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RESUMO 
 

 
A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA LIDERANÇA NOS CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 
NEGRAS 

 
AUTOR: Lucas França Lobato 

ORIENTADOR: Márlon Bruno de Medeiros Muniz 
 
O seguinte trabalho relaciona a importância do desenvolvimento da Inteligência Emocional com a 
liderança eficaz. O oficial deve desenvolver seu autoconhecimento, sua autogestão, sua consciência 
social e sua habilidade de administrar relacionamentos para tomar decisões com mais clareza, 
conquistar os corações e mentes de seus subordinados, gerir uma boa equipe e criar um bom 
ambiente de trabalho. O objetivo em pauta é apresentar a Inteligência Emocional (IE) como forma 
de abordar o desenvolvimento da liderança, utilizando métodos e técnicas estudadas e testadas nas 
Forças Armadas Norte Americanas para que o líder militar evolua o máximo possível dentro dessa 
área. Após essa apresentação, o trabalho transmite sugestões de como avaliar os domínios da 
Inteligência Emocional e desenvolvê-los antes e durante um exercício de campanha com o auxílio 
de instrutores capacitados. A metodologia utilizada foi combinada, iniciando com uma revisão de 
literatura para buscar subsídio teórico em diversas fontes que tratavam do assunto, culimando em um 
estudo final e uma pesquisa quantitativa com busca de dados em um universo de cadetes do 4º ano 
da Academia Militar das Agulhas Negras que já tenha realizado o exercício de desenvolvimento de 
liderança próprio de cada curso para avaliar se esse método abrange todos os domínios da IE. 
Através da análise dos resultados dessa pesquisa, pôde-se inferir sobre quais áreas da Inteligência 
Emocional são mais desenvolvidas pelos exercícios de campanha. Os estudos sobre o tema 
possibilitaram que técnicas sobre o desenvolvimento dessas habilidades fossem sugeridas e 
aplicadas antes e durante exercícios de campanha. Portanto, conclui-se que a inteligência emocional 
é condição primordial para a liderança eficaz e que um bom oficial deve desenvolvê-la para obter 
bons resultados no emprego dos recursos humanos. 

 
Palavras chave: Liderança. Inteligência Emocional. Liderança eficaz. Exercícios de 
desenvolvimento da liderança. 



ABSTRACT 
 

 
EMOTIONAL INTELLIGENCE’S INFLUENCE IN THE DEVELOPMENT OF 
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS’ CADET’S LEADERSHIP 

 
 

AUTHOR: Lucas França Lobato 
ADVISOR: Márlon Bruno de Medeiros Muniz 

 
The following study relates the importance of the Emotional Intelligence’s development with an 
efficient leadership. The officer must develop his self knowledge, his self control, his social 
consciousness and his skill to administrate relationships in order to make decisions more clearly, 
conquer the hearts and minds of his subordinates, manage a good team e create a good work 
environment. The objective is to show the Emotional Intelligence (EI) as a path to develop 
leadership, using methods e techniques studied and tested in the United States Armed Forces so 
their leaders could evolve as much as they can in this area. After this presentation, the work 
suggests methods to evaluate the domains of the EI and develop before and along a field exercise with 
the aid of capacitated instructors. The methodology was combined, starting with a literature review 
to search for solid theory from many sources referred to this area of study so a final proposal could 
be created and a quantitative field survey to search for data amongst the 4º year cadets of the 
Academia Militar das Agulhas Negras that have already done the exercise of leadership 
development of each course to evaluate if this method contemplates all of the EI’s domains. From 
the analyses of the survey’s results, it can be inferred which area of the IE is more developed by the 
field exercises. The studies about the theme made possible that technics that can develop these 
skills could be suggested in this work and applied before and along the field exercises. It can be 
concluded that the Emotional Intelligence indeed is a primal condition to an efficient leadership 
and that a good officer must develop it in order to obtain good results managing human resources. 
 
Keywords: Leadership. Emotional Intelligence. Effective leadership. Leadership development 
field exercises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é a Instituição de ensino superior da 

linha bélica do Exército Brasileiro responsável por formar os futuros oficiais combatentes de 
carreira dessa Força Armada. Para isso, é necessário que eles desenvolvam um atributo essencial 
à carreira das armas: a liderança. 

Essa característica é alvo de estudos e observação tanto no meio militar quanto no meio 
civil, destacando-se a aplicabilidade no meio empresarial. Ela é ponto-chave para trazer 
excepcionais resultados, ótimos relacionamentos de equipe e proporcionar um ambiente de 
trabalho salutar a todos. Vários personagens históricos, que provocaram mudanças no mundo, e 
serão citados mais a frente, possuem esse atributo em concordância. Daniel Goleman aponta a 
Inteligência Emocional (IE) como fonte primal da liderança, baseando-se na teoria de 
inteligências múltiplas de Howard Gardner. 

A AMAN é considerada uma escola de líderes. Para que seu objetivo de desenvolver a 
liderança em seus cadetes seja bem cumprido, os instrutores e instruendos devem visualizar a 
essência do ser humano, com suas capacidades cognitivas e emocionais, os pontos-chave dos 
indivíduos que os tornam suscetíveis as influências externas e a maneira mais adequada de 
motivá-los em direção a um objetivo comum. Nesse contexto, a busca por essas respostas leva a 
esses questionamentos: como a liderança se manifesta através da IE? Como os instrutores da 
AMAN podem instigar e direcionar o desenvolvimento da liderança nos momentos em que os 
cadetes se encontram mais suscetíveis as mudanças? 

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar os conceitos da inteligência 
emocional como base fundamental para a manifestação de atributos da liderança no cadete para 
que sejam desenvolvidos intrinsecamente durante os momentos de maior suscetibilidade a 
mudança, no caso, exercícios de campanha com alto nível de estresse controlado, tanto em sua 
fase preparatória quanto executória. Como objetivos específicos, podemos elencar os seguintes: 
conceituar inteligência emocional e liderança; apresentar os domínios da inteligência emocional; 
identificar quais fatores-chave líderes renomados utilizavam em comum; aplicar a inteligência 
emocional como base do desenvolvimento da liderança; identificar técnicas de desenvolvimento 
da IE por exércitos de nações amigas; empregar os resultados obtidos como forma de preparação 
para a vida cotidiana nos corpos de tropa e exercícios no terreno e sugerir algumas técnicas aos 
instrutores para estimular a evolução da IE por parte dos instruendos. 

Minha teoria questiona até que ponto os cadetes que se formam na AMAN conseguem 
atingir um nível satisfatório de IE para que se tornem um líder militar eficaz, propondo áreas 
do conhecimento a serem exploradas que possam aprimorar suas capacidades de liderança 
através dos quatro domínios da Inteligência Emocional: a autoconsciência, a autogestão, a 
consciência social e a administração de relacionamentos. O incremento da IE contribuiria para 
o melhor desempenho dos Aspirantes-à-Oficial nos corpos de tropa frente a equipe que ele for 
chefiar, administrar e liderar, cumprindo missões com melhor aproveitamento e ultrapassando o 
resultado esperado pela instituição. 
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Nossas principais fontes de pesquisa foram bibliografias de cunho psicológico, artigos 

militares nacionais e estrangeiros, livros que tratam da experiência passada por líderes mais 
antigos e entrevistas com oficiais especializados na área de liderança. 

A presente monografia está assim estruturada: 
No primeiro capítulo, é realizada uma introdução ao assunto a ser tratado ao longo da 

monografia, de forma que o leitor entre no contexto em questão e possa entender a maneira de 
pensar do autor e quais suas intenções. 

O segundo capítulo agrega o referencial teórico, para o qual foram utilizados livros de 
militares e de civis especializados no tema, assim como artigos militares e civis sobre o tema, 
contribuindo para o embasamento do assunto. Ao longo do capítulo, são apresentados os 
conceitos mais importantes para compreender a IE, a liderança militar e as teorias 
comportamentais que sustentam os exercícios de desenvolvimento de liderança. São colocadas 
em evidência passagens históricas, desde a Idade Antiga até os dias atuais, que demonstram o 
papel da Inteligência Emocional para a liderança militar. Em seguida, as teorias são sobrepostas 
de maneira aplicada na formação de um líder eficaz com uma IE elevada, descrevendo métodos 
de desenvolvimento dos domínios dessa capacidade. Ao final, pôde-se estabelecer um processo 
teórico para forjar o líder com as características desejadas e identificar seus pontos fortes e 
oportunidades de melhoria no tocante ao assunto. 

O quarto capítulo descreve a metodologia utilizada para realizar o trabalho. Nele consta 
o delineamento da pesquisa, a amostra utilizada para realizar a pesquisa e as técnicas e 
procedimentos de análise. 

