudos, outros surgiram, com o mesmo intuito de identificar traços e 

características psicológicas importantes para o desempenho das diversas atividades 

desenvolvidas pelos múltiplos Exércitos. Um desses, aborda a importância de 40 atributos no 

desempenho de atividades de alto valor operacional, entre eles, estabilidade emocional, 

adaptabilidade e a tolerância ao estresse. 

 Todos os modelos anteriormente citados, trabalham com um grande número de atributos, 

dificultando assim, na caracterização da personalidade dos militares e na avaliação dos atributos 

psicológicos mais importantes para o desempenho da profissão militar. Em virtude disso, surgiu 

o modelo dos Grandes Cinco Fatores que ao abordar fatores psicológicos de maneira mais 

objetiva e abrangente, facilitou na estruturação dos traços psicológicos inerentes à profissão 

militar. 

 

Os cinco grandes fatores são estabilidades emocional, incluindo tolerância ao estresse, 

resiliência e isenção de emocionalidade negativa; extroversão, o que inclui 

sociabilidade, ambição, dominância, emocionalidade positiva e procura de estímulos; 

recepção à experiência ou à intelecção, o que inclui criatividade, não 

convencionalidade, tolerância e receptividade para a vida espiritual; afabilidade, uma 

postura interpessoal de cooperação, confiança, aquiescência e suavidade, e 

consciência, incluindo dependência, aspiração a realização, organização e 

planejamento (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 444). 
 

 

 Sendo assim, a análise da personalidade dos engenheiros será estruturada e embasada 

na teoria do Big Five, pois é um excelente instrumento para a avaliação dos militares do 

Exército Brasileiro. Esse estudo é de grande interesse da Força, porque traçará possíveis 

padrões psicológicos para o desempenho de atividade de Engenharia. 
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2.2 PSICOLOGIA MILITAR 

 

A psicologia militar é a ciência que estuda a relação do homem com o meio militar, ou 

seja, como o ser humano se comporta quando inserido nesse ambiente. 

O embrião da psicologia militar formal remonta ao século XX, quando as Guerras 

passaram a obrigar que os Exércitos enviassem aos campos de batalhas, militares mais 

preparados para enfrentar as atrocidades do combate. 

 

Enquanto a psicologia formal foi introduzida recentemente na atividade militar, 

conceitos psicológicos operacionais, clínicos e organizacionais estão 

indissoluvelmente entrelaçados ao desenvolvimento histórico da guerra. Por exemplo, 

a seleção de indivíduos para o serviço militar e especialidades tem sido uma 

preocupação desde os anos de 1800 e resultou no desenvolvimento de muitos testes 

de inteligência e aptidão (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 19). 

 

 A Primeira Guerra Mundial foi o marco inicial da psicologia no meio militar. Nessa 

época, o chefe da Associação Psicológica Americana (APA) reuniu-se com diversos estudiosos 

da área com o intuito de analisar como a psicologia poderia auxiliar no campo de batalha. Os 

trabalhos iniciais concentraram-se na seleção de soldados capacitados a executarem missões 

desafiadoras que nunca tinham tido contato anteriormente (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

 Durante esse mesmo período surgiram outros testes, como os testes de inteligência e de 

personalidade. Este tinha o intuito de avaliar e selecionar homens capazes de se tornarem 

oficiais do Exército Americano. A psicologia também foi utilizada para a avaliação de pilotos, 

de maneira a escolher os mais aptos a desempenharem a atividade (KENNEDY; ZILLMER, 

2009). 

 Essa época marcou a evolução da psicologia no campo militar, pois devido aos sucessos 

iniciais, os estudos das características humanas passaram a ter um grande impacto mundial para 

o desenvolvimento e evolução dos Exércitos. A adaptação ao combate e a seleção de pessoas 

capacitadas, passaram a ser os alvos de estudos da psicologia militar, pois reconheceu-se a 

necessidade de atenuar o peso psicológico do combate. 

 Segundo Kennedy, Zillmer (2009), durante a Segunda Guerra Mundial o foco ocorreu 

na necessidade de avaliação e seleção de militares com habilidades psicomotoras para o 

desempenho de diversas funções como pilotos, navegadores, bombardeadores e em especial, 

soldados capacitados a serem Forças Especiais. 
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Diante desse cenário mundial, a qual os militares estavam inseridos em conflitos 

convencionais, surgiram diversos programas de estudos com o intuito de identificar pessoas 

capacitadas para a execução de atividades militares de risco (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

 Com o passar dos anos e o surgimento dos conflitos modernos em ambientes complexos 

e variados, a necessidade de selecionar pessoas capazes de executar trabalhos militares 

aumentou. Mecanismos para escolher indivíduos para atividades específicas e programas para 

oficiais somaram-se as necessidades de recrutar homens e mulheres com atributos individuais 

e traços de personalidade específicos como: estabilidade emocional, flexibilidade cognitiva, 

liderança, iniciativa, capacidade de tomar decisões e capacidade física para suportar a fadiga do 

combate (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017). 

 

As experiências militares relacionadas validam a aplicabilidade de conceitos de 

psicologia em prol das atividades operacionais, sendo os estudos da personalidade um 

campo em destaque. Assim, a identificação dos atributos inerentes a exercício da 

atividade militar, sob a forma de traços psicológicos e perfis de personalidade, 

permitem aos agentes militares nos diferentes níveis de competência, aprimorar os 

processos de avaliação, seleção e desenvolvimento de recursos humanos, o que 

favorece a implementação dos diferentes objetivos militares (ACADEMIA MILITAR 

DAS AGULHAS NEGRAS, 2017, p. 67). 

 

 Mais recentemente, “[…] um grupo de psicólogos e soldados veteranos das FE 

(especialistas no assunto) examinou um amplo banco de dados de atributos e identificou 30 que 

eram relevantes para a execução do trabalho das FE” (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 435). 

Entre eles estavam a iniciativa, a coragem moral, o espírito de equipe, a adaptabilidade e a 

resistência (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

 Outros especialistas como Patterson, Brockway e Greene (2004, apud KENNEDY; 

ZILLMER, 2009) também identificaram atributos de desempenho crítico, como: estabilidade 

emocional e tolerância ao estresse, inteligência efetiva e resolução de problemas, motivação e 

comprometimento, integridade, atitudes e interações e entre outros. 

 O estudo em busca de atributos inerentes ao desempenho da profissão militar é constante. 

Depois do trabalho de Patterson, Brockway e Greene, outros vieram a tentar encontrar atributos 

necessários para a execução das mais variadas missões. 

 Galarza e Holland (1999, apud KENNEDY; ZILLMER, 2009) identificaram 10 

atributos necessários para o sucesso em missões longas ou curtas. Questões familiares, 

desempenho sob condições estressantes, habilidade de viver em grupo e de trabalhar em equipe, 

capacidade de liderança são alguns deles. 
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 O estudo da psicologia é de extrema importância no meio militar, pois até mesmo em 

missões diferentes de guerra, como as Operações de Manutenção da Paz, tem forte impacto 

sobre os militares, pois nessas atividades há o estresse psicológico causado pelo cansaço e pela 

distância de casa. 

 A análise da prontidão e adequação para o serviço também é importante em épocas de 

paz, pois em virtude da grande variedade de tarefas, responsabilidades, ambientes de trabalho 

e habilidades necessárias para desempenhar as variadas atividades militares, o estudo da 

personalidade dos militares faz-se necessário para avaliar se as suas funções estão sendo 

desempenhadas de forma segura e eficiente. 

 Em razão dessa necessidade de conhecer os recursos humanos capacitados a executarem 

atividades específicas, que se torna interessante conhecer os militares de engenharia do Exército 

Brasileiro, pois a arma possuí as mais variadas missões que vão desde simples tarefas 

administrativas até complexos trabalhos de construção de pontes e utilização de explosivos. 

 Além dessa aplicabilidade, essa área da psicologia militar também é uma ferramenta 

para auxiliar os militares no melhor cumprimento de suas atribuições e também na melhor 

adaptação a rotina da carreira. De maneira geral, essa área de estudo contribui no recrutamento, 

seleção, treinamento e  adaptação dos militares à profissão e a vida militar. 

 

2.2.1 Psicologia Operacional 

 

A Psicologia Operacional é definida como as ações psicológicas militares que apoiam 

o emprego e a manutenção de forças militares (comandantes, em particular) para 

atingir objetivos estratégicos de um teatro de guerra ou de operações, influenciando e 

aplicando seu conhecimento de psicologia para auxiliar a identificação de 

possibilidades do inimigo, personalidades e intenções; facilitar e apoiar operações de 

inteligência projetando e implementando programas de avaliação e seleção, no apoio 

a populações especiais e missões de alto risco e provendo um apoio de saúde mental 

focado em aspectos operacionais (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 243). 

 

 O estudo da psicologia operacional faz-se importante para a evolução dos Exércitos 

porque, a partir dela, consegue-se desenvolver perfis psicológicos capazes de realizar as mais 

diversas atividades desempenhadas no meio militar. 

 Além da seleção e avaliação das pessoas capacitadas a rotina militar, essa área da 

psicologia também auxilia na identificação de fatores que conduzem os militares ao fracasso 

no desempenho de suas atribuições. Durante a Guerra Civil Americana por exemplo, “O 

estresse de combate, por exemplo, foi identificado como nostalgia e saudades de casa” 

(KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 267). 
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 A psicologia operacional também é uma ferramenta para auxiliar os militares a lidarem 

com os efeitos das impensáveis situações que podem acontecer durante o desenrolar de uma 

missão, como os desgastes mentais e psicológicos que ocorreram recentemente nas operações 

desencadeadas nas principais favelas do Rio de Janeiro ou até mesmo em combates 

convencionais com a utilização de armas químicas. 

 

2.2.2 Psicologia militar Brasileira 

 

 Os estudos relativos a psicologia militar surgiram há anos no Brasil. Emilio Mira y 

López foi quem introduziu essa área da psicologia no país, pois no ano de 1947 ele escreveu 

uma obra que definia os métodos de seleção e treinamento militar utilizado pelo Exército 

Brasileiro. Além disso, durante muitos anos, ele auxíliou a instituição na busca de diversos 

processos de seleção de jovens capazes de ingressarem na carreira militar (ROSA, 2006). 

 Atualmente essa área de estudo vem se desenvolvendo cada vez mais, pois a psicologia 

militar está sendo sistematizada como uma área de atuação para os psicólogos. Em virtude disso, 

as pesquisas estão avançando, indo muito além dos estudos voltados para treinamento militar e 

seleção de pessoal. Os novos estudos retratam a qualidade de vida nas Organizações Militares, 

a importância do apoio familiar e os impactos das operações de risco na vida dos militares. 

Esses avanços, devem-se aos trabalhos conjuntos do CEP (Centro de Estudo de Pessoal – 

Exército Brasileiro) com as diversas Universidades do país (ROSA, 2006). 

 

2.3 PERSONALIDADE 

 

Segundo Martins (2013), a personalidade é uma das áreas centrais e mais interessantes 

da psicologia, pois possuí grande importância na explicação dos fenômenos intra-psíquicos e 

comportamentais. Diante disso, sabe-se que são inúmeros os conceitos e os estudos que definem 

o significado dessa palavra, pois desde tempos remotos, muitos estudiosos desenvolvem 

pesquisas com o intuito de ampliar os conhecimentos referentes as estruturas psicológicas dos 

indivíduos. 