No quinto capítulo, foram expostos os resultados obtidos das pesquisas de campo e da 
revisão de literatura. Realizou-se uma análise conjunta do que se foi compilado para que pudesse 
vir a ser utilizado como conclusão do problema de pesquisa e da hipótese em questão. 

Por último, o sexto capítulo sintetiza todos os dados e informações coletadas para 
confirmar a importância da inteligência emocional na formação do futuro oficial do Exército 
Brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Com o intuito de construir um conhecimento mais amplo sobre liderança militar e 

inteligência emocional, foram compilados diversos conhecimentos e dados de diversas fontes e 
autores. Seguem-se abaixo informações pertinentes para alcançar os objetivos propostos por este 
trabalho. 

 
2.1 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 
“No início dos anos oitenta do século passado, o psicólogo Howard Gardner propôs a 

teoria das inteligências múltiplas, definindo sete inteligências a partir do conceito que o ser 
humano possui um conjunto de diferentes capacidades” (HECKSHER, 2011). No trabalho em 
questão, será dado enfoque a inteligência interpessoal e intrapessoal, e que juntas se consagram 
na inteligência emocional. 

A inteligência interpessoal é a habilidade de perceber as emoções das pessoas com que se 
relaciona. A inteligência intrapessoal, no que lhe concerne, está relacionada ao próprio controle 
e equilíbrio de suas emoções e sentimentos. Portanto, segundo Daniel Goleman (2002), citado 
por Hecksher (2011, p. 50) a inteligência emocional é: 

A capacidade de criar motivações, para si próprio, e de persistir num objetivo, apesar 
dos percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos; 
de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na 
capacidade de raciocinar; de ser empático e autoconfiante (HECHSKER, 2011, p. 50). 

 
Tendo essas definições em mente, podemos aplicá-las à formação do militar e forjar um 

excepcional oficial que terá condições de isolar as influências externas e internas sobre o 
processo decisório e gerir bem sua fração, aproveitando ao máximo o recurso humano que está a 
sua disposição. 

 
2.1.1 Os domínios da Inteligência Emocional 

 
Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, divide a Inteligência Emocional em 

quatro domínios: Autoconsciência, Autogestão (Autocontrole), Consciência Social e 
Administração de Relacionamentos. 

A autoconsciência é “uma profunda compreensão de nossas próprias emoções, bem 
como de nossas possibilidades e limites, valores e motivações” (GOLEMAN et. al, 2002 p. 40). 
Os líderes autoconscientes tem uma grande noção de suas metas e sonhos, com uma forte 
tendência a autorreflexão e a introversão. “Todas essas características dos líderes com maior 
autoconsciência permitem-lhes agir com a convicção e a autenticidade indispensáveis para a 
geração de ressonância” (GOLEMAN et. al, 2002 p. 40). 

Paralelamente a autoconsciência, surge a autogestão. Basicamente, ela é a habilidade do 
indivíduo em manter o equilíbrio emocional frente as diversas situações desafiadoras que podem 
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se revelar. “É o componente da inteligência emocional que nos livra de cairmos prisioneiros de 
nossos próprios sentimentos” (GOLEMAN et. al, 2002 p. 46). Esse domínio gera transparência, 
que é uma virtude da liderança, e promove a sensação de confiabilidade do líder, pois, aqueles 
que possuem tal característica não se fazem passar pelo que não são. “Os líderes dotados desse 
gênero de autocontrole encarnam um entusiasmo empolgante e otimista que leva a ressonância 
para o espectro positivo” (GOLEMAN et. al, 2002 p. 46). Esse é o ato de responsabilidade mais 
significativo de um líder: controlar seu próprio estado de espírito. 

A consciência social é sinônimo de empatia. No entanto, ser empático é apenas metade 
daquilo que compõe esse domínio da inteligência emocional. A outra parte seria a capacidade 
de transmitir a mensagem de maneira que toque corações e mentes, endossado por Goleman no 
seguinte trecho do livro “O Poder da Inteligência Emocional”: 

O líder que exprime seus sentimentos com convicção produz ressonância porque essas 
emoções são claramente autênticas, arraigadas em valores profundos (. . . ) Lembremos, 
por exemplo de Martin Luther King Jr., que mobilizou o movimento pelos direitos 
civis americanos com seu poderoso refrão ‘Eu tenho um sonho’, pelo qual referia-se a 
um mundo em que todos teriam oportunidades iguais (GOLEMAN, et. al, 2002 p. 49). 

 
A consciência social do líder para com o grupo se assimila ao estado de ressonância, que 

será citado abaixo. Ao ligar-se com o estado de espírito e sentimentos coletivos em um dado 
momento, o líder conseguirá se manter em sintonia com o grupo para dizer e fazer o mais 
apropriado, seja acalmar os ânimos, mitigar as raivas ou alegrar seus subordinados. 

A última habilidade da IE é a administração de relacionamentos. Ela é a conjugação das 
outras três habilidades supracitadas, permitindo que o líder tenha ferramentas sociais como 
persuasão, gerenciamento de conflitos e a colaboração de seus subordinados. Os líderes que 
possuem essa capacidade bem desenvolvida criam um “network” de relacionamentos bem amplo 
e diversificado. A partir disso, equipes são criadas e quem está liderando uma determinada tarefa 
consegue descentralizá-la e delegar funções para que ela se cumpra da melhor maneira possível. 

 
2.1.2 As competências da liderança segundo a IE 

 
As competências da liderança constam no Anexo A. Elas são autoexplicativas e formam 

os domínios da Inteligência Emocional, segundo Daniel Goleman e seus colaboradores em  
diversas de suas obras. O Anexo A foi retirado do Apêndice B do livro “O Poder da Inteligência 
Emocional” de Daniel Goleman. 

 
2.1.3 O líder em ressonância com seus subordinados 

 
A etimologia da palavra ressonância é definida pela Oxford Languages em termos físicos 

como: estado de um sistema que vibra em frequência própria, com amplitude acentuadamente 
maior, como resultado de estímulos externos que possuem a mesma frequência de vibração; 
prolongamento do som por reflexão. 
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No entanto, essa vibração síncrona transcende o meio científico da física e entra no 

campo da inteligência emocional quando “dois indivíduos se encontram no mesmo comprimento 
de onda emocional - quando se sentem em sintonia” (GOLEMAN, 2002). Um líder com alto 
nível de Inteligência Emocional (IE) consegue amplificar a sua liderança conquistando corações 
e mentes de seus subordinados e fazendo com que sua equipe trabalhe com “mais sinal e menos 
ruído”. 

Por outro lado, a diferença de vibração de ondas sonoras é considerada destrutiva e 
áspera, com enorme desarmonia, causando mais ruído que sinal. O mesmo se aplica ao líder 
dissonante: 

Se falta ressonância ao líder, seus subordinados podem começar a realizar suas tarefas 
mecanicamente - limitando-se a fazer um trabalho “suficiente”, em vez de darem o 
máximo de si. Sem uma saudável dose de coração, o suposto “líder” pode até gerenciar, 
mas não lidera (GOLEMAN et. al, 2002) 

 
A explicação científica de como isso ocorre está inserida “no que os cientistas 

denominam a natureza de circuito aberto do sistema límbico do cérebro — nosso centro 
emocional” (GOLEMAN, 2014, p. 65). Nesse sistema aberto, dependemos de relações sociais 
para nos regularmos, logo, nossos humores são dependentes de fatores externos e ainda 
permitimos que pessoas alterem nossas emoções. 

O grupo, quando em sintonia, aumenta seu potencial de trabalho pois todos estarão com 
o mesmo objetivo e produzindo em harmonia. É responsabilidade do líder criar esse ambiente e 
equalizar a frequência de seu grupo. Em suma, o nível de produção de um pelotão, no caso, vai 
depender da ressonância que criada entre seu comandante e seus subordinados. Portanto, “a 
implicação principal aqui para líderes dedicados à tarefa primordial de gerir seu estado de ânimo 
e o ânimo dos outros é esta: o bom humor apressa a disseminação de um clima otimista” 
(GOLEMAN, 2014, p. 69). 

 
2.2 A LIDERANÇA MILITAR 

 
Segundo Hecksher, a liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal 

do líder sobre seus liderados, estabelecendo laços de afeição entre os integrantes do grupo, de 
modo a favorecer o logro dos objetivos da unidade, em uma dada situação. 

O líder apresenta certos atributos que são derivados de valores impostos pelas 
necessidades profissionais. “Pode-se deduzir que um comandante, possuindo tais atributos, teria 
maior facilidade para estabelecer laços de liderança com os seus comandados” (HECKSHER, 
2011, p. 52). 