 

A palavra personalidade tem a sua raiz etimológica, que deriva do latim, na palavra 

persona. Persona é o nome pelo qual eram conhecidas as antigas mascaras utilizadas 

no teatro, que frequentemente eram utilizadas pelos atores para exprimir emoções ou 

atitudes. Estas máscaras permitiam ao público um acesso fácil e inequívoco à emoção 
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expressa pelo actor, facilitando a interpretação da personagem (MARTINS, 2013, p. 

13). 

 

De acordo com Weiten (2002, apud ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 

NEGRAS, 2017, p. 67)  “o conceito de personalidade explica a consistência no comportamento 

das pessoas ao longo do tempo e das situações, ao mesmo tempo em que explica sua 

singularidade.”. Além disso, ele também afirmava que os traços de personalidade das pessoas 

eram as tendências destas se comportarem de determinada maneira (WEITEN, 2002, apud 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017). 

Personalidade nada mais é do que um conjunto de características individuais que 

englobam o modo de agir e de pensar de uma pessoa, caracterizando assim, a sua 

individualidade e singularidade (HANSENNE, 2004, apud MARTINS, 2013). Ou seja, ela “[…] 

pode ser entendida como um padrão individual de respostas aos estímulos ambientais e as 

necessidade pessoais.”(ROSA, 2006, p. 28). 

No estudo da personalidade humana, existem diferentes abordagens, porém em todas 

essas teorias, a característica psicológica do ser humano é tida como o resultado de combinações 

da sua herança biológica com a influência do meio externo que o cerca. A interação desses dois 

fatores em proporções completamente irregulares, que vai traçar o comportamento de uma 

pessoa (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017).  

 

Atualmente, o mais sensato seria admitir uma natureza bio-psico-social como origem 

da personalidade e o peso com que cada qual desses elementos participa na maneira 

como a pessoa é hoje, aqui e agora, será extremamente variável e individual. Uma 

definição inicial de personalidade poderia ser esboçada da seguinte maneira: 

personalidade é a organização dinâmica dos traços no interior do eu, formados a partir 

dos genes particulares que herdamos, das existências singulares que experimentamos 

e das percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar cada indivíduo 

único em sua maneira de ser, de sentir e de desempenhar o seu papel social 

(BALLONE, 2008, apud ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017, 

p. 68). 

 

 Diante disso, sabe-se que a personalidade de uma pessoas está relacionada ao conjunto 

de traços e que para defini-lá faz-se necessário conhecer as suas características internas e 

também as características relacionais que são mantidas com outros indivíduos e com o meio 

externo (DIAS, 2010). 

Em razão dessa combinação de fatores que influenciam e moldam a personalidade das 

pessoas, cada ser humano tem a suas próprias características, que os tornam únicos e inimitáveis. 

Porém, a existência desses traços próprios não extingue a possibilidade que um número de 

homens ou mulheres apresentem aspectos comuns. Diante disso, tem-se elementos comuns que 
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identificam um determinado grupo e elementos próprios que são capazes de distinguir uma 

pessoa das demais pertencentes a esse mesmo grupo (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 

NEGRAS, 2017). 

Para o estudo da personalidade dos militares da arma de Engenharia, busca-se analisar 

as características semelhantes desse grupo e verificar se há traços psicológicos que podem ser 

tidos como a identidade do mesmo. Além disso, como a personalidade de uma pessoa é “criada” 

a partir da sua interação com o meio, nesse grupo também serão identificados sub-grupos 

(preferência pelo combate ou pela construção), que possuem traços psicológicos distintos em 

razão das diferentes atividades militares executadas dentro da arma. 

As características universais das pessoas são tidas como as sua tendências naturais, ou 

seja, são os instintos básicos, como a busca pelo prazer, que se perpetuaram ao longo dos anos 

e que acompanham as diversas gerações. Contudo, apesar desses instintos serem pontos em 

comuns de determinados grupos, eles podem se manifestarem de maneiras diferentes, de acordo 

com a influência recebida do meio. Sendo assim, essas características podem continuar 

semelhantes dentro de um grupo, ou podem mostrar as diferenças existentes entre as pessoas 

(ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017). 

Um aspecto importante que faz com que o ser humano possua características próprias é 

determinado pela situação que este enfrenta no seu cotidiano. No caso de um grupo de militares 

altamente operacionais, que estão constantemente cumprindo missões de alta periculosidade, 

as suas características psicológicas diferem daqueles que executam atividades administrativas, 

pois constantemente há uma ameaça aos seus instintos básicos (ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS, 2017). 

 “Ao lado das Tendências Naturais, capazes de identificar todos nós como pertencentes 

à mesma espécie, vamos encontrar as peculiaridades próprias e particulares com as quais cada 

um se apresentará e se relacionará com o mundo.” (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 

NEGRAS, 2017, p. 70). 

 

Allport ilustra estas diferenças funcionais de cada um através de suas considerações 

sobre os Traços Pessoais; verdadeiros arranjos pessoais e constitucionais 

determinados por fatores genéticos, os quais, interagindo com o meio em maior ou 

menor intensidade, resultariam numa característica psíquica capaz de particularizar 

um indivíduo entre todos os demais de sua espécie (ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS, 2017, p. 70). 
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 Diante do exposto, o estudo do traço é de extrema importância para a análise da 

personalidade. Para Hansenne (2004, p.27, apud MARTINS, 2013, p. 13) “um traço de 

personalidade representa uma característica durável, a disposição do indivíduo para se 

comportar de uma determinada maneira em situações diversas […].” A sua variação na estrutura 

da personalidade irá representar as dimensões básicas que constituem a personalidade de uma 

pessoa de maneira ampla e resumida ou de modo detalhado, baseando-se nas variações dos 

traços (DIAS, 2010). Sendo assim, conhecer o traço se torna essencial para a compreensão da 

personalidade dos militares, visto que, constantemente estão sujeitos a acontecimentos 

extremos e diversos. 

 Como citado anteriormente, apesar da particularização de um indivíduo depender de 

fatores genéticos combinados com a sua intensidade de interação com o meio, também é 

possível agrupar pessoas com características psíquicas comuns. Com isso temos as 

classificações mais genéricas que identificam a maneira de agir e pensar dos indivíduos, como 

os extrovertidos, explosivos, melancólicos, sentimentais e entre outros traços (ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017). 

 Apesar dessas semelhanças, não se pode afirmar que a personalidade de duas ou mais 

pessoas introvertidas sejam idênticas, pois além das diferentes formas de se demonstrar a 

introversão, elas dispõem de outros traços peculiares. Ou seja, elas apenas manifestam uma 

atitude em comum, a introversão (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017). 

 

Como referido anteriormente, a personalidade é um conceito central em psicologia, 

sobre o qual foi gerado um número considerável de teorias e classificações, e por este 

motivo carece de um modelo universalmente aceito entre os psicólogos da 

personalidade, de forma a ampliar o número de investigações, e criar uma teoria 

compreensiva da personalidade. Atualmente em relação a este assunto gerou-se um 

consenso entre um grande número de investigadores sobre o modelo que melhor se 

poderá adaptar a uma descrição e classificação da personalidade. Este modelo insere-

se no referencial das teorias dos traços, e é denominado como o modelo das cinco 

dimensões da personalidade ou Big Five (MARTINS, 2013. p. 14). 

 

 Por meio da análise genérica de agir e pensar é que será estudado as características 

psicológicas dos militares de engenharia. Assim, a teoria da personalidade que melhor explora 

esses aspcetos, facilitando a compreensão das semelhanças psicológicas desse grupo é a do Big 

Five, pois é uma teoria centrada no traço, que facilita o mapeamento das características 

psicológicas dos militares. 
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2.3.1 Evolução dos estudos da personalidade 

 

Como tal sobre a personalidade foram criadas várias teorias e classificações, tendo 

ganho particular relevância as seguintes perspectivas: perspectiva psicanalítica de 

Freud; a perspectiva neo-analítica de Jung, Adler, Horney, Sullivan, Erikson e Fromm; 

a perspectiva humanista de Rogers e Maslow; a perspectiva da aprendizagem de 

Skinner, Bandura e Rotter; a perspectiva cognitiva de Kelly, Mischel e Beck; a 

perspectiva dos traços de Allport, Cattell, Eysenck e o modelo do Big Five (Fiske, 

Norman, Borgatta, Digman e Costa e McCrae); e a perspectiva psicobiológica de Gray, 

Tellegen, Zuckerman e Cloninger (HANSENNE, 2004, apud  MARTINS, 2013, p. 

13). 

 

 Segundo Schultz Duane e Schultz Sydney (2015) , a psicologia experimental e o estudo 

formal da personalidade começaram em duas épocas diferentes, porém com o mesmo propósito, 

pois apesar de não haver uma área especifica de estudo da personalidade, aquela não ignorava 

totalmente a análise dessa dimensão. 

 Foi somente em 1930, com os trabalhos de Gordon Allport, que o estudo da 

personalidade humana foi formalizado e sistematizado. O livro Personality: A psychological 

interpretation, de Allport é considerado o marco formal da análise da personalidade humana. A 

partir de seus estudos, essa área da psicologia começou a ganhar força e fez com que diversos 

psicólogos da época passassem a acreditar que era possível desenvolver estudos científicos da 

personalidade (SCHULTZ Duane, 2015; SCHULTZ Ellen, 2015). 

 O estudo da personalidade humana é historicamente um tema de grande importância no 

âmbito da psicologia. Durante o transcorrer dos anos, diferentes pesquisadores dedicaram-se a 

esse estudo, com o intuito de melhor descrever as características psicológicas de uma pessoa. 

Diante disso, apareceram inúmeras teorias da personalidade, entre elas: a Perspectiva 

Psicanalítica, a  Analítica, a Humanista, a da Aprendizagem, a Cognitiva, a Psicobiológica e a 

das Disposições, a qual contribuiu significativamente para o surgimento do Big Five. 

 O início desses estudos, transcorreu da necessidade de definir e criar ferramentas para 

identificar os traços psicológicos e comportamentais necessários para o soldado resistirem as 

atrocidades da Primeira Guerra Mundial (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

 Dentre os inúmeros estudos que foram surgindo com o passar dos anos, a teoria dos 

traços de Gordon Allport (1936) foi a que trouxe a mais importante contribuição para as análises 

das personalidades. Conforme Dias (2010), Allport definiu traço como sendo a forma com que 

o indivíduo se comporta quando submetido a diferentes estímulos. Desse modo, o traço trata 

como as pessoas conduzem as suas atividades cotidianas. 

 Após esse estudo inicial, novas descobertas dentro da Perspectiva das Disposições 

foram ocorrendo e com isso as pesquisas sobre os traços da personalidade foram evoluindo. 
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Assim, com o passar dos anos, outros estudiosos tentaram aprofundar as pesquisas e aprimorar 

as análises dos atributos psicológicos. Entre eles, Raymond Cattel com a sua teoria fatorial, na 

qual utilizava a análise fatorial como ferramenta de estudo da personalidade, baseando-se em 

observações comportamentais e em outros dados que eram submetidos a essa análise. Diante 

disso, ele definiu 16 aspectos básicos da personalidade com o intuito de traçar o perfil 

psicológico das pessoas (BAPTISTA, 2008). 

 

Cattell (1943) usou a lista de termos de Allport e Odbert como ponto de partida para 

o seu modelo multidimensional da estrutura da personalidade. Segundo Cattell 

existem dois tipos de traços, os traços comuns, que podem ser medidos em todos os 

indivíduos; e traços únicos, que como o nome indica são específicos de um individuo. 

De forma a criar uma base para a sua investigação Catell reduziu a lista termos de 

Allport e Odbert de 17943 termos para 4500, que por sua vez foram reduzidos a 46 

traços. Recorrendo a técnica estatística da análise factorial e utilizando este número 

mais reduzido de traços, identificou 16 factores de personalidade, que mais tarde 

foram incluídos como parte do seu questionário 16 factores personalidade. O trabalho 

pioneiro de Cattell possibilitou que outros investigadores examinassem a estrutura 

dimensional dos traços, contribuindo significativamente para a descoberta dos Big 

Five (JOHN, et al., 2008, apud MARTINS, 2013, p. 17). 

 

 Apesar do modelo de Cattel ser um grande avanço para o estudo da psicologia, seu 

modelo não foi muito bem aceito na época, pois não haviam métodos eficientes de realizar as 

análises fatoriais desejadas por ele. Porém, apesar das críticas, seus estudos impulsionaram 

novas descobertas acerca da estrutura da personalidade das pessoas, auxiliando assim, que Fisk 

(1949) simplificasse as variáveis de Cattell e chegasse a um modelo estruturado por 5 

dimensões, que se assemelharia com o futuro modelo Big Five (MARTINS, 2013). 

 O atual modelo foi evoluindo e se solidificando através dos estudos desenvolvidos por 

diversos pesquisadores. Norteados por ideias de possíveis características que poderiam ajudar 

na identificação da personalidade de um indivíduo, muitos autores foram identificando as 

dimensões básicas que contribuíram para a sólida estruturação do modelo. Inicialmente, 

Eysenck identificou as duas primeiras dimensões do modelo, que foram a extroversão e o 

neuroticismo. Após esses fatores, novos foram propostos por outros estudiosos. Assim, após 

essas duas dimensões, vieram a abertura à experiência e posteriormente a amabilidade e a 

conscienciosidade (MARTINS, 2013). 

 Apesar de ser um modelo muito utilizado atualmente, o Big Five não foi aceito de 

imediato pelos pesquisadores da época. Um dos motivos está relacionado aos diferentes nomes 

atribuídos, por diferentes estudiosos, as 5 dimensões do modelo. Para resolver esse problema e 

facilitar na identificação dos traços comuns propostos pelos diversos investigadores, foi criado 

o BFI (Big Five Inventory), que é um questionário de rápida aplicabilidade em diversas culturas, 
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que visava identificar os traços base do modelo. Apesar de definida as cinco dimensões, até 

hoje não existe um consenso, entre os estudiosos, acerca dos  nomes atribuídos a cada fator. 

Porém, essas variações linguísticas relacionadas aos nomes das dimensões não quer dizer que 

elas sejam diferentes, pois possuem o mesmo significado, com uma escrita diferente 

(MARTINS, 2013). 

 As palavras mais aceitas  pelos estudiosos para explicar o modelo do Big Five são: 

extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência. 

 Nos dias atuais, o modelo dos Cinco Grandes Fatores é um dos mais utilizados para 

descrever os traços de personalidade de um indivíduo. Ele representa uma ferramenta simples 

e prática de descrição da personalidade. Além disso, esse modelo apresenta uma aplicabilidade 

em diferentes contextos, sejam eles na vida militar ou na vida civil. 

 

2.3.2 Personalidade militar 

 

Os militares constituem um subconjunto da sociedade. Embora continuem sendo 

cidadãos, seus integrantes possuem alguns valores diferentes, como o senso de dever, 

de contribuição para algo maior, de serviço ao país e de liderança (SKELTON, 2012, 

p. 03). 

 

Diante do exposto, sabe-se que esses soldados, quando comparados a população civil, 

geralmente, apresentam padrões mais elevados de coragem física, “[…] energia e iniciativa, 

estabilidade emocional, relações sociais, liderança e segurança” (KENNEDY; ZILLMER, 2009, 

p. 435). 

Além desses atributos, outros também são identificados. Como já citado anteriormente, 

kilcullen, Mael, Goodwin e Zazanis (1999, apud KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 435) 

“identificaram atributos individuais que preveem o desempenho efetivo no trabalho de soldados 

das Forças Especiais do Exército dos EUA (FE). Esses atributos individuais críticos foram 

amplamente agrupados em quatro categorias.”. Essas categorias dividem-se em: Atributos 

cognitivos, comunicativos, interpessoais e físicos. 

Os atributos cognitivos incluem o “[…] julgamento e tomada de decisões, planejamento, 

adaptabilidade, criatividade e habilidades cognitivas específicas (auditivas, mecânicas, 

espaciais, matemáticas e velocidade e precisão perceptuais).” (KENNEDY; ZILLMER, 2009, 

p. 435). 
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Os atributos comunicativos referem-se à “[…] habilidades de leitura e escrita, 

habilidades linguísticas (aprender novas línguas rapidamente) e habilidades comunicativas 

(habilidades verbais e não verbais).” (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 435). 

Conforme Kennedy e Zillmer (2009, p. 436) “Atributos interpessoais, motivacionais e 

de personalidade incluíam diplomacia, adaptabilidade cultural, maturidade (estabilidade 

emocional), autonomia, espírito de equipe […]”, entre outras características. 

Segundo Kennedy e Zillmer (2009, p. 436) “[…] os atributos físicos incluíam nado, 

flexibilidade e equilíbrio, força e resistência.” 

Além desses especialistas, com o passar dos anos e com a evolução destas pesquisas no 

ambiente militar, outros estudiosos descobriram novos atributos característicos da profissão, 

como os princípios de trabalho, “dependência familiar”, camaradagem, iniciativa, patriotismo 

e motivação (KENNEDY; ZILLMER, 2009) 

“Inúmeros estudos têm contrastado vários grupos de efetivo de alta exigência 

operacional com indivíduos comuns, em medidas de personalidade, a fim de caracterizar seus 

exclusivos atributos de personalidade” (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 444). 

Atualmente, em virtude de sua simplicidade e da sua estruturação eficiente para a 

identificação da personalidade dos militares, a teoria dos Cinco Grandes Dimensões é a mais 

utilizada para identificar as características desse universo de pessoas. 

Então, com a utilização da teoria do Big Five muitos pesquisadores começaram a 

diferenciar os traços da personalidade dos militares quando comparados à população civil. 

Bartram (1995, apud KENNEDY; ZILLMER, 2009) descobriu que os pilotos alunos britânicos 

possuem um maior grau de estabilidade emocional e extroversão do que a população civil. 

 

Hogan e Leeser (1996, apud KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 444) usam os Grandes 

Cinco como uma forma de enquadrar os requisitos da personalidade pera selecionar 

efetivo em funções arriscadas. Baseados em sua análise, eles propõem que a 

estabilidade emocional, a consciência e a receptividade à experiência podem ser 

importantes indicadores de sucesso em ocupações arriscadas. 

 

Em relação aos militares que executam atividades de desativação de engenhos falhados, 

como os engenheiros do Exército Brasileiro, estudos relatam que eles tendem a ser mais 

confiantes e ter um maior controle emocional, assim como baixos níveis de relacionamento 

(KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

 

Apesar de certo grau de variação, as descobertas sugerem algumas tendências. Efetivo 

em posições operacionais de alta exigência, quando comparado com a população geral, 

possuí maior estabilidade emocional e aspectos de consciência. Os resultados para 
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afabilidade variam de acordo com a população sob estudo. A Receptividade a novas 

experiências não configura de forma proeminente nas descobertas. 

Apesar de amplas dimensões dos Cinco Grandes serem úteis no exame de 

similaridades e de diferenças gerais entre efetivo de alto exigência, muito pode ser 

aprendido sobre o assunto, assim como sobre os atributos de personalidade específicos 

para as diferentes posições, só de olhar para as diferentes facetas desse domínio 

(KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 446). 

 

Como pode-se observar, os militares possuem certos traços psicológicos que são 

inevitáveis para o desempenho da profissão. O motivo dessa diferença da grande massa da 

população decorre do fato de que a carreira militar é cercada por particularidades e 

complexidades, que são características da instituição. 

 

2.4 BIG FIVE 

 

Os estudos sobre personalidade na forma de descrição de tendências básicas do 

indivíduo (traços de personalidade), remontando aos trabalhos de McDougall, 

Thurstone, Catell, em 1930, e posteriormente aos de Allport (1965), Goldberg, (1981) 

e McCrae e Costa (1987, 1989). Encontram-se em alta na atualidade, principalmente 

por oferecer às organizações a expectativa de selecionar e avaliar indivíduos com os 

traços pertinentes ao bom desempenho funcional (ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS, 2017, p. 72). 

 

 Para descrever a personalidade humana, o modelo Big Five é um dos modelos mais 

importantes e o de maior consenso entre os estudiosos, pois surgiu como um modelo que melhor 

representa a taxonomia das características da personalidade humana. É uma teoria que 

encontrou um número ideal de dimensões que influenciam o comportamento do individuo e 

que identifica cinco fatores centrais que “[…] formam uma combinação de qualidades ou 

características que compõem o caráter ou personalidade particular de uma pessoa”. (GERRAS; 

WONG, 2016, p.81). 

 

Após longos anos de discussão e investigação da temática da personalidade, um 

número crescente de psicólogos passaram a considerar que as diferenças individuais 

podem ser englobadas em cinco grandes dimensões da personalidade, sendo este 

modelo denominado por Big Five (MARTINS, 2013, p. 15). 

 

 A teoria define a personalidade humana como uma rede hierárquica de traços, 

compreendidos teoricamente como predisposições comportamentais de respostas às situações 

da vida (TRENTINI et al., 2009 apud GOMES, GOLINO, 2011). Ou seja, “[…] os indivíduos 

possuem predisposições (traços) para agirem de determinada maneira em determinada situação” 
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(MARTINS, 2013, p. 14). O Big Five é um modelo que compreende a personalidade humana 

através da descrição dos traços, que são capazes de descrever o comportamento dos indivíduos. 

 Esse modelo começou a ser desenvolvido em 1930, quando Gordon Allport, através de 

inúmeros adjetivos, buscava descrever as características psicológicas das pessoas. Embora, os 

estudos que estruturaram essa teoria tenham começado na década de 30, foi apenas em 1960, 

que os estudiosos, Lewis Goldberg, Robert R. McCrae, Paul T. Costa, Jerry Wiggins e Oliver 

John, detectaram a existência de apenas cinco fatores para resumir essa variação de atributos 

que identificavam a personalidade humana (MOITA, 2014). As cinco dimensões, que 

representam esse modelo são: O neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, a 

amabilidade e conscienciosidade. 

 De forma geral, a teoria dos Cinco Grandes Fatores surgiu a partir dos estudos da teoria 

fatorial, que auxiliou na redução e dedução de apenas 5 fatores e da teoria dos traços, que ajudou 

na estruturação da base teórica do atual modelo. 

 Apesar dessa teoria retratar apenas 5 dimensões, diferentemente de outros modelos, que 

tratam de muitas outras, o Big Five é uma teoria com um forte embasamento teórico, que através 

de diversos instrumentos de avaliação, torna-se capaz de explicar e representar de maneira 

ampla a personalidade dos indivíduos. 

 Por ser um modelo estruturado e representado pelos traços do indivíduo, pode-se afirmar 

que esse estudo pode representar de forma eficiente, os aspectos da personalidade humana que 

são comuns dos indivíduos de um determinado grupo. Em razão disso, é uma excelente 

ferramenta para analisar a personalidade dos militares de Engenharia. 