O comandante em qualquer nível possui três atribuições: chefiar, administrar e liderar. 
Chefiar é exercer certo tipo de autoridade com base na legalidade e na legitimidade atribuída a ele. 
Administrar abrange a parte logística e material de sua fração. Liderar envolve o estabelecimento 
de laços afetivos com seus subordinados para fazer com que eles trabalhem de maneira mais 
eficiente. 
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Portanto, de maneira congruente com os conceitos da liderança militar e das ideias de 

Howard Gardner, pai das inteligências múltiplas, e do Marechal de Campo Britânico Bernard 
Montgomery, podemos chegar a um conceito de liderança: capacidade e vontade de unir pessoas, 
afetando significativamente seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, impulsionando-
os em direção de um propósito comum. Logo, é imperativo que o oficial combatente de carreira 
do Exército Brasileiro, seja além de chefe e administrador, um bom líder. Para isso, ele deve 
desenvolver os atributos atinentes à liderança militar durante a formação na Academia Militar 
das Agulhas Negras e aprimorá-los através de sua vivência com a tropa. Pode-se destrinchar a 
liderança em fatores-chave que foram identificados por Howard Gardner ao analisar as 
características de líderes contemporâneos notórios e em diferentes papeis de liderança que podem 
ser assumidos em um grupo, mesmo que não seja por seu chefe ou comandante de fato. 

 
2.2.1 Anatomia da liderança 

 
Em 1995, Howard Gardner, pai da teoria das múltiplas inteligências, escreveu o livro 

“Mentes que lideram: uma anatomia da liderança”. Nessa obra, é possível visualizar 
características similares e padrões comportamentais que apontam para um ideal de liderança. 
Mesmo que os exemplos citados não sejam todos militares, eles exerceram influências diretas e 
indiretas sobre o mundo e são excepcionais objetos de estudo nesse tema. 

Gardner define líder como “um indivíduo que significantemente afeta os pensamentos, 
sentimentos e comportamentos de um significante número de indivíduos” (GARDNER p.9, 
tradução nossa). Através dessa definição, podemos compreender que tanto Winston Churchill e 
Albert Einstein merecem o título de líderes. Assim, Gardner criou a teoria de Churchill - Einstein 
Contínuo, com líderes diretos e indiretos nesse espaço. 

Alguns exemplos dos líderes utilizados na teoria supracitada: J. Robert Oppenheimer, pai 
das armas nucleares; George C. Marshall, oficial general americano responsável pela criação 
do Plano Marshall; Martin Luther King Junior, defensor dos direitos dos negros lutando contra 
a segregação racial; Mahatma Gandhi, líder politico e religioso na Índia que conduziu o país à 
independência através de métodos pacíficos. 

Esses estudos conduziram a seis fatores-chave para a liderança efetiva. Primeiramente 
observa-se a história, onde deve haver uma mensagem central que dê suporte a seu propósito 
como citado por Gardner, narrativas simplificadas que ajudam pessoas a pensarem sobre quem 
são, de onde vieram e para onde vão. 

Em segundo lugar, vem a audiência, que deve estar pronta para ouvir a referida mensagem 
ou história, de acordo com a mentalidade e o estágio de maturidade em que se encontram. O 
orador deve se pronunciar de maneira que seu público entenda e abordar temas que captem os 
sentimentos alheios para redobrar a atenção sobre ele. 

O terceiro fator é a instituição. Os líderes utilizam ela como subsídio, respaldando suas 
mensagens e ideias. Ela é a base que proverá legalidade a quem transmite ordens e ideias, que 
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no caso do Exército Brasileiro é uma Instituição permanente, amparada por lei e com grande 
aceitação pela população. 

A quarta ideia é a incorporação do ideal para demonstrar credibilidade e não ser hipócrita. 
As palavras proferidas por um comandante ou chefe de nada valem se ele não acredita fielmente 
nelas e as executa imponderavelmente. 

O quinto fator é a especificação da liderança direta, ou indireta, sendo que a transição de 
direta para indireta é considerada mais fácil. Liderar comandantes em escalões menores é uma 
forma rápida de disseminar suas intenções, comandos e ideais. 

Por último, temos a experiência, uma característica imprescindível para que o líder tenha 
credibilidade técnica e intelectual para demonstrar uma boa qualidade no trabalho e possa 
solucionar problemas pertinentes quanto exigido um conhecimento prévio mais elaborado. Ela só 
é obtida através da prática, com erros e acertos que se atrelam a vivência do militar e o torna mais 
sábio. 

 
2.2.2 As diferentes lideranças em um grupo 

 
Dentro de um grupo ou equipe podemos encontrar três categorias de líderes: o líder 

oficial, o líder emocional e a “eminência parda”. Eles exercem influência direta no trabalho de 
seus subordinados ou pares, porém, ela pode ser aceita, refutada ou pouco perceptível pelos 
membros do grupo. 

O líder oficial é, resumidamente, o chefe nomeado. Ele gerencia a equipe e comanda 
seus subordinados sustentado pelo poder que as normas e leis de uma instituição lhe provém. No 
entanto, nem sempre esse indivíduo é o responsável por moldar as reações dos integrantes. Eis 
que o líder emocional surge em um meio, às vezes por falta de credibilidade daquele nomeado 
ou pela habilidade que esse segundo tem em atrair a atenção e as emoções dos componentes do 
grupo. Isso ocorre devido ao efeito dominó da liderança, evidenciado por esse trecho de “O 
Poder da Inteligência Emocional” de Daniel Goleman: 

Quando alguém levanta uma questão para o grupo como um todo, todos se voltam para 
o líder, esperando sua resposta. Com efeito, os membros do grupo costumam ver a 
reação emocional do líder como a mais válida, com base na qual modelam sua própria 
- sobretudo em uma situação ambígua, em que cada um reage de maneira diferente. De 
certa forma, o líder estabelece o padrão emocional” (GOLEMAN, 2002 p. 8). 

 
Essa habilidade atrai as pessoas para a órbita do líder emocional, podendo compará-lo a 

um imã emocional. Dessa forma, a sua reação frente a algum desafio será espelhada pelos 
demais integrantes do grupo. 

A “eminência parda” é definida por Soares (2010) em Chefia e Liderança II, citado por 
Terenas (2013, p. 4) como uma pessoa que atua nos bastidores, exercendo indiretamente o poder 
através de influências sobre o líder. Podemos lhe atribuir a função de assessorar e aconselhar o 
líder nas decisões importantes e são extremamente benéficos para o grupo, pois oferece um par 
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de olhos e ouvidos extra ao líder, auxiliando a enxergar além dos limites da cúpula que encerra 
suas experiências cotidianas. 

 
2.3 DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA EM CAMPANHA 

 
Segundo o Caderno de Instrução do Exército Brasileiro CI 20-10/3 Exercícios de 

Desenvolvimento de Liderança (EDL), a finalidade desse tipo de exercício é avaliar e observar o 
desenvolvimento das competências da liderança que estão sendo analisados nessa pesquisa 

São realizadas atividades preliminares para gerar desgaste físico e psicológico nos 
participantes, simulando o combate para que as emoções venham ao extremo e os participantes 
tenham noção de como se portariam perante seus subordinados e como os liderariam em 
situações extenuantes. 

Portanto, a capacidade de tomar decisões e de agir perante situações que afetam 
diretamente suas ações é algo muito importante a se observar. O militar será lançado ao 
desconhecido e poderá enfrentar inúmeras situações adversas, mas o único fator que não pode 
alterar é sua capacidade de se manter firme e equilibrado perante o fragor da batalha. 

 
2.3.1 Teoria da mudança organizacional de Kurt Lewin 

 
O nome “Exercício de Desenvolvimento de Liderança” é autoexplicativo no tocante ao 

que se deve esperar do instruendo. O cadete deve desenvolver a capacidade de liderar mudando e 
aperfeiçoando comportamentos adequados para uma liderança eficaz. Com isso, faz-se necessário 
provocar a transformação através de uma maneira mais traumática, como, por exemplo, o modelo 
da mudança organizacional de Kurt Lewin. 

Kurt Lewin, psicólogo alemão que viveu até meados do século passado, criou a teoria 
supracitada. Em suma, ela é uma análise de forças facilitadoras e detratoras que conduzem a 
alteração desejada. Essa teoria é composta por três etapas para que mudanças de comportamento 
ocorram em indivíduos ou grupos, são elas: o descongelamento, o movimento e o 
“recongelamento” (ver figura 1). 
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Figura 1 – Modelo de mudança organizacional de Kurt Lewin 

 

Fonte: SOARES et. al (2016) 

 
O primeiro passo desse processo, o descongelamento, vai retirar os indivíduos ou grupo 

do estado de equilibro (statuos quo). Esse processo “é necessário para vencer os esforços de 
resistência individuais e grupais; implica preparar a organização para aceitar que a mudança é 
necessária, significando romper o status quo antes, de construir algo novo” (PÁEZ, et. al, 2016, p. 
51, tradução nossa). Para isso, devemos motivar o indivíduo a mudar, e a intenção é “diminuir a 
resistência ao movimento fazendo que o pessoal reconheça e aceite a necessidade de transformar 
esse estado atual (REES e HALL, 2010, apud PÁEZ et. al 2016, p. 52, tradução nossa). Essa 
primeira fase poderá ser alcançada, segundo Páez , em seu artigo publicado na revista mexicana 
de Gestão e Estratégia: 

Aumentando as forcas potenciais que criam um comportamento diferente ao atual; 
diminuindo as forcas opositoras que afetam negativamente o movimento desde o estado 
de equilíbrio atual; e com a combinação das duas anteriores (PÁEZ et. al 2016, p. 52, 
tradução nossa). 

 
A segunda fase é a mudança propriamente dita. “Aqui se requer que as pessoas 

proponham novas formas de fazer as coisas. Necessita-se propiciar atitudes distintas e fomentar 
comportamentos tendentes para que ocorra a mudança efetivamente” (REES e HALL, 2010, 
apud PÁEZ et. al 2016, p. 52, tradução nossa). Enquanto isso ocorre, as pessoas envoltas no 
processo passam a aceitar que as novas maneiras propostas são melhores que as anteriores. A 
melhor linha de ação para essa fase seria “persuadir os colaboradores a respeito de que o status 
quo não é beneficial a eles e incentivá-los a enxergar o problema por uma perspectiva inovadora” 
(PÁEZ et. al 2016, p. 52, tradução nossa). 

A última etapa é o “recongelamento”, que só se iniciará quando a mudança houver tomado 
forma e as pessoas tiverem assimilado a nova maneira de agir. Ela “representa a integração 
definitiva de novos valores, normas e tradições para o paradigma organizacional” (PÁEZ et. al 
2016, p. 52, tradução nossa). Serão necessárias recompensas e ações de reconhecimento para 
os grupos e indivíduos para que assimilem de forma positiva o novo modus operandi recém 
aprendido. 
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2.3.2 O papel do instrutor durante o desenvolvimento da liderança 

 
Para que o cadete possa desenvolver adequadamente a liderança eficaz, faz-se necessária 

a participação do instrutor para guiá-lo e mediar o processo. Assim entramos na área do 
desenvolvimento cognitivo de Vigostki, psicólogo que defendeu a teoria de que as interações 
sociais são imprescindíveis para esse aperfeiçoamento. Para ele “o desenvolvimento é um 
processo que se dá de fora para dentro”. (BOCK et. al, 1999, p. 124) 

Durante exercícios de desenvolvimento de liderança, essas interações são igualmente 
importantes. “O professor e os colegas formam um conjunto de mediadores da cultura que 
possibilita um avanço no desenvolvimento.” (BOCK et. al, 1999, p. 124). Isso ocorre devido ao 
conceito da zona de desenvolvimento proximal construída por Vigotski, que é o potencial a ser 
desenvolvido pelo indivíduo inserido em um sistema de ensino sistemático. A partir da seguinte 
constatação de Bock e os outros autores do livro “Psicologias” de que: 

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento 
real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas pela 
criança, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros (BOCK et. al, 
1999, p. 125). 

 
O instrutor se torna o elo entre o instruendo, o conhecimento e o comportamento inerte 

do potencial oficial para que ele possa ser acessado em momentos futuros. Assim, “o professor 
torna-se figura fundamental; o colega de classe, um parceiro importante; o planejamento das 
atividades torna-se tarefa essencial e a escola, o lugar de construção humana.” (BOCK et. al, 1999, 
p. 126). Em nosso contexto, todos os cadetes têm o potencial de se tornarem líderes eficazes, 
mas o instrutor é imprescindível para que esse nível seja alcançado. A equipe de instrução deve 
identificar em qual área da IE o cadete possui deficiência, aplicar as teorias da mudança 
organizacional de Kurt Lewin para corrigir o comportamento indesejado e orientá-lo quanto as 
ações necessárias que o instruendo deve tomar para melhorar o domínio em questão. 

 
2.4 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL APLICADA NA LIDERANÇA 

 
A partir dos conceitos revistos no capítulo anterior sobre inteligência emocional e 

liderança, pode-se realizar a aplicação da IE sobre o processo de desenvolvimento de liderança. 
Primeiramente, será mostrado que a autoconsciência, a autogestão, a consciência social e as 
habilidades de administrar relacionamentos estão presentes nos líderes militares desde o início 
dos conflitos e ainda está em voga nos combates modernos. Em seguida, serão dados exemplos e 
explanações de como técnicas de aprimoramento do foco pessoal, que são utilizadas no Exército 
Norte-Americano, podem aprimorar os domínios da IE. Por último, serão expostas sugestões de 
como incrementar e melhorar o nível da IE ao longo da habilidade de liderança, como forma de 
preparação do militar para exercícios de campanha e desenvolvendo-as ainda mais durante os 
trabalhos no terreno. 
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2.4.1 Embasamento histórico sobre a IE 

 
De maneira cronológica, a análise histórica da IE se inicia na Idade Antiga, destacando 

Alexandre, o Grande como um dos exemplos de liderança que cativou seus subordinados. Séculos 
depois, pôde-se verificar novamente a importância de um líder militar que se mantivesse sob 
controle e focado em suas missões, ignorando ao máximo a influência externa e demonstrando 
capacidade de inspirar seus homens. 

O primeiro líder militar com IE elevada a ser analisado é Alexandre, o Grande. Ele ficou 
conhecido por ter criado um dos maiores impérios do mundo antigo, se estendendo da Grécia 
para o Egito e ao noroeste da Índia. Ele é um exemplo clássico de liderança, cuja presença no 
campo de batalha aumentava exponencialmente o poder de seu exército. Podemos destacar sua 
IE elevada pela sua habilidade em inspirar e motivar seus subordinados, entrando em ressonância 
com suas tropas, como fica evidenciado através da seguinte passagem do General Fernando 
Goulart em seu livro Ação sob Fogo: 

Ele chamou pelo nome não apenas seus marechais, referindo-se a todas suas distinções, 
mas destacou também os comandantes de cada batalhão da falange e de cada esquadrão 
de cavalaria, e até mesmo alguns soldados que, individualmente, haviam se destacado 
por bravura. Dessa forma, ele atiçou o espírito de rivalidade entre os homens e, por 
meio de seus comandantes, nas diversas unidades da formação. Os soldados urraram: 
“avancemos!”Eles queriam atacar (Lendon 2005, p. 132, apud GOULART, 2012, p. 
13). 

 
 

Passando a era do início da utilização das armas de fogo, a liderança através da IE se 
manteve como uma das protagonistas do campo de batalha. O medo de ser alvejado por um 
projétil se tornou realidade a partir desse momento, logo, a forma como os oficias e sargentos 
administravam os relacionamentos dentro das frações se tornou fundamental, como podemos 
perceber no seguinte trecho: “Sargentos veteranos e estoicos capitães eram a cola que dava 
firmeza aos novatos que, antes que a batalha começasse, só conheciam a guerra em teoria, sem 
ter noção de sua horrível realidade.” (SHOWALTER; ASTORE, 2007, p. 67, apud GOULART, 
2012, p. 24). 

O teatro de operações da Segunda Guerra Mundial serviu como uma escola para o 
Exército Brasileiro, principalmente no tocante das relações entre líder. Os veteranos dessa 
guerra relatam que sentimentos como o de autodisciplina e corresponsabilidade do soldado eram 
essenciais para o êxito da manobra. No seguinte trecho do livro “Ação sob fogo”, pode-se 
verificar a importância do bom relacionamento entre comandante e subordinado. “. . . eu preciso 
do soldado para combater, não posso ter com ele uma disciplina férrea, preciso cativá-lo, fazer 
com que ele confie e acredite em mim.” (Cf, MOTTA, 2001, v. 4, p. 64, apud GOULART, 2012, 
p. 94). Através da transparência, empatia e colaboração que eram criadas na relação com os 
soldados foi possível inspirar a autodisciplina ao fazer com que os subordinados confiassem em 
seus líderes. 
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Ainda durante esse período, inúmeros exemplos de liderança foram relatados por quem 

pisou no teatro de operações. Sob a ótica norte-americana, inserimo-nos no contexto da Operação 
Overlord, durante o desembarque na Normandia, uma das batalhas mais cruéis e violentas já 
presenciadas na história da humanidade. O sentimento de medo se instaurou no interior dos 
combatentes que estavam na frente de batalha e muitos permaneceram paralisados diante do caos 
que culminava naquela praia. Isso foi relatado por um soldado que participou da operação e disse: 
“Foi o simples medo que nos deteve naquela zona de seixos, e ficamos ali e fomos chacinados 
por fogo de foguetes e por morteiros sem nenhuma outra maldita razão a não ser pelo fato     de 
que não havia ninguém para nos tirar daquela merda de praia.” (AMBROSE, 1997, p.418 apud 
GOULART, 2012, p.180). Saíram dessa situação ao ouvirem a voz de oficiais e sargentos 
tomando a iniciativa e gritando “Se for para morrer, não vamos morrer aqui. Venham comigo!” 
(GOULART, 2012, p.180). O autocontrole dos oficiais e sargentos que comandavam essas tropas 
foi imprescindível para que houvesse alguma reação dos soldados paralisados pelo medo diante 
das metralhadoras e morteiros alemães posicionados na costa da praia. 