 Essas cinco dimensões são retratadas por muitos estudiosos como grandes “grupos” que 

contêm muitos traços de personalidade inseridos. Ou seja, dentro de uma dimensão, existem 

uma gama de características psicológicos que servem para descrever a personalidade de uma 

pessoa. Por exemplo, o fator neuroticismo contém traços como ansiedade, autoestima e 

estabilidade emocional. É importante observar que esses fatores geralmente “andam” alinhados, 

ou seja, uma pessoa ansiosa geralmente tende a ter uma menor estabilidade emocional 

(ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017). Diante do exposto, nota-se que 

as cinco grandes dimensões representam um grande número de traços de personalidade que 

podem caracterizar uma pessoa. 

 A dimensão neuroticismo está relacionado com as emoções negativas, como o stress, a 

tristeza, a tensão, o medo, a raiva, a culpabilidade, o nervosismo, a insegurança, o ajustamento 

afetivo e a instabilidade emocional (COSTA e MCCRAE, 1992b, apud MARTINS, 2013). 

Sendo assim, de maneira mais ampla, refere-se: 
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À tolerância de um indivíduo ao estresse. Inclui a ansiedade, a inibição e a depressão. 

As pessoas com um elevado grau de neuroticismo ficam tensas sob pressão, 

desanimam-se facilmente e preocupam-se muito. As pessoas com um baixo grau de 

neuroticismo são calmas, esperançosas e menos propensas a agitar-se. Alguns 

psicólogos utilizam a expressão estabilidade emocional em vez de neuroticismo, para 

evitar confusão com o conceito de neurose de Sigmund Freud (GERRAS; WONG, 

2016, p. 81). 

 

Diante do exposto, sabe-se que as pessoas que apresentam alto neurotismo geralmente, 

experimentam emoções negativas, incluindo o estresse, angustia, ansiedade e baixa autoestima. 

Sendo assim, são caracterizadas como pessoas preocupadas, inseguras e nervosas. Estas, 

também costumam ser mais desconfiadas e com isso, conseguem detectar com maior facilidade 

os perigos que as cercam (SCHULTZ, 2002, apud BRAZ, 2018). 

Por outro lado, indivíduos com baixo neuroticismo são mais insensíveis e não costumam 

experimentar emoções negativas. Ou seja, são mais despreocupadas, seguras e tranquilas. Em 

muitos casos esse baixo grau pode caracterizar a ausência de medo perante os perigos reais. 

A extroversão é caracterizada pela interação interpessoal entre pessoas devido as 

necessidades à estimulação externa. Essa dimensão contrasta pessoas sociáveis, falantes e 

divertidas, com aquelas que são mais reservadas e tímidas (NUNES, 2000, apud BRAZ, 2018). 

 

Extroversão implica uma abordagem energética em direcção ao mundo social e 

material, e inclui traços como a sociabilidade, atividade, assertividade, e emoção 

positiva. Os extrovertidos são pessoas sociáveis, são otimistas, afetuosos, ativos e 

conversadores, são enérgicos. A extroversão traduz a quantidade e intensidade das 

interações pessoais, o nível de atividade, a necessidade de estimulação e a capacidade 

de exprimir alegria. Indivíduos com níveis elevados neste domínio são sociáveis, 

faladores, orientados para a relação interpessoal, otimistas, e afetuosos, sendo que 

níveis mais baixos reflectem indivíduos mais reservados, sóbrios, orientados para a 

tarefa, tímidos, distantes (COSTA e MCCRAE, 1992b, apud MARTINS, 2013, p.19). 

  

 

As pessoas com baixo grau de extroversão ou introvertidas, tendem a ser mais 

reservadas e buscam passar o tempo sozinhas. Elas preferem interagir com pessoas próximas, 

em vez de desfrutar de situações sociais com a presença de um maior número de pessoas. 

Também buscam o caminho seguro em vez de se arriscarem em busca de incertezas e são mais 

equilibradas em suas emoções (PERSONALITY ASSESSOR, 2019). 

Por outro lado, as pessoas mais extrovertidas possuem maior facilidade de buscar 

emoções, são aventureiras e assumem riscos. Além disso, são mais falantes, sociáveis, gostam 

de estar cercada por outras pessoas e buscam emoções positivas (PERSONALITY ASSESSOR, 

2019). 

A abertura à experiências, que é uma dimensão ampla e prolixa, caracteriza pessoas 

independentes, curiosas e criativas que buscam apreciar novas experiências. 
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A abertura à experiência descreve a amplitude, profundidade, originalidade e 

complexidade da vida mental e experiencial de um indivíduo. É a dimensão menos conhecida 

e a mais controversa. A abertura à experiência é marcada por fantasia ou imaginação ativa, 

sensibilidade estética, amplitude de sentimentos, a abertura a ideias novas ou curiosidade 

intelectual e por juízo independente ou liberal. Os Indivíduos com níveis elevados neste 

domínio são curiosos, criativos, com interesses diversos, imaginativos. Os níveis mais baixos 

refletem indivíduos pragmáticos, não artísticos e não analíticos (COSTA e MCCRAE, 1992b, 

apud MARTINS, 2013). 

 Segundo Gerras e Wong (2016, p.81), a abertura à experiência remete: 

 

A curiosidade, a criatividade e a imaginação. Inclui características secundárias, como 

estética, sentimentos e ideias. As pessoas abertas gostam de experimentar restaurantes 

novos, adoram viajar e reconsideram seus valores regularmente. Por outro lado, as 

pessoas com um baixo grau de abertura costumam preferir o que já é conhecido, 

valorizam a rotina. 

 

Em razão da complexidade e difusão dessa dimensão da personalidade, muitos 

estudiosos tiveram dificuldades em traçar os pontos característicos desse fator. Segundo 

pesquisadores a abertura às experiências assemelha-se muito com a descrição de auto 

atualização feita por Maslow. Atualmente, tem-se que esse fator se resume em “experimentar” 

(PERSONALITY ASSESSOR, 2019). 

As pessoas com maior grau de abertura, tendem a ser mais criativas, perspicazes e 

receptivas às novas ideias. Elas geralmente amam a arte, a música, a literatura e são dispostas 

à discussões intelectuais. Além disso, esses indivíduos são caracterizados por amar as novas 

experiências, como viagens e lugares desconhecidos, novos alimentos e conhecer novas pessoas. 

Em razão disso, estes tendem a serem mais liberais (PERSONALITY ASSESSOR, 2019). 

Indivíduos com baixa abertura são mais conservadoras e tendem a se apegarem ao que 

é rotineiro. Preferem o convívio do ambiente familiar do que conhecer novos lugares e novas 

pessoas. Essas pessoas também não costumam considerar novas ideias e crenças, pois são muito 

confiantes em seus pensamentos. Além disso, sua vida tende a ser mais estável e segura 

(PERSONALITY ASSESSOR, 2019). 

A amabilidade, retrata: 

 

Uma preocupação com a harmonia social. Inclui a confiança, o altruísmo e a 

compaixão. Os indivíduos com um elevado grau de amabilidade são menos propensos 

a revidar-se quando tratados injustamente e acreditam que as pessoas sejam boas, de 

modo geral. As pessoas com um baixo grau de amabilidade costumam ser mais 

antagônicas, cautelosas e cínicas (GERRAS; WONG, 2016, p. 81). 
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A amabilidade é uma orientação pro-social e orientação para com os outros, que inclui 

traços como, o altruísmo, a confiança e humildade. É uma dimensão que diz respeito 

às tendências interpessoais. Os Indivíduos com níveis elevados neste domínio são 

sentimentais, bondosos, de confiança, prestáveis, e rectos, sendo que níveis mais 

baixos refletem indivíduos cínicos, rudes, desconfiados, pouco cooperativos, irritáveis, 

manipuladores (COSTA e MCCRAE, 1992b, apud MARTINS, 2013, p.19). 

 

Ou seja, a amabilidade está ligada à ideia de honestidade, conformidade e também com 

forma que nos relacionamos com outras pessoas. Homens e mulheres com alto nível de 

amabilidade tendem a serem mais motivadas a manterem relações sociais, pois são mais 

empáticas, cuidadosas e menos preconceituosas (PERSONALITY ASSESSOR, 2019). 

As pessoas com baixa amabilidade não possuem a necessidade de manter relações 

sociais agradáveis com os outros, pois elas são mais contundentes e não se preocupam muito 

em manter bons relacionamentos. Além disso, são menos propensas a serem exploradas por 

outras pessoas (PERSONALITY ASSESSOR, 2019). 

 A Conscienciosidade, que mede o grau de concentração, segundo Gerras e Wong (2016, 

p. 81), está vinculado ao: 

 

Controle de impulsos e na conformidade. Reflete-se na competência, autodisciplina e 

ordem. Um indivíduo com um alto grau de conscienciosidade é confiante, bem 

organizado e motivado. As pessoas com um baixo grau de conscienciosidade 

costumam ser tranquilas, despreocupadas quando as coisas não estão em ordem e 

menos focadas em objetivos. 

 

A Conscienciosidade, descreve o controlo social dos impulsos que facilita o 

comportamento orientado para a tarefa ou objetivo, como pensar antes de agir, adiar 

a gratificação, seguir normas e regras, planejar, organizar e hierarquizar tarefas. 

Encontra-se ligada à organização, persistência, e motivação pelo comportamento 

orientado para um objetivo. Indivíduos com níveis elevados neste domínio, são 

organizados, confiáveis, trabalhadores, autodisciplinados, ambiciosos, perseverantes, 

sendo que níveis mais baixos refletem indivíduos irresponsáveis, preguiçosos, 

despreocupados, negligentes, hedonistas e sem objetivos (COSTA e MCCRAE, 1992b, 

apud MARTINS, 2013, p. 19). 

 

De maneira objetiva, a conscienciosidade indica o grau de responsabilidade e 

organização de uma pessoa. Sendo assim, pessoas com alta conscienciosidade são mais 

organizadas, obedientes, responsáveis e ordeiras, pois tendem respeitar as autoridades e 

possuem facilidade para seguirem regras e não se atrasarem para os compromissos. Por outro 

lado, as pessoas com baixa conscienciosidade são descuidadas, espontâneas e são mais 

relaxadas (PERSONALITY ASSESSOR, 2019). 

O Big Five é uma teoria muito útil para a organização e caracterização da personalidade, 

visto que, pode ser aplicada em diversos contextos e é empregada na previsão de desempenho 

de trabalho (KENNEDY; ZILLMER, 2009). Além disso, é um estudo aplicável em diferentes 
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culturas e que pode identificar qualquer traço de personalidade humana através de uma simples 

análise das cinco dimensões. 

É importante salientar que esse modelo é utilizado apenas como um instrumento para 

estruturar a personalidade de pessoas, não tendo o objetivo central de encontrar possíveis 

transtornos mentais. Ou seja, pontuar alto em algumas das dimensões dessa teoria, não significa 

que a pessoa tenha algum desarranjo em sua personalidade. 

 Segundo Martins (2013, p. 20): 

 

O Big Five é um modelo que de uma maneira eficaz reúne as semelhanças entre os 

sistemas de descrição de traços de personalidade existentes, e fornece um modelo 

descritivo e integrativo, que com o avançar do número de estudos sobre a sua robustez 

vai ganhando cada vez mais adeptos, permitindo um desenvolvimento sem paralelo 

da dimensão do conhecimento e investigações na área da personalidade. 

 

 

2.5 A PROFISSÃO MILITAR 
 

 

Uma das principais preocupações da psicologia é estabelecer as proporções entra a 

influência dos fatores genéticos e os fatores ambientais para a estruturação da personalidade 

humana. Diante disso, é importante destacar a influência de fatores ambientais na questão do 

desenvolvimento humano. 