Algumas décadas mais tarde, teve-se início a Guerra do Vietnã. Ela apresentou ao meio 
militar o tipo de oficial que era movido pela ambição e egoísmo, servindo como exemplo negativo 
de liderança. Segundo relatos de Gabriel e Savage em seu livro “Crisis in Command” certos 
oficiais se envolviam o mínimo possível com suas frações e apenas as utilizavam para ascender 
na carreira e gracejar honras e medalhas. “Parte considerável dos tenentes que passaram pelo 
Vietnã perdeu completamente a confiança e o respeito da tropa” (GOULART, 2012, p. 182). 
Essa dissonância entre o líder oficial e os subordinados foi o primeiro passo para a perda de 
confiança e credibilidade de seus homens. Isso é um exemplo de como o comandante de uma 
tropa deve entregar uma suposta dose de coração para que seus seguidores consigam motivação e 
sintam-se convencidos pelo comandante a cumprir o dever e os membros do grupo sintonizem 
na mesma frequência emocional, criando vínculos afetivos, fonte de propulsão no combate. Esse 
tipo de oficial, que conquista o coração de seus soldados “Poderá então, particularmente em 
situações onde a condução dos homens se torne difícil, recorrer a uma força adicional, que os 
grupos transmitem, segundo suas próprias normas, a seus líderes” (OETTING, 1990, p. 117, 
apud GOULART, 2012, p. 184). 

Tenente-Coronel Harold Moore, comandante do 1º Batalhão/7º Regimento de Cavalaria 
(Aerotransportado), é exemplo da personificação da liderança em batalha e do sucesso da 
conquista de corações e mentes. O seguinte trecho mostrará o resultado de uma excepcional 
liderança em um dos combates mais improváveis de vitória durante a Guerra do Vietnã no Vale 
de la Drang: 

Hal Moore foi a seus homens, de grupo em grupo, e poucos se preocuparam em 
levantar-se, porque não havia prerrogativas agora, não havia diferenças hierárquicas, 
e Hal Moore não estava ali para receber continências. Era ele que estava prestando 
continências. Ele conversava com seus homens e agradecia a eles. Ele não foi solene 
(. . . ) e não havia pobreza de espírito em seu aperto de mão, e ele apertou a mão de 
cada um. Era a união de homens que haviam encarado e derrotado o inimigo, (. . . ) em 
uma vitória sobre suas próprias incertezas. Quando a hora chegou, eles fizeram sua 
parte, e era também esse pensamento que Hal Moore tinha em mente. E ele disse aos 
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homens que, mesmo que eles não viessem a obter a gratidão de mais ninguém, eles 
tinham a sua (BRELIS, 1968, p. 63, apud GOULART, 2012, p. 255) 

 
A vitória conquistada pelo Batalhão de Hal Moore representa o potencial de uma 

liderança eficaz proveniente de um comandante com IE elevada. Ele aumentou o poder de 
combate de suas tropas ao se mostrar presente no campo de batalha e se preocupando 
genuinamente com seus soldados. Por mais improvável que fosse a vitória, os homens de Hal 
Moore foram inspirados, guiados e liderados pelo sentimento de união que seu comandante 
havia criado entre eles. 

 
2.4.2 Os treinamentos do Mindfulness-based Mind Fitness Training (MMFT) e do Mental 

Toughness and Resilience (Big Four) empregados nas tropas especiais norte-
americanas 

 
As tropas norte-americanas são atualmente modelos a serem seguidos por várias Forças 

Armadas de diversos países. Isso decorre de seu constante emprego em conflitos modernos e de 
seu histórico em combate, atualizando-se de maneira rápida e eficiente para atender a necessidade 
das tropas na ponta da linha. Como a IE entra nos estudos dos profissionais da guerra que buscam 
um melhor rendimento dos soldados? Como essa inteligência incrementa a liderança dos oficiais 
para tomar as decisões mais pertinentes e adequadas em questões de segundos sem que fatores 
externos obscureçam seus julgamentos? 

A Dra. Elizabeth Stanley, ex-oficial de inteligência do exército norte-americano, serviu 
em missões na Ásia, Europa e nos Balcãs. Após seu egresso das fileiras do exército, ela se 
dedicou aos estudos sobre o comportamento humano, mais especificamente em situações de 
estresse, trauma, conflito e incerteza. Ela desenvolveu o MMFT que é “uma prática de utilizar 
técnicas de respiração, similares a da meditação, para ganhar foco e reduzir distrações” 
(RICHTEL, 2019, p. 1, tradução nossa) para aprimorar a resiliência e controlar melhor o sistema 
nervoso autônomo (SNA) de soldados que passaram ou passarão por essas situações. Para isso, é 
necessário primeiramente que o indivíduo tenha autoconsciência, um dos quatro domínios da IE, 
de si mesmo para que ele possa identificar os sinais de estresse como: mãos suadas, frio na 
barriga, coração acelerado e pensamentos descontrolados. São sinais de que o ser humano entrou 
no modo fight-or-flight (luta ou fuga) pelo SNA e tem grandes chances de tomar decisões 
influenciadas negativamente pelo instinto e por emoções exacerbadas. 

A prática do MMFT consiste em desenvolver a atenção plena no que acontece na sua 
mente e corpo durante situações extremas. Dessa forma, o individuo consegue prestar atenção no 
momento presente e tomar as melhores decisões sem se basear no futuro ou passado, pois sua 
mente estará no agora e terá uma visão mais clara da situação. 

Enquanto o MMFT é reproduzido pelo Exército Norte Americano, o treinamento do Big 
Four é mais utilizado nos candidatos do curso da Marinha Estadunidense: o Basic Underwater 
Demolitions, popularmente conhecido como SEALs (Sea, Earth, Air, Land). Os SEALs são uma 
vertente das forças especiais desse país que contém um excelente histórico de missões 
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bem-sucedidas e que se tornaram referência para outras tropas especiais do mundo. Ela consiste 
em aplicar quatro técnicas para desenvolver a resiliência e fortalecer sua mente: o controle da 
respiração, a positividade, a visualização focada e o estabelecimento de micro-objetivos. 

O controle da respiração é bem útil para autocontrole, diminuindo o impacto negativo do 
estresse sobre o indivíduo. Ao se deparar com uma situação de conflito, devemos alterar da 
respiração torácica, a mais comum, para a respiração diafragmática, o tipo consciente. Seus 
benefícios são: “redução da ansiedade, controle da resposta exacerbada e incremento na 
capacidade de focar a atenção e longas concentrações” (DIVINE,  2017,  tradução  nossa). A 
positividade basicamente é a conversa com si mesmo de forma otimista para alimentar seus 
sentimentos de coragem e força, sem deixar que o medo e a fraqueza o tragam para baixo. A 
visualização focada ensaia uma determinada habilidade ou missão. A pessoa se imagina de 
forma contínua através dos movimentos em sua mente, permitindo que “analise e corrija erros, 
melhore técnicas, estimule várias respostas alternativas, mantenha suas habilidades e incremente 
a confiança” (DIVINE, 2017, tradução nossa). O estabelecimento de micro-objetivos é utilizado 
manter a orientação de seus objetivos maiores, fragmentando-o em pedaços menores e os 
atingindo a passos curtos. 

O Big Four se enquadra na IE de forma a desenvolver a autogestão do militar. Ele 
aprenderá a ter mais autocontrole, adaptabilidade, espírito de superação e otimismo. Dessa forma, 
o oficial não será dominado por suas emoções e impulsos no momento do combate, sendo capaz 
de os controlar e os canalizar como energia a ser utilizada nesses momentos. Trará otimismo para 
seus subordinados no meio do caos, manterá seu foco no objetivo e poderá superar as inúmeras 
dificuldades encontradas em um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. 

Podemos verificar a eficiência desses treinamentos ao lermos a respeito dos resultados, 
como foi publicado pelo jornalista norte-americano Matt Richtel na revista New York Times: 

Tropas que passaram por um mês desse regime de treinamento e incluíram técnicas 
de respiração consciente e de foco foram melhores ao discernir informações chave 
sobre circunstâncias caóticas e experienciaram melhorias em sua memória laboral. Eles 
também reportaram menos erros cognitivos que àqueles que não utilizaram as referidas 
técnicas (RICHTEL, 2019, Tradução nossa). 

 
O psiquiatra Judson Brewer, em seu editorial sobre os resultados do MMFT nos 

militares, apontou ótimos resultados também, como a preservação da memória laboral após 
serem empregados, menor ativação de lados emocionais do cérebro e outros aspectos, como: 

A taxa de recuperação deles [grupo teste] foi significativamente mais rápida que a do 
grupo controle. A recuperação da respiração foi igualmente mais rápida (. . .). O grupo 
de intervenção também demonstrou menores concentrações de neuropeptídio Y (um 
indicador de ativação do sistema nervoso autônomo) após a inoculação do estresse, o 
qual está significativamente correlacionado com a frequência cardíaca durante a 
resposta e períodos de recuperação (BREWER, 2014, Tradução nossa). 

 
Esses relatos evidenciam os efeitos positivos que as técnicas de controle da atenção plena, 

de autocontrole e de autoconsciência produzem nos soldados. O líder militar que aplicá-las com 
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frequência conseguirá realizar um rápido estudo de situação com uma menor probabilidade de 
erros. Concomitantemente, os efeitos corporais provocados pelos neurotransmissores do SNA 
serão menores e afetarão menos o processo decisório durante momentos extenuantes. 

 
2.4.3 Forjando o líder com IE elevada 

 
“A inteligência emocional é a condição sine qua non da liderança”. Essa frase de Goleman 

em seu livro “Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso” sintetiza o 
que foi tratado e observado até agora ao longo deste capítulo. Sabendo que “a inteligência 
emocional não apenas distingue os líderes excepcionais, como também pode estar associada ao 
alto desempenho [na função]” (GOLEMAN, 2014, p. 15), como podemos forjar o líder militar 
com uma IE elevada para desempenhar sua função e liderar de maneira eficaz? 

A solução para esse questionamento se fundamenta no emprego de todas as técnicas, 
conceitos, ambientes e modelos estudados no presente trabalho. Pode-se verificar no Apêndice 
A, a compilação do processo de formação de um líder eficaz, iniciando pelos quatro domínios 
da IE. Esses domínios serão lapidados e trabalhados através de técnicas ativas e de observação. 
Dentro de cada domínio existem suas respectivas competências da liderança, que sustentam o 
desenvolvimento da área afetiva do militar. Esse conjunto deve ser empregado em ressonância 
entre o líder e os subordinados para que surta o efeito desejado: a liderança eficaz. Paralelamente 
a IE, seis fatores-chave devem ser apresentados ao jovem oficial para que ele possa empregá-los 
ao longo da carreira e manter essa habilidade. Eles servirão de subsídio para que o comandante 
exerça sua chefia e liderança que lhe foram conferidas pela Instituição. Serão abordadas a seguir 
as etapas identificadas acima de forma mais abrangente e detalhada. 

As competências da IE servem como alicerce para a liderança eficaz. O instrutor deve 
apresentar a seus instruendos as dezoito competências, para que tenham ciência delas, e realizar 
perguntas baseadas no teste de Yale (Anexo B) para que eles reflitam e identifiquem quais aquelas 
mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Ao ter mediado esse passo no desenvolvimento da 
IE, o instrutor ensinará como reconhecer essas competências em harmonia e sendo empregadas 
dentro dos domínios da IE. 

O próximo passo será iniciado pela avaliação da autoconsciência. Segundo Goleman 
(2014), ela se revela como franqueza e uma capacidade de se autoavaliar realisticamente, falar 
com precisão e abertamente sobre suas emoções e o impacto que exercem em seu trabalho. Esse 
domínio pode ser testado ao pedir que um instruendo conte uma história de fracasso. Após esse 
relato, será observado sua reação, já que “candidatos autoconscientes serão francos em admitir 
um fracasso, e com frequência contarão suas histórias com um sorriso. Uma das características 
da autoconsciência é um senso de humor autodepreciativo” (GOLEMAN, 2014, p. 16). Outra 
maneira de avaliar seria testar seu desempenho em atividades práticas ou intelectuais, pois as 
pessoas com esse domínio bem desenvolvido tem consciência de suas limitações e forças, sabem 
o momento de pedir ajuda e são abertas às críticas construtivas. 

Paralelamente ao domínio anterior, a autogestão também será avaliada. Isso decorrerá 
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da observação de determinados comportamentos e sinais descritos por Goleman (2014), como: 
propensão pela reflexão e ponderação; adaptação a ambiguidade e mudança; e integridade, 
capacidade de dizer não aos impulsos. A autogestão possui a motivação como “uma variedade 
da autogestão pela qual mobilizamos nossas emoções positivas para nos impelir às nossas metas” 
(GOLEMAN, 2014, p. 20). Os indicadores de motivação são a realização pela realização, a 
paixão pelo trabalho que exerce, energia inesgotável para dar o melhor de si e ser persistente 
quanto a maneira de melhorar os métodos de trabalho. Para testar e aprimorar essa habilidade, 
o instrutor pode anunciar uma tarefa inesperada que altere algum planejamento interior por 
completo e observar a reação dos instruendos e a motivação deles em recomeçar e realizar a 
missão pelo simples fato da realização. 

A autoconsciência e a autogestão são bem similares quanto a forma em que serão 
desenvolvidas. Serão utilizadas as técnicas presentes no MMFT da Dra. Stanley, em combinação 
com as quatro etapas do modelo Big Four dos SEALs, que, em conjunto, podem ser catalogados 
cientificamente como controle cognitivo por Daniel Goleman. O instrutor ensinará e aplicará nos 
cadetes as técnicas de concentração, respiração diafragmática, visualização e foco para que o 
instruendo consiga manter a atenção nos seus estímulos internos. Dessa forma, ele conseguirá 
controlar suas reações e impulsos no momento de tomar alguma decisão e fazê-la da maneira 
mais consciente possível. Da mesma maneira que exercitamos nossos músculos em atividades 
físicas para fortalecer o tecido muscular, o mesmo ocorre com a nossa mente enquanto praticamos 
meditação e conseguimos nos concentrar melhor. “As descobertas mais recentes de neuroimagem 
mostram por quê: a meditação fortalece os circuitos do córtex pré-frontal que controlam a 
atenção” (GOLEMAN, 2014, p. 142). Assim, dominando a atenção plena (mindfulness), e       o 
foco unidirecional, que Goleman descreve como uma forma de trazer a atenção de volta para 
um ponto sempre que ela se afasta, a calma, a concentração, a recuperação da aceleração 
cardíaca-respiratória devido ao estresse são desenvolvidos e, por consequência, a autogestão e a 
autoconsciência. 

A consciência social é a próxima no processo em questão. Ela será traduzida nesse 
momento para empatia, que “significa levar em conta ponderadamente os sentimentos dos 
funcionários — junto com outros fatores — no processo de tomar decisões inteligentes” 
(GOLEMAN, 2014, p. 21). A empatia se divide em três: a empatia cognitiva, que é a capacidade 
de entender a perspectiva do outro e a sua forma de enxergar o mundo; a empatia emocional, 
permitindo a identificação dos sentimentos do outro em um dado momento; por último, a 
preocupação empática, a capacidade de sentir a necessidade daqueles à sua volta. É essencial 
que o líder consiga sentir e compreender os pontos de vista e opiniões de seus subordinados, já 
que uma equipe é um caldeirão de emoções em ebulição. Sua avaliação pode ser realizada pelo 
teste “Lendo a mente nos olhos” de Baron-Cohen, psicólogo e criador da teoria da empatia-
sistematizada, que foi desenvolvida para medir o nível de empatia e inteligência social nas 
pessoas. Para a avaliação prática, basta colocar o grupo em atividades nas quais o líder de fato 
tenha que tomar decisões e verificar se foram consideradas as opiniões de seu subcomandante, 
adjuntos, comandantes de fração ou eminências pardas e o estado geral de seus 
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homens naquele momento crucial da decisão. O resultado positivo do desenvolvimento desse 
domínio, segundo Goleman: 

Pode se manifestar [nos líderes] na criação de uma atmosfera de segurança, confiança 
e apoio, na qual os subordinados diretos se sentem seguros para correr riscos e explorar 
possibilidades novas. Quando seu líder está do seu lado, você pode agir com mais 
confiança (GOLEMAN, 2014, p. 140). 