A maior parte dos estudos para verificar essas influências foram feitas em gêmeos 

univitelinos, pois com a mesma herança genética, as diferenças de personalidade são 

desenvolvidas e atribuídas à influência dos mais variados fatores ambientes que estes estão 

sujeitos durante a vida (ROSA, 2006). 

Atualmente, muitos estudos estão sendo desenvolvidos para compreender o 

comportamento humano através das variáveis ambientais e genéticas. Algumas destas pesquisas 

tratam da influência do peculiar ambiente militar (ROSA, 2006). Elas retratam que o meio 

militar modifica a personalidade do homem, pois modifica seus traços, tornando-os, 

possivelmente, menos neuróticos, mais responsáveis, corajosos e disciplinados. 

Mesmo em situações de tranquilidade, sem combate, sabe-se que a rotina militar 

modifica a personalidade humana ou faz com que as pessoas que optem por essa vida já tenham 

um comportamento que se enquadre nos padrões do Exército Brasileiro. Diante disso, o traço 

de personalidade é um fator importante no que se refere a afinidade dos indivíduos com a 

profissão. 

Segundo Martins (2013, p. 30): 
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Existem poucos estudos empíricos que liguem os fatores de personalidade e o 

comportamento em cenários de conflito. Em 1957, um estudo de Egbert, Meeland, 

Cline, Forgy e Spickter, lançou uma das primeiras pedras sobre as características que 

permitiam distinguir os militares dividindo-os entre combatentes e os não 

combatentes. Os combatentes eram todos os militares que tinham boa performance, 

tendencialmente mais inteligentes, masculinos, com maior estabilidade emocional e 

maior potencial de liderança. Os não combatentes estavam associados a uma má 

performance, e a uma menor estabilidade emocional. 

 

Para as Forças Armadas, a personalidade dos militares é vista como uma importante 

variável para o cumprimento das atribuições da profissão, pois as pessoas que ingressam na 

carreira devem possuir um perfil compatível com as atividades desempenhadas pelas forças. 

Porém, para bem compreender a personalidade dos militares é necessário a realização de 

avaliações após a exposição as situações vivenciadas no Exército Brasileiro (MARTINS, 2013). 

Segundo Eysenck (1992, apud MARTINS, 2013, p. 31) “[...] a extroversão e o 

neuroticismo são traços básicos que afetam as emoções e o comportamento.”. Conforme uma 

pesquisa realizada com militares por Bransem, et al. (2000, apud MARTINS, 2013, p. 31), “[...] 

foram avaliadas as características da personalidade através do MMPI, antes e após a realização 

de uma missão no estrangeiro. Estes autores verificaram que o psiconeuroticismo é um traço 

preditivo do desenvolvimento de perturbação de pós-stress traumático em militares.”. 

Diante do exposto, sabe-se que os traços da personalidade dos militares são mais 

evidentes quando estes são submetidos as mais diversas situações dentro da instituição. Por 

exemplo: O neuroticismo é uma das dimensões que mais contribui para a elevada 

vulnerabilidade dos militares quando expostos à situações de stress intenso. Porém, em virtude 

da elevada resiliência desses soldados, nem todos são afetados pelos acontecimentos 

estressantes (MARTINS, 2013). 

 

Ao longo dos últimos anos foram feitas investigações para que fosse possível a 

aplicação dos traços de personalidade para classificar os indivíduos como resilientes 

(baixo neuroticismo, alta amabilidade, conscienciosidade, extroversão e abertura à 

experiência) ou vulneráveis (Friborg, Barlaug, Martinussen, Rosenvinge e Hjemdal, 

2005) (MARTINS, 2013, p. 32). 

 

Os militares resilientes são aqueles que não sentem impactos de reações negativas, 

quando submetidos à situações de stress. Ou seja, não possuem um elevado grau de 

neuroticismo, pois tendem a sofrer um menor impacto emocional e também apresentam maiores 

pontuações nas dimensões amabilidade e extroversão, que são caracterizadas como emoções 

positivas (MARTINS, 2013). 
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A amabilidade, assim como a extroversão e a conscienciosidade, são importantes 

indicadores de uma boa performance na vida militar. Sendo assim, indivíduos com graus 

elevados nessas dimensões apresentam um melhor desempenho no exercício da profissão 

militar (MARTINS, 2013). 

 Atualmente, sabe-se que as instituições militares atraem homens menos neuróticos, 

preocupados, sentimentais e mais conscienciosos, competitivos, “agressivos” e prováveis a 

buscar novas aventuras e experiências. Com o passar dos anos e o aumento da experiência 

militar, essas características tendem a serem potencializadas durante o exercício da profissão, 

como a questão da maturidade e do baixo grau de neuroticismo (EVERDING, 2012). 

São esses traços de personalidade que fazem a diferença no momento do desempenho 

da carreira militar e faz com que os militares tenham comportamentos que os diferem do 

restante da maioria das pessoas da sociedade. 

 

2.5.1 Características da profissão militar e atributos dos militares do Exército Brasileiro 

 

As características da profissão estão inseridas como parte integral do ambiente militar e 

é por esse motivo que elas são fatores que mensuram a personalidade geral dos militares, pois 

são aspectos que influência na capacidade das pessoas se adaptarem a carreira e também a 

conseguirem executar as atividades desenvolvidas pela força.   

 Atualmente sabe-se que a principal força do Exército Brasileiro é o seu recurso humano, 

pois em razão da qualidade e da capacidade profissional dos militares é que a instituição possuí 

um grande prestígio no cenário nacional e mundial. Em virtude disso, faz-se necessário expor 

os atributos desses militares, como meio de facilitar o entendimento da sua personalidade e de 

suas capacidades. 

O Exército Brasileiro, diferentemente de outros Exércitos, não realiza grandes estudos 

para descrever a personalidade dos militares que ingressarão na força. Porém, não há duvidas 

que para o exercício da profissão militar, as pessoas devem possuir valores intelectuais, éticos 

e morais e outros de natureza profissional, operacional e psicomotora. 

Diante das peculiaridades da profissão e da importância de se ter um Exército forte com 

capacidade de projeção de poder, os militares estão sujeitos a uma série de particularidades, que 

os tornam capazes de adaptar-se as dificuldades e as incertezas que surgem durante a carreira. 

Essas complexidades fazem com que o grupo tenha um perfil psicológico padrão, com padrões 

mínimos comportamentais e físicos. 
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Além das características da profissão e das capacidades psicomotoras, os militares 

também devem se identificar com os valores cultivados pelo Exército  Brasileiro para assim 

cumprir um serviço honrado. Os valores de abnegação, coragem, honestidade, fidelidade e 

honra são alguns dos valores inerentes aos militares. Diante disso, sabe-se que os traços de 

personalidade são essenciais no momento da escolha da profissão. 

Como visto anteriormente, tem-se que a personalidade dos indivíduos é o produto de 

uma combinação de fatores genéticos com as interações externas. Sendo assim, a personalidade 

dos militares também é moldada de acordo com as particularidades do ambiente militar.  Com 

isso, sabe-se que os soldados do Exército Brasileiro possuem traços psicológicos diferentes da 

população civil. Apesar destes indivíduos já possuírem instintos básicos, dentro do universo 

militar também existem diferenças de personalidade em razão das diversas atividades 

executadas. 

Assim, o estudo da personalidade no meio militar pode distinguir os militares em grupos 

e sub-grupos. Ou seja, existem as características psicológicas gerais dos militares, em virtude 

das exigências da carreira e também as particulares, como as evidenciadas no âmbito das armas, 

quadro e serviços. 

As características gerais observados nos militares são: coragem, vigor físico, 

patriotismo, amor à profissão, honestidade, lealdade, responsabilidade, abnegação, disciplina 

consciente, fé na missão do Exército, estabilidade emocional, civismo, constante 

aperfeiçoamento técnico profissional, rusticidade, risco de vida, dedicação exclusiva à profissão 

e entre outras. 

Porém, além desses aspectos gerais, também existem caraterísticas mais específicas de 

um determinado grupo, pois a instituição é composta por armas, quadro e serviços com marcas 

próprias, que modificam o modo de agir e pensar dos seus integrantes. Sendo assim, são as 

característica dessas áreas que vão determinar a personalidade desses militares. 

 

2.5.2 A arma de Engenharia 

 

Segundo o Manual C 5-1 (1999, p. 1-2) “A Engenharia caracteriza-se por realizar ações 

que são, simultaneamente, táticas e técnicas, reunidas em um sistemas que engloba todas as 

suas atribuições.”.  Sendo assim, é uma arma de apoio que tem a missão de apoiar a mobilidade, 

contramobilidade  e a proteção das tropas. 
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 A Engenharia se caracteriza como uma arma técnica combatente. Na vertente 

combatente tem a missão de apoiar as armas-base, facilitando o deslocamento das tropas, 

eliminando possíveis obstáculos à progressão e, ainda, dificultando o movimento do inimigo. 

Na área do combate, os militares de engenharia executam trabalhos de maiores riscos, 

como abertura de passagem, transposição de cursos de água, destruição de posições inimigas, 

navegação em vias interiores, construção de obstáculos e entre outras. Para a execução dessas 

atividades eles utilizam diversos meios, como explosivos, equipagens de pontes, carros de 

combate, botes pneumáticos e outros. Já a área mais técnica, que é a Engenharia de Construção, 

colabora com o desenvolvimento do país e engloba as obras de construções de estradas, 

ferrovias, pontes, açudes, barragens e poços artesianos, salientando um número invejável de 

realizações bem executadas e sucedidas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 

As origens da arma de engenharia transcendem ao período de domínio português, 

quando havia necessidades de defender a colônia de ataques inimigos, acarretando assim, na 

construção de inúmeras fortificações que, ainda hoje, localizam-se em várias regiões do 

território nacional, constituindo-se em testemunhas do surgimento da Engenharia militar em 

nosso país. Em 1855, diante das necessidades de se adotar uma arma com estratégias técnicas 

de apoio para facilitar os deslocamentos e a proteção das tropas brasileiras, foi criada a primeira 

unidade de Engenharia do Exército Brasileiro, o 1º Batalhão de Engenheiros, localizado em 

Santa Cruz na cidade do Rio de Janeiro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 

Foi durante a Segunda Guerra Mundial, que a Engenharia brasileira ganhou um maior 

destaque. Entre os seus feitos nesse memorável conflito estão as marcas de sua atuação no apoio 

a mobilidade e a organização do terreno, sendo incansável na tarefa de manter a trafegabilidade 

das estradas, de lançar pontes e limpar os campos de minas inimigos (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2019). 

Além dessa nobre missão, também é importante ressaltar a  atuação dos engenheiros nas 

missões humanitárias dentro e fora do Brasil. Entre os destaques recentes está a respeitável e 

admirável participação dessas tropas na República do Haiti. A tropa de Engenharia foi a 

responsável pelos trabalhos de estabilização e reestruturação do país por meio de diversas 

operações, como as de resgate às vítimas de enchentes e a de construções horizontais e verticais 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 

Além dessas atuações, é relevante salientar as ações desenvolvida pelas inúmeras 

Organizações Militares de Engenharia nos rincões mais remotos do Brasil. No país, essas tropas 

atuam através da ajuda humanitária e do apoio à defesa civil, como verificado nos lamentáveis 

episódios de enchentes e nas missões de Garantia da Lei e da Ordem, como as realizados na 
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cidade do Rio de Janeiro. Esta, tinha o intuito de desobstruir as vias de acesso no interior das 

comunidades, proporcionando maior fluidez no deslocamento das tropas do Exército Brasileiro 

e, consequentemente, uma maior segurança para a população. 