 
Isso gerará a segurança psicológica do grupo e se tornará condição fundamental para   o 

êxito da equipe. Esse é um termo criado pela Professora de liderança em Harvard, Amy 
Edmondson que se refere a um estado coletivo de segurança da equipe para assumir riscos, 
confiança interpessoal e respeito mútuo, deixando as pessoas confortáveis como são. Esse 
conjunto de características entrelaçadas implicarão no sucesso ou fracasso da equipe, como 
descreve Duhigg em “Mais rápido e melhor”: 

E, afinal, as regras implícitas que determinam o sucesso ou o fracasso de uma equipe 
são as mesmas em qualquer lugar (. . . ) E as normas específicas, nesses ambientes 
distintos, provavelmente vão variar. Mas um fato permanecerá inalterado se essas 
equipes trabalharem bem: os grupos terão uma sensação de segurança psicológica. Eles 
se sairão bem porque os integrantes sentem que podem confiar um no outro e que é 
possível haver uma conversa franca sem medo de retaliação. Os integrantes têm voz em 
proporção mais ou menos igual. Os colegas demonstram que estão atentos às emoções 
e necessidades dos demais (DUHIGG, 2016, p. 69). 

 
A liderança se torna extremamente importante nesse quesito pois “o caminho para a 

segurança psicológica começa no líder da equipe” (DUHIGG, 2016, p. 69). E para consolidar 
essa característica deve-se dar autonomia as pessoas, recorrendo a opinião de outros, abraçar os 
problemas alheios como se fossem seus, saber escutar e dar o exemplo e demonstrar sensibilidade 
ao que as pessoas sentem e pensam. 

A consciência social será tratada e trabalhada a partir do modelo de mudança de Lewin. 
Diferente da autoconsciência e da autogestão, que são processos individualizados e envolvem 
peculiaridades de cada pessoa, a consciência social pode ser transformada através de estímulos 
externos. O instrutor deve incentivar que o cadete quebre o status quo em que já estão 
acostumados em avocar todas as tarefas para si, parar de individualizar o processo de decisões, 
desrespeitar a opinião do companheiro, não levar em conta o estado emocional e mental dos 
outros. Ele estimulará a mudança para delegar, descentralizar, respeitar e ter empatia, 
incentivando e demonstrando que esse é o caminho mais adequado para a liderança. Assim que 
estiverem prontos, incorporar a forma adequada da consciência social e seguir em seu 
desenvolvimento. 

Ao final do processo de lapidação dos domínios da inteligência emocional, deparamo-
nos com a administração de relacionamentos. Ela é pura e íntegra em sua própria etimologia, 
sendo resumida na reunião de suas competências específicas. No entanto, Goleman a traduz 
como habilidade social em seu livro “Liderança, a inteligência emocional na formação do líder 
de sucesso” e diz que é a capacidade de se relacionar com os outros e os conduzir na direção 
que você deseja de maneira cordial. “A habilidade social é a culminância das outras 
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dimensões da inteligência emocional (. . .) [ela] permite aos líderes colocar em prática sua 
inteligência emocional” (GOLEMAN, 2014, p.25 e p.27). Somente quando atingem um bom 
autocontrole e uma boa empatia, poderão gerir relacionamentos de forma eficaz. Podemos utilizar 
os exemplos de Goleman (2014) da manifestação dos outros domínios da IE na habilidade social, 
como: pessoas socialmente hábeis são exímias em gerir equipes, agindo através da empatia; são 
mestres na persuasão, resultado da autoconsciência, autocontrole e empatia combinados; a 
motivação, sinal de uma boa autogestão, leva ao otimismo, tornando-os populares no trabalho 
por serem excelentes colaboradores e sua paixão pelo que fazem contamina os outros que ficam 
determinadas a encontrar soluções. É crucial que os líderes entendam que ninguém é uma ilha 
e nada realizarão sozinhos, eles precisam administrar bem os relacionamentos para chegar aos 
objetivos comuns. O papel do instrutor nesse processo específico seria instigar o cadete a colocar 
em ação o que foi desenvolvido anteriormente de maneira conjunta, através da correção de 
atitudes, exemplos positivos e relembrando os ensinamentos passados. 

Englobando os quatro domínios da inteligência emocional, colocaremos eles em prática 
através da ressonância. Como vimos anteriormente, o humor e estado de espírito do líder que 
ditam a atmosfera que circunda o meio de trabalho. Tendo atingido a maestria dos domínios da 
IE, eles serão capazes de controlar essa energia coletiva que permeia seus subordinados. 
Goleman (2014) cita várias ações que um líder ressonante é capaz de realizar, como: usar a 
autoconsciência para avaliar seus próprios humores de forma precisa e saber como estão afetando 
os outros; não deixar que seu mau humor ocasional estrague o dia; entender muito bem como 
suas palavras e ações afetam os sentimentos dos outros e são suficientemente sensíveis para 
mudá-las quando esse impacto é negativo; usar essas habilidades para disseminar seu entusiasmo 
e resolver desacordos, muitas vezes com humor e gentileza. “Por isso a inteligência emocional 
importa tanto para um líder. Um líder emocionalmente inteligente consegue monitorar seu humor 
pela autoconsciência, mudá-lo para melhor pela autogestão, entender seu impacto pela empatia 
e agir de forma a melhorar o humor dos outros pela gestão de relacionamentos” (GOLEMAN, 
2014, p. 75). 

Ao passar pela prova de fogo, colocando em prática tudo o que foi aprendido, o jovem 
oficial recebe subsídios para embasar sua liderança eficaz. Ele deve transmitir a mensagem 
principal da Instituição, captando os corações e mentes de seu pelotão, amparando-se nos 
valores representados pelo Exército Brasileiro incutidos no cadete durante sua formação. Assim, 
ele poderá exercer sua liderança de forma direta ou através de seus sargentos, exprimindo-se e se 
embasando na experiência conquistada ao longo dos anos. 

O Exército e o Brasil precisam de líderes eficazes e sábios. Esses líderes forjados através 
do sistema educacional que a AMAN proporciona, desenvolvendo sua inteligência emocional 
concomitantemente com sua racionalidade, cumprirão o dever do oficial com sucesso. Como 
AMAN é uma escola de líderes, quanto melhor forem forjados, mais proveitoso será o resultado 
para o Brasil e Goleman (2014) nos proporciona um pequeno vislumbre do que os líderes eficazes 
e sábios trarão para o mundo: 
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Líderes sábios formulam estratégias que visam o bem maior, não só apenas os objetivos 
de uma organização (. . .) agem movidos por aspirações além das metas ou fronteiras 
da organização e procuram curar a humanidade como um todo (. . .) mobilizam as 
paixões das pessoas e promovem organizações nas quais o trabalho tem um significado 
mais profundo. Os empregos tornam-se um “trabalho bom”, uma combinação poderosa 
em que as melhores habilidades das pessoas estão plenamente engajadas, seu foco 
plenamente imerso e seu trabalho alinhado com seus valores. Tais locais de trabalho 
são chamarizes potentes para a próxima geração de líderes notáveis (GOLEMAN, 
2014, p. 297). 
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3 METODOLOGIA 

 
O presente estudo foi desenvolvido através de um processo científico de compilação de 

informações bibliográficas e dados estatísticos. O objetivo desse capítulo é descrever a 
metodologia utilizada para solucionar o problema em questão e atingir as metas descritas 
anteriormente. 

Ela se iniciou com uma revisão de literatura envolvendo livros, revistas, artigos científicos, 
pesquisas e manuais que tratam do assunto. Paralelamente a esse processo, houve a coleta de 
dados estatísticos com cadetes do 4º ano da AMAN para analisar a teoria em campo. 

 
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 
A pesquisa realizada se classifica como descritiva e exploratória quanto seus objetivos. Ao 

mesmo tempo que os dados coletados a respeito da Inteligência Emocional em fontes literárias 
buscam entender a relação entre liderança e esse campo das múltiplas inteligências, ela se 
enquadra em um campo prático pouco explorado por outros trabalhos em como atingir uma 
liderança eficaz através das técnicas descritas ao longo do trabalho. 

Utilizamos abordagens qualitativas e quantitativas para mensurar os dados obtidos pelas 
fontes humanas. Através de entrevistas simples e de perguntas direcionadas para não abrir 
margem a múltiplas interpretações, coletamos dados pessoais sobre a liderança e a inteligência 
emocional. Para medir a forma que o cadete se avalia quanto aos domínios da IE, as competências 
de cada domínio desenvolvidas no EDL foram usadas técnicas estatísticas como média e moda. 

O método dedutivo é o que permeia a pesquisa em questão. O raciocínio lógico em 
questão é: já que maiores líderes da história possuíam a IE elevada e os cadetes precisam se 
tornar líderes, logo, para atingirem a liderança eficaz como nossos antepassados, eles precisam 
desenvolver a IE. 