Por ser uma arma de apoio, a engenharia tem como missão principal apoiar a 

mobilidade, contramobilidade e a proteção. A mobilidade, “é o conjunto de trabalhos 

desenvolvidos para proporcionar as condições necessárias ao movimento contínuo e 

ininterrupto de uma força amiga.” (MANUAL C 5-1, 1999, p. 1-3) e incluem os trabalhos de 

abertura de passagem em obstáculos, transposição de cursos de água e entre outros. A 

contramobilidade, “é o conjunto de trabalhos que visam deter, retardar ou canalizar o 

movimento das forças inimigas para, em princípio, contribuir na destruição dessas forças.” 

(MANUAL C 5-1, 1999, p. 1-3).  Já a proteção, “é  o conjunto de trabalhos que visam reduzir 

ou anular os efeitos das ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material, 

proporcionando abrigo, segurança e bem-estar […].” (MANUAL C 5-1, 1999, p. 1-3).  Estas 

tarefas se constituem na construção de fortificações, camuflagens e outra atividades. 

Diante do exposto e através da análise do BFI é que os traços dos militares de engenharia 

serão estruturas de maneira superficial, conhecendo assim, quais são os graus apresentados em 

cada uma das cinco dimensões pospostas pela teoria, 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O tema do trabalho inseri-se na linha de pesquisa descritiva e na área de estudo da 

psicologia no ambiente militar. A pesquisa será baseada em uma amostra de militares de 

Engenharia do Exército Brasileiro, os quais responderão um questionário. Este, servirá como 

uma ferramenta de análise dos traços e da estrutura da personalidade destas pessoas. 

As investigações que serão realizadas, envolverão o uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados. Sendo assim, com base na teoria da personalidade utilizada neste estudo, esses 

métodos utilizados visarão descrever as características psicológicas desses militares. Os fatos 

observados, serão analisados e interpretados, assumindo uma forma de levantamento, que 

facilitará na busca dos objetivos propostos pela pesquisa. 

 Quanto a abordagem, o projeto apresenta uma combinação da quantitativa com a 

qualitativa, visto que, além de trabalhar com informações com o intuito de compreender o 

comportamento de um determinado grupo, também foram aplicadas técnicas de coleta de dados 

(questionário) que possibilitaram a elaboração de gráficos, os quais auxiliaram na mensuração 

de resultados de forma estatística. 

O presente estudo, o qual foi fundamentado na teoria do Big Five, tem como finalidade 

analisar os traços psicológicos e a estrutura da personalidade dos militares da arma de 

Engenharia. Além disso, o trabalho também tem o propósito de  relacionar as características 

psicológicas com as funções desempenhadas na vertente de combate e de construção, 

descrevendo assim, as diferenças de personalidade e o perfil preponderante para cada atividade . 

A coleta de informações para a estruturação do trabalho foi realizada através da 

aplicação do questionário Big Five Inventory (BFI), que através das cinco dimensões básicas  

visa verificar e descrever  as características psicológicas dos seres humanos. Os fatos 

observados, foram analisados e interpretados, assumindo uma forma de levantamento, o qual 

facilitou na busca dos objetivos propostos pelo projeto. Diante disso, esses dados foram 

utilizados para avaliar o grau das cinco grandes dimensões dos engenheiros e também dos 

militares que preferem seguir a vertente combatente ou técnica da arma. 
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3.2 MÉTODOS 

 

O método da pesquisa desenvolveu-se com base no estudo da personalidade militar, 

através de bibliografias que abordam o referido tema e também por meio da análise da 

personalidade dos militares de Engenharia do Exército Brasileiro com o auxílio de dois 

questionários. 

 

3.2.1 Etapas da pesquisa 

 

 Inicialmente, a pesquisa foi desenvolvida através de uma revisão literária, a qual foi 

utilizada para a estruturação do presente trabalho. Nessa análise inicial, foram estudadas 

bibliografias que abordam sobre a personalidades dos militares, com o intuito de reunir 

informações necessários para que se consiga estabelecer uma relação entre a personalidade 

destes e as cinco dimensões básicas. 

 Para a sequência do trabalho foi realizado um estudo de campo, o qual foi executado 

através de um questionário e da aplicação do Big Five Inventory (BFI) em uma amostra de 75 

militares de Engenharia, especificados na seção 3.3.2 deste trabalho. 

 

3.2.2 Ferramentas de medidas 

 

 Para a elaboração desta pesquisa foi aplicado, aos militares que compõem a amostra, 

um questionário socio-demográfico e um instrumento psicométrico. 

 O questionário teve a finalidade de recolher dados que caracterizem a amostra 

analisada. 

 Com o intuito de avaliar a personalidade foi utilizado o instrumento BFI, o qual é de 

fácil entendimento e aplicação. 

 

3.2.2.1 Questionário de dados 

 

 É um questionário de dados constituído por 4 perguntas básicas referentes a 

informações pessoais dos militares de Engenharia. 
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3.2.2.2 Big Five Inventory (BFI) 

 

 O BFI é uma medida composta por 44 itens, estruturado em frases curtas com 

vocabulário acessível, que tem como objetivo, avaliar as cinco dimensões da personalidade 

(conforme Anexo I). As respostas para esse questionário tomam forma de escala, com 5 

alternativas de resposta para cada item, 1- “Discordo fortemente”, 2- “Discordo um pouco”, 3- 

“Nem concordo nem discordo”, 4- “Concordo um pouco”, e 5- “Concordo fortemente” 

(BENET MARTINEZ E JOHN, 1998, apud MARTINS, 2013). Dentro desse questionário, 

encontra-se perguntas específicas para cada uma das dimensões da teoria do Big Five. 

 Diante disso, tem-se que a dimensão neuroticismo é avaliada de acordo com a 

perguntas 4,9,14,19,24,29,34 e 39. A soma mínima desses fatores é  8, que representa a alta 

estabilidade emocional. A soma máxima é 40, que retrata o alto grau de neuroticismo. 

 A dimensão extroversão é avaliada com base nas perguntas 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 e 

36. A soma mínima corresponde a 8, que retrata a introversão e a soma máxima ao valor 40, 

que indica o alto grau de extroversão. 

 A abertura à experiências é analisada de acordo com os itens 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 41 e 44. A soma mínima dessa dimensão corresponde a 10, que significa que o indivíduo é 

mais retraído e o valor máximo é 50, que indica o grande espírito aventureiro e imaginativo do 

interrogado. 

  A amabilidade corresponde aos itens 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 e 42. A pontuação 

nessa dimensão varia de 9 a 45, sendo esta retratado pela pouco amabilidade e aquela pela alta 

cordialidade. 

 A conscienciosidade é composta pelos itens 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 e 43. A 

pontuação dessa dimensão também varia de 9 a 45. O primeiro número retrata a pouca 

conscienciosidade e o outro a elevada confiança na execução de tarefas. 

 

Existem nesta escala itens invertidas. Na dimensão extroversão são o 6, 21 e 31; na 

dimensão amabilidade são o 2, 12, 27 e o 37; na dimensão conscienciosidade são o 8, 

18, 23 e o 43; dimensão do neuroticismo os itens 9, 24 e o 34; e por último, na 

dimensão abertura à experiência são os itens 35 e 41(MARTINS, 2013, p. 42). 

 
 “O BFI no que diz respeito às suas qualidades psicométricas, possui um valor de 

fidelidade de α=, 88 para a extroversão, α=,79 para a amabilidade, α=,82 para a 

conscienciosidade, α=,84 para o neuroticismo e α=,81 para a abertura à experiência” 

(MARTINS, 2013, p. 42) 
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3.2.3 Caracterização da Amostra 

 

A amostra do projeto foi constituída somente por homens, cadetes do 4º e 3º ano de 

Engenharia e também por praças e oficiais que atuaram na área de combate ou construção dessa 

arma. O total da amostra, corresponde a 75 militares. A média de idade dos cadetes é de 23 

anos, o mais novo tem 20 e o mais velho 27. Já a média de idade dos outros militares é de 29 

anos, sendo que o mais novo tem 26 e o mais velho 37. 

De toda a amostra, o universo de cadetes representa 66,67% (50 cadetes), enquanto 

praças representam 12% (9 praças) e oficiais 21,33% (16 oficiais), como observado no gráfico 

1. A soma da amostra de praças e oficiais, corresponde a 33,33% (25 militares). 

 

Gráfico 1 – Posto ou Graduação da amostra. 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

3.2.4 Procedimentos 

 

Foi aplicado, de maneira voluntária, um teste composto por um questionário de dados 

sociodemográfico e o BFI (Big Five Inventory). Responderam aos dois questionários,  75 

militares da arma de Engenharia do Exército Brasileiro. A aplicação dessa pesquisa ocorreu na 

Academia Militar das Agulhas Negras e no 7ª Batalhão de Engenharia de Combate, localizado 

em Natal, Rio Grande do Norte. 
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Para a realização dos questionários, todos os militares foram informados sobre o 

anonimato de suas respostas e também sobre os objetivos do estudo. Após recolher todas as 

informações foi feito a análise dos dados e a elaboração de gráficos e tabelas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após caracterizada superficialmente a amostra dos 75 militares, buscou-se analisa-lá 

utilizando as duas vertentes da arma de Engenharia, para posteriormente identificar não apenas 

os traços psicológicos dos engenheiros de maneira geral, mas também os aspectos psicológicos 

diferentes entre essas duas áreas de atuação. Em relação a preferência pela vertente de combate 

ou construção, 41,33% dos entrevistados preferem as atividades de construção, enquanto 58,67% 

gostam mais de trabalhar com as atividades de combate, conforme o gráfico 2. Além disso, 

também foi levantado essas preferências dentro do universo de cadetes (conforme tabela 2) e 

praças e oficiais (conforme tabelas 1). 

Além disso, também foi levantado através do questionário, os tipos de OM que os praças 

e oficiais já serviram ou servem (Tabela 1). 

 

Gráfico 2 – Preferência pelas atividades de combate ou construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 
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Tabela 1 – Caracterização da amostra de oficiais e praças. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

Tabela 2 – Caracterização da amostra de cadetes. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

No gráfico 3 e na tabela 3 estão sistematizado a estatística descritiva das cinco 

dimensões do Big Five, que foram utilizadas para a análise da personalidade dos militares de 

Engenharia. Em relação as dimensões, observa-se que no gráfico 3 foram citadas as médias dos 

cinco fatores analisados. Já na tabela 3, nota-se que foi estruturado os valores máximo e mínimo 

das dimensões e também os valores do desvio padrão. Todos os valores encontrados para a 

elaboração do gráfico e da tabela foram baseados na amostra de 75 militares. 

Conforme às dimensões que compõe o Five Inventory, nota-se que na dimensão 

neuroticismo o valor máximo foi de 28, o mínimo de 17, com uma média de 22,08 e um desvio 

padrão de 2,27. 

Na dimensão extroversão observa-se um valor máximo de 34, o mínimo de 21, com uma 

média de 26,88 e um desvio padrão de 2,42. 

Na dimensão amabilidade observa-se um valor máximo de 40, o mínimo de 25, com 

uma média de 31,72 e um desvio padrão de 2,83. 

Na dimensão conscenciosidade verifica-se um valor máximo de 41, o mínimo de 26, 

com uma média de 33,33, e um desvio padrão de 2,89. 

Na dimensão abertura à experiência verifica-se um valor máximo de 45, o mínimo de 

21, com uma média de 33,16 e um desvio padrão de 4,16.  

- Quantidade Porcentagem 

Total da amostra 25 100 

Preferência pelo combate 15 56 

Preferência pela construção 10 44 

Total da amostra 25 100 

Serviu apenas em BE Cmb 12 48 

Serviu apenas BEC 6 24 

Serviu em BE Cmb e BEC 7 28 

- Quantidade Porcentagem 

Total da amostra 50 100 

Preferência pelo combate 29 58 

Preferência pela construção 21 42 
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Gráfico 3 – A pontuação média dos 75 militares de Engenharia para cada dimensão do Big Five. 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva das 5 dimensões do Big Five baseada em toda a amostra.     

Fonte: AUTOR (2019). 

 

Além das tabelas e gráficos estruturados anteriormente com o objetivo de conhecer os 

traços psicológicos dos militares de Engenharia, as duas próximas tabelas também serão 

utilizadas como suporte para a busca de conclusões mais realistas acerca das características 

psicológicas desses indivíduos. 

Na tabela 4, está estruturada a média de cada item do Big Five Inventory, que foi 

respondida por uma amostra composta por 231 portugueses de diferentes idades. Essa tabela 

foi extraída do trabalho de SIMÕES (2016), a qual através do Big Five Inventory, buscou 

compreender as diferenças entre as 5 dimensões do Big Five para uma população de 

portugueses e também validar as características psicométricas dessa ferramenta de medida. As 

informações dessa tabela são importantes, pois servirão de parâmetros para comparar as 

características psicológicas dos militares de Engenharia com o restante da população. Ou seja, 

será um meio de mensurar o grau de cada dimensão para esses militares, podendo-se assim, 

Dimensões Quantidade Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Neuroticismo 75 17 28 2,27 

Extroversão 75 21 34 2,42 

Amabilidade 75 25 40 2,83 

Conscienciosidade 75 26 41 2,89 

Abertura à experiência 75 21 45 4,16 
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chegar a conclusões mais verosímeis possível. Sendo assim, através dessa comparação, será 

possível afirmar o grau de neuroticismo, extroversão, amabilidade, conscienciosidade e 

abertura à experiência dos engenheiros. Portanto, caso haja uma pontuação maior na dimensão 

extroversão por parte dos militares por exemplo, isso irá caracterizá-los como pessoas mais 

extrovertidas que a população civil portugueses. 

 A tabela 5 é a interpretação da tabela 4, composta apenas pelas somas das médias de 

cada item do BFI presentes na tabela 4. Essa é a principal informação necessária para a análise 

da personalidade dos militares quando comparados a população civil. 

 

Tabela 4 – Média, desvio-padrão, correlação item-total e alpha de Cronbach corrigido para as 

cinco dimensões da escalo do B.F.I. 
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Autor: SIMÕES (2016). 

 

 

Tabela 5 – Média das dimensões do Big Five da amostra de 231 portugueses. 
 

Dimensões Quantidade Média 

Neuroticismo 231 23,61 

Extroversão 231 26,36 

Amabilidade 231 30,22 

Conscienciosidade 231 32,49 

Abertura à experiência 231 35,38 
 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

No presente estudo foram observadas as 5 dimensões do Big Five de modo a conhecer 

a personalidade dos militares de Engenharia e comparar os traços psicológicos encontrados para 

esses militares (gráfico 3) com os traços psicológicos da população civil (tabela 5). 

Na dimensão neuroticismo, foi observado que os engenheiros, de maneira geral, 

pontuam abaixo da média (22,08), quando comparados a população portuguesa (23,61). Isso 

significa, que os militares de Engenharia possuem uma boa estabilidade emocional e não são 

caracterizados como pessoas que costumam experimentar emoções negativas como o stresse e 

a angustia e também como indivíduos inseguros, nervosos e desconfiados. Ou seja, esses 

militares são mais seguros, confiantes, tranquilos, calmos e equilibrados emocionalmente em 

situações de risco, que a população em geral. Essas características são muito importantes para 

o desempenho das atividades de Engenharia, que em razão da realidade e periculosidade das 

missões, exigem a autoconfiança. Porém, pontuar abaixo da média da população civil, também 

não significa que são militares totalmente seguros e tranquilos, que não possuem medo perante 

o perigo, pois em determinadas situações podem se deparar com a insegurança e a preocupação, 

em decorrência dos riscos decorrentes das diversas missões 
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Na dimensão extroversão, foi observado que os engenheiros, de maneira geral, pontuam 

acima da média (26,88), quando também comparados a população portuguesa (26,36).  Diante 

disso, sabe-se que esses militares são mais extrovertidos do que introvertidos e também são 

pessoas mais aventureiras, falantes, sociáveis e assumem os riscos em situações de perigo. Ou 

seja, pode-se afimar, que apesar da difirença quase insignificante, os engenheiros são um pouco 

mais extrovertidos e sociavéis do que os individuos portugueses. Entretanto, esse grau de 

extroversão não traduz que esses militares não sejam reservados em determinadas situações e 

não busquem os caminhos mais seguros para a resolução dos problemas. Assumir riscos, mas 

ao mesmo tempo ser cauteloso para a execução de uma atividade de Engenharia é essencial 

para o melhor cumprimento das missões da arma. Essa é uma característica dos militares em 

funções de comando, pois, quando estão a frente das frações, devem assumir a responsabilidade 

de suas ações. Além disso, também é importante ser sociável para saber tratar com o público 

civil, nas diversas operações interagencias. 

Na dimensão amabilidade, os engenheiros pontuam mais do que a população portuguesa. 

Diante dessa observação, sabe-se que esses militares possuem traços mais marcantes quanto 

aos aspectos relacionados a honestidade, empatia, cuidado, humildade, confiança e 

companheirismo, quando comparados a pessoas civis de diversas idades. Esse traço na 

personalidade é importante para o Exército, pois a honestidade e a confiança são dois dos pilares 

da instituição e são traços essenciais para o exercício da profissão. Apesar dessa caracterização, 

nada excluí o fato de que esses indivíduos sejam rudes e desconfiados em determinadas 

situações. 

 Na dimensão conscenciosidade, os militares de Engenharia também pontuam acima da 

média (33,33). Assim sendo, nota-se que essas pessoas expressam um alto grau de 

responsabilidade e organização para cumprir com os seus objetivos. Ou seja, são indivíduos 

organizados, responsáveis, trabalhadores, persistentes e disciplinados, que respeitam os seus 

superiores e possuem facilidade para cumprir regras e respeitar horários. A população civil 

também evidencia um alto grau de conscienciosidade, porém observa-se que os militares 

possuem um melhor desenvolvimento dos traços e características positivas relacionados a essa 

dimensão. Diante dessas características, sabe-se que esses soldados possuem os mais 

importantes atributos para o melhor cumprimento das missões da instituição e da arma. Por ser 

uma profissão regida por regras e normas, essas características são indispensáveis para qualquer 

função desempenhada no âmbito da força. 

Na dimensão abertura à experiência, nota-se que os militares possuem um menor grau 

quando comparados a população portuguesa. Sendo assim, nota-se que a população em geral, 
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costuma ser mais favorável à novas experiências, sentimentos e ideias do que os militares. 

Apesar dessa diferença entre as médias, observa-se que a pontuação dos engenheiros também 

é consideravelmente alta, pois mesmo sabendo que os militares geralmente pontuam menos 

nessa dimensão quando comparados a população civil em geral, como relatado no livro de 

Kennedy e Zillmer (2009), a diferença não foi tão significativa. Diante desse fato, sabe-se que 

os engenheiros também possuem um espírito aventureiro e são receptivos às novas ideias e que 

não se apegam tanto ao que é rotineiro. Esta característica é própria da arma, pois a Engenharia 

é uma arma repleta de atividades, seja na área de combate ou de construção. Ou seja, o 

engenheiro tende a ser um indivíduo “desenrolado”, que deve se adaptar as constantes 

mudanças durante a sua carreira profissional, porque em uma mesma semana ele poderá 

cumprir missões de GLO e também ser encarregado de comandar um pelotão na manutenção 

de uma rede de estradas. Apesar desse traço, nada impõe que eles também não possam ser mais 

conservadores e as vezes preferirem o que é rotineiro e o que lhes tragam mais segurança.  

Todas as características citadas acima são essenciais para o ingresso na carreira militar, 

pois esses traços de personalidade são características marcantes da profissão, seja em uma 

vertente operacional, administrativa ou técnica. Com isso, conhecer a personalidade dos 

engenheiros é importante para a melhor alocação desses indivíduos nas funções que possuem 

mais afinidade. 

Após a análise da personalidade dos militares de Engenharia com base nas informações 

extraídas das tabelas e grafico acima, foram elaboradas novas tabelas com informações das 

cinco dimensões do Big Five para os militares de Engenharia que possuem maior afinidade com 

a atividade de combate ou de construção. 

Na tabela 6, estão exibidos os resultados estatísticos obtidos ao analisar a estrutura da 

personalidade dos 44 militares que preferem as atividades da Engenharia de Combate. Em 

relação à dimensão neuroticismo, o valor máximo foi de 28, o mínimo de 17, com uma média 

de 21,80 e um desvio padrão de 2,4. 

Na dimensão extroversão observa-se um valor máximo de 34, o mínimo de 21, com uma 

média de 26,9 e um desvio padrão de 2,56. 

Na dimensão amabilidade, verifica-se um valor máximo de 40, o mínimo de 25, com 

uma média de 31,17 e um desvio padrão de 3,05. 

Na dimensão conscienciosidade, nota-se um valor máximo de 41, o mínimo de 26, com 

uma média de 34,15 e um desvio padrão de 3,07. 

Na dimensão abertura à experiência verifica-se um valor máximo de 45, o mínimo de 

21, com uma média de 32,2 e um desvio padrão de 4,64. 
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Tabela 6: Estatística descritiva das 5 dimensões do Big Five baseada nos militares que preferem 

as atividades da Engenharia de Combate. 

 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

Já na tabela 7, estão exibidos os resultados estatísticos obtidos ao analisar a estrutura da 

personalidade dos 31 militares que preferem as atividades da Engenharia de Construção. Em 

relação à dimensão neuroticismo, o valor máximo foi de 28, o mínimo de 21, com uma média 

de 22,37 e um desvio padrão de 2,03. 

Na dimensão extroversão observa-se um valor máximo de 33, o mínimo de 23, com uma 

média de 26,96 e um desvio padrão de 2,22. 

Na dimensão amabilidade, verifica-se um valor máximo de 37, o mínimo de 27, com 

uma média de 31,29 e um desvio padrão de 2,49. 

Na dimensão conscienciosidade, nota-se um valor máximo de 41, o mínimo de 27, com 

uma média de 32,51 e um desvio padrão de 2,25. 

Na dimensão abertura à experiência verifica-se um valor máximo de 40, o mínimo de 

30, com uma média de 33,9 e um desvio padrão de 3,01. 

 

Tabela 7 - Estatística descritiva das 5 dimensões do Big Five baseada nos militares que preferem 

as atividades da Engenharia de Construção.  
 
 

Dimensões Quantidade Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Neuroticismo 31 21 28 22,37 2,03 

Extroversão 31 23 33 26,96 2,22 

Amabilidade 31 27 37 31,29 2,49 

Conscienciosidade 31 27 41 32,51 2,25 

Abertura à experiência 31 30 40 33,9 3,01 
 
 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

Com o intuito de observar se existe diferenças significativas de personalidade entre os 

militares que preferem as atividades de combate ou de construção, foi utilizado o teste t de 

Student para comparar as cinco dimensões da personalidade analisadas pelo BFI entre as duas 

amostras citadas acima. Assim, através da tabela 8, observa-se que não houveram diferenças 

Dimensões Quantidade Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Neuroticismo 44 17 28 21,80 2,4 

Extroversão 44 21 34 26,9 2,56 

Amabilidade 44 25 40 31,17 3,05 

Conscienciosidade 44 26 41 34,15 3,07 

Abertura à experiência 44 21 45 32,2 4,64 
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estatisticamente significativas nas dimensões neutoticismo, extroversão e amabilidade. Porém 

nas dimensões conscienciosidade e abertura à experiência existem diferenças significativas. 

 A dimensão neuroticismo apresenta valores mais elevados para os militares que 

preferem as atividades de construção (M= 22,37; DP = 2,03) do que os que preferem o combate 

(M = 21,80; DP = 2,4). 

 A dimensão extroversão apresenta valores mais elevados para os militares que 

preferem as atividades de construção (M= 26,96; DP = 2,22) do que os que preferem o combate 

(M = 26,90; DP = 2,56). 

 A dimensão amabilidade apresenta valores mais elevados para os militares que 

preferem as atividades de construção (M= 31,29; DP = 2,49) do que os que preferem o combate 

(M = 31,17; DP = 3,05). 

 A dimensão conscenciosidade apresenta valores mais baixos para os militares que 

preferem as atividades de construção (M= 32,51; DP = 2,25) do que os que preferem o combate 

(M = 34,15; DP = 3,07). 

A dimensão abertura à experiência apresenta valores mais elevados para os militares que 

preferem as atividades de construção (M= 33,90; DP = 3,01) do que os que preferem o combate 

(M = 32,20; DP = 4,64). 

 

- 

Militares que preferem 

o combate 

Militares que preferem 

a construção - - 

Dimensões Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão T calculado T tabelado 

Neuroticismo 21,80 2,4 22,37 2,03 1,09 1,99 

Extroversão 26,9 2,56 26,96 2,22 0,109 1,99 

Amabilidade 31,17 3,05 31,29 2,49 0,18 1,99 

Conscienciosidade 34,15 3,07 32,51 2,25 -2,67 1,99 

Abertura à experiência 32,2 4,64 33,9 3,01 2,17 1,99 

P = ≤ 0,05 
 

 

      

 Tabela 8 - Test t, comparação de médias entre os militares que preferem as atividades de 

combate e os que preferem as atividades de construção. 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

Em relação a comparação da personalidade dos militares que preferem as atividades de 

combate ao invés das de construção, foi observado que não houve diferenças estatisticamente 

significativas em três dimensões (neuroticismo, extroversão e amabilidade), pois o valor do 

teste t calculado foi menor que o valor de t tabelado. Diante disso, sabe que os traços de 

personalidade que estão dentro dessas três dimensões, são muito parecidos para esses dois 
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grupos de militares. Ou seja, essas pessoas possuem características psicológicas parecidas 

quanto ao grau de neuroticismo, de extroversão e amabilidade. Sendo assim, de maneira geral, 

são pessoas de boa estabilidade emocional, seguras, sociáveis, honestas e de confiança, como 

já citadas anteriormente.  

Após a análise do test t, nas dimensões conscenciosidade e abertura à experiência foram 

encontradas diferenças significativas quando comparados os militares que preferem as 

atividades do combate com os que preferem a construção. 

Na conscienciosidade, observa-se que os militares que possuem maior afinidade com a 

atividade de combate, pontuam mais alto nessa dimensão. Ou seja, esses engenheiros tendem a 

ser um pouco mais confiantes, organizados, motivados, autodisciplinados e ambiciosos. Essa 

característica, pode estar atrelado as atividades da Engenharia de Combate, que envolvem 

atividades de risco e de maior operacionalidade, como o manuseio de explosivos, a abertura de 

passagens em campo de minas, o mergulho, a montagem de pontes, a retirada de obstáculos sob 

fogos inimigos e outras. Sendo assim, um militar com maior pontuação nessa dimensão, tenderá 

a executar funções de explosivista, mergulhador e sapador. 

Na dimensão abertura à experiência, nota-se que os engenheiros mais interessados pelas 

atividades de construção, pontuam mais alto nessa dimensão. Sendo assim, os militares desse 

grupo geralmente são um pouco mais criativos, receptivos às novas ideias e tendenciosos a 

experimentar o novo, que os outros engenheiros. Essa característica mais acentuada, deve-se ao 

fato de que as obras de Engenharia exigem maior flexibilidade por parte da atuação dos 

militares de Engenharia. Ou seja, ao ser designado para um trecho (obra), o militar tem que se 

adaptar a uma rotina totalmente diferente da vivenciada nas sedes dos Batalhões de Engenharia, 

aceitando assim, novas concepções de trabalho que são necessárias para o melhor rendimento 

das atividades, como uma maior criatividade para resolver os problemas que aparecem quando 

se está encarregado de uma obra localizada de maneira isolada, distante de cidades. Sendo assim, 

os militares com maior pontuação nessa dimensão tenderão a integrar as equipes responsáveis 

pela restauração e construção de estradas, como operador de máquinas, chefe da britagem e 

entre outras atribuições. 

Essa diferenciação de traços é importante, pois quando o militar desempenha atividades 

que são prazerosas e que possuí maior afinidade, o seu rendimento na execução da tarefa será 

maior. Isso ocorre, porque o militar estará constantemente explorando suas potencialidades e 

lidando menos com as áreas ligadas às suas deficiências. Sendo assim, o militar que prefere 

combate à construção se sentirá mais motivado e disposto quando estiver cumprindo missões 

mais vinculadas a essa área. 



56 

 

De maneira geral, no presente estudo, é possível analisar que os engenheiros pontuam  

acima da média em 3 dimensões e abaixo em duas, quando comparados a população civil 

portuguesa. Sendo assim, eles tendem a ter estabilidade emocional, a ser mais extrovertidos do 

que introvertidos, a ser aventureiros, honestos, confiáveis, criativos, motivados, disciplinados, 

responsáveis, organizados e entre outras características já mencionadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a personalidade humana é uma tarefa muito complexa, porém a análise dos 

traços psicológicos dos militares é de suma importância para a evolução do Exército Brasileiro 

e para o melhor cumprimento das missões realizadas pela instituição. 

A pesquisa teve como objetivos definir os traços psicológicos dos militares de 

Engenharia do Exército Brasileiro, apontando as características ideais para o exercício de 

determinadas funções dentro da arma. Além disso, também buscou diferenciar as características 

psicológicas dos militares que possuem maior afinidade pelas atividades da Engenharia de 

Combate com os que possuem maior afinidade pelas atividades de construção. 

A análise da personalidade dos militares de Engenharia através do modelo Big Five foi 

uma pesquisa muito importante, que pode servir como um estudo inicial sobre os traços de 

personalidade desses militares. 

A utilização do modelo dos Cinco Grandes Fatores contribuiu de maneira significativa 

para analisar a personalidade dos engenheiros, pois é um modelo de fácil compreensão, que 

sintetiza as características psicológicas das pessoas em cinco dimensões. O neuroticismo, a 

extroversão, a amabilidade, a conscienciosidade e a abertura à experiência, foram fatores 

preponderantes para o dimensionamento da personalidade dos militares de Engenharia, porque 

através do BFI, foi possível mensurar o grau das cinco dimensões desse grupo. 

Os resultados encontrados para o presente trabalho foram que os militares de Engenharia 

possuem as principais características inerentes para o exercício das atividades desempenhas 

pela força e pela arma. Isso foi evidenciado quando estes foram comparados com uma amostra 

de portugueses. Nas dimensões amabilidade, extroversão e conscienciosidade, os militares 

pontuaram acima da média, quando comprados a esses indivíduos. Isso demonstra o alto grau 

de responsabilidade, confiança, coragem, organização, disciplina, dedicação, humildade, 

companheirismo e sociabilidade desses soldados. Todos esses traços são importantes para o 

melhor cumprimento das missões, sejam elas relativas ao combate convencional, com a 

utilização de explosivos, remoção de obstáculos e transposição de rios ou também relacionadas 

as missões voltadas para o desenvolvimento nacional, com a construção de pontes, poços 

artesianos e estradas. 

 Além desses resultados, a pesquisa também possibilitou verificar pequenas diferenças 

entre a personalidades dos militares que preferem a Engenharia de Combate ao invés da 

Engenharia de Construção. As dimensões com diferenças significativas foram: 

consciensciosidade e abertura à experiência. Em relação a consciencisodade, os combatentes 
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possuem maior média de pontuação, enquanto na abertura à experiência, os militares atraídos 

pela construção são os que apresentam maior média.  

Diante das informações coletadas, pode-se concluir que os militares de Engenharia 

possuem características psicológicas diferentes do restante das populações. Sendo assim, a 

hipótese da pesquisa foi confirmada, visto que, os traços psicológicos dos militares são 

diferentes das pessoas civis. 

Apesar de a pesquisa necessitar de mais estudos empíricos, que correlacionem os 

engenheiros com a sua rotina e ambiente de trabalho para que sejam coletados resultados mais 

precisos acerca da sua personalidade, tendo em vista que esta é a combinação de fatores 

genéticos com a influência do meio, o estudo elaborado conseguiu estruturar a personalidade 

desse grupo de maneira superficial e objetiva. Sendo assim, além de relatar as características 

psicológicas dos engenheiros, ele também encontrou pequenas diferenças entre os indivíduos 

que preferem as atividades de combate ao invés das atividades de construção. 

Este trabalho pode ser visto como um meio de fornecer noções importantes para os 

profissionais do Exército Brasileiro, responsáveis seleção, treinamento e formação de futuros 

integrantes da arma de Engenharia. Também pode auxiliar na alocação dos militares em funções 

estratégicas para que o seu potencial seja valorizado ao máximo. Além disso, pode também 

ajudar na escolha de arma no início do segundo ano da AMAN, pois facilita a percepção dos 

cadetes mais modernos, quanto ao clima de trabalho e as características dos engenheiros. Assim, 

eles podem verificar se possuem um possível perfil de engenheiro. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário de dados pessoais 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

PESQUISA DE CAMPO 

QUESTIONÁRIO DE DADOS PESSOAIS 

 

Este questionário é parte de uma pesquisa sobre o meu Trabalho de Conclusão de Curso e suas 

respostas são muito importantes para a fase exploratória deste estudo e para que através dos 

dados coletados eu consiga obter conclusões acerca da personalidade dos militares da arma de 

Engenharia. 

 

1. Nome completo:____________________________________________________________ 

2. Posto ou graduação:___________________________ 

3. Idade:_______________________________________ 

4. Arma que pertence:____________________________ 

5. Preferência pelas atividades de combate ou construção:____________________________ 

6. Serviu em OM de: (Marque X) 

COMBATE CONSTRUÇÃO AMBAS NENHUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 
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ANEXO 

 

ANEXO I – BIG FIVE INVENTORY (BFI) 

     

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

PESQUISA DE CAMPO 

BIG FIVE INVENTORY (BFI) 

 

Aqui vai encontrar um conjunto de características que podem ou não aplicar-se a si. Por 

exemplo, concorda que é uma pessoa que gosta de passar tempo com os outros? Responda 

escrevendo um número à esquerda de cada uma das afirmações para indicar até que ponto 

concorda ou discorda com essa afirmação. Utilize a escala de 1 (Discordo fortemente) a 5 

(Concordo fortemente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BENET MARTINEZ E JOHN, 1998, apud MARTINS, 2013, p. 77). 