 
3.2 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 
A amostra da pesquisa se classifica como não probabilística intencional. Ela se limitou 

aos cadetes do 4º ano da AMAN que já realizaram o EDL em seus respectivos cursos, logo   se 
enquadravam no perfil desejado para a pesquisa. Em um universo de aproximadamente 
quatrocentos cadetes, e com grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 10%, seu 
tamanho foi determinado como 78 indivíduos, segundo a calculadora virtual do site de pesquisas 
Survey Monkey. 

 
3.3 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 
Para coletar os dados desejados, utilizamos o procedimento do questionário. Através 

de uma plataforma de formulários, foram realizadas perguntas direcionadas para o assunto em 
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questão e foram respondidas anonimamente via internet. O questionário se encontra no capítulo 
de resultados e análise de dados e trata sobre o desenvolvimento da IE no EDL. 

 
3.4 TÉCNICA E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 
A análise dos dados foi realizada através de técnicas estatísticas como medidas de 

tendência central e média. Gráficos foram utilizados para auxiliar na mensuração dos dados 
obtidos. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 
Através dos questionários realizados com os cadetes do 4º Ano da AMAN a respeito do 

assunto, obtivemos os resultados abaixo. 

 
4.1 RESULTADOS 

 
O seguinte questionário possui o objetivo de mensurar quantitativamente o quanto o cadete 

se considera emocionalmente inteligente e os efeitos do EDL no desenvolvimento da IE na ótica 
da liderança. Nas primeiras quatro perguntas, o cadete se autoavalia quanto as suas habilidades 
em cada um dos quatro domínios da IE, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 considerado como 
pouca capacidade de exercer as competências do próprio domínio e 5 como total capacidade de 
realizá-las, considerando todas as competências que advém respectivamente de cada uma deles. 
As próximas duas perguntas questionam qual domínio da IE foi mais desenvolvido durante o EDL 
e quais competências foram menos desenvolvidas durante os exercícios. Não havia limite de 
competências a serem eleitas nessa última pergunta. 

Segue abaixo o questionário: 
1. Você possui a capacidade de reconhecer seus pontos fortes e fracos, sentimentos que 

atrapalham o desempenho profissional e suas capacidades limitantes? 
Resposta em uma escala de 1 a 5, sendo 1 considerando que tem pouca autoconsciência e 

5 com muita autoconsciência. 

Figura 2 – Percentual das respostas dentro da escala da autoconsciência 
 
 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
2. Você se considera uma pessoa otimista, transparente, com bom autocontrole emocional, 

que se adapta bem as diversas situações, dotado de boa iniciativa e vontade de se superar? 
Resposta em uma escala de 1 a 5, sendo 1 considerando que tem pouca autogestão e 5 

com muita autogestão. 
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Figura 3 – Gráfico do percentual das respostas dentro da escala da autogestão 

 
 

 

Fonte: Autor (2020) 

 
3. Você tem facilidade em se colocar no lugar do outro, capaz de identificar as relações 

que perseveram no grupo e se coloca a serviço do próximo? 
Resposta em uma escala de 1 a 5, sendo 1 considerando que tem pouca consciência social 

e 5 com muita consciência social.  

Figura 4 – Gráfico do percentual das respostas dentro da escala da consciência social 
 
 

 
 

Fonte: Autor (2020) 

 
4. Você consegue inspirar e influenciar as pessoas ao seu redor, ajudar os menos hábeis, 

gerenciar conflitos, provocar mudanças no grupo e trabalhar em equipe? 
Resposta em uma escala de 1 a 5, sendo 1 considerando que tem pouca habilidade de 

administrar relacionamentos e 5 com muita habilidade em administrar relacionamentos. 
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Figura 5 – Gráfico do percentual das respostas dentro da escala da administração de relacionamentos 

 
 

 
Autor (2020) 

 
5. Em qual dessas áreas mais você sentiu melhoria após o EDL? 

a. Autoconsciência 
b. Autocontrole 
c. Consciência Social 
d. Administração de relacionamentos 

 
Figura 6 – Gráfico do percentual das respostas relacionadas a área mais desenvolvida pelo EDL 

 

Fonte: Autor (2020) 

 
6. Qual dessas competências foram menos desenvolvidas durante o EDL? 

a. Autoconsciência emocional 
b. Autocontrole 
c. Empatia 
d. Inspiração 
e. Influência 
f. Consciência grupal  



35 
 

g. Transparência 
h. Auto-avaliação precisa (pontos fracos e fortes) 
i. Adaptabilidade 
j. Serviço ao próximo 
k. Desenvolvimento dos menos hábeis 
l. Catalisação de mudanças no grupo 
m. Superação 
n. Autoconfiança 
o. Iniciativa 
p. Gerenciamento de conflitos 
q. Trabalho em equipe 
r. Otimismo 
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Figura 7 – Gráfico de frequência das respostas relacionadas as competências da IE menos desenvolvidas 

pelo EDL 
 

Fonte: Autor (2020) 
 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 
 

Diante dos resultados obtidos, podemos inferir algumas análises. Elas serão descritas 
abaixo através de uma análise estatística correlacionada às teorias sobre liderança e inteligência 
emocional apresentadas ao longo do desenvolvimento do trabalho. São elas: 

1) Em relação ao primeiro domínio da IE, pode-se inferir que os cadetes acreditam ter 
desenvolvido bem as áreas da autoconsciência. Numericamente, 64,1% dos indivíduos 
responderam a graduação “4” e 9% respondeu “5”. Isso indica que em média, 73% dos 
cadetes apresentam uma excelente autoconsciência. 
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2) Quanto ao autocontrole, os cadetes também se auto-avaliaram de maneira otimista.    Os 

dados são: 59% marcaram “4” na escala até 5 e 11,5% marcaram o grau máximo. 
Demonstrando que aproximadamente 72% dos cadetes se consideram com um excelente 
autocontrole. 

3) No tocante ao domínio da consciência social, o grau 5 foi o mais elegido em relação aos 
outros três domínios. Um total de 23 cadetes indicaram o grau máximo da escala em 
questão. A maior percentagem média também provém dessa habilidade, com o número 
de 74% dos entrevistados se considerando como uma boa consciência social. Desse 
percentual 43,6% elencaram o grau “4” e 29,5% se deram o grau “5”. 

4) Sobre a administração de relacionamentos, podemos inferir que foi o domínio que 
apresentou o menor desenvolvimento segundo a auto-avaliação dos participantes. Foi  a 
habilidade que apresentou a maior média de respostas abaixo da metade da escala com 
o percentual de 12% dos cadetes que responderam a pergunta, sendo que 3% deles 
responderam com grau “1” e 9% com grau “2”. Em acordo com a outra perspectiva, a 
menor média com grau 4 e 5 também pertence a esse domínio, com apenas 53% dos 
cadetes se considerando com bom desenvolvimento nessa área. 

5) De acordo com os dados da correlação dos domínios da IE com o EDL na quinta 
pergunta, 53% dos entrevistados elegeu a autoconsciência como a que mais sentiu melhora 
após o exercício, em seguida o autocontrole com 36%, em terceiro a administração de 
relacionamentos com 6% e por ultimo a consciência social com 5%. Podemos inferir, 
que por se tratar de domínios pessoais e individuais, os dois primeiros foram mais 
desenvolvidos que a a administração de relacionamentos e a consciência social. 

6) Destrinchando os domínios em suas respectivas competências, podemos verificar certos 
padrões. A autoconsciência foi considerada como o domínio mais bem desenvolvido sob 
a perspectiva de suas competências, com seis votos em autoconsciência emocional, 
quatro em autoavaliação e cinco em autoconfiança. O domínio da consciência social teve 
9 votos em empatia, 9 em consciência grupal e 4 em serviço ao próximo, sendo em média 
bem trabalhado quando se refere a ajudar os companheiros, porém indicou uma falta de 
atividades que melhorassem a identificação de possíveis lideranças no grupo e a empatia. 
A autogestão teve suas competências de autocontrole, adaptabilidade e inciativa bem 
desenvolvidas com seis, cinco e sete votos respectivamente. No entanto, os exercícios não 
desenvolveram muito bem o otimismo gerado pelo líder para motivar seus subordinados 
e sua franqueza e transparência com seu grupo quanto suas opiniões, evidenciado pelos 
dezoito e dezenove votos, respectivamente. Quanto a habilidade de administração de 
relacionamentos, é notório que foi pouco desenvolvida pela atividade em questão, por 
causa dos números apresentados no gráfico, tendo a competência inspiração com 23 votos, 
a influência com dezessete, o desenvolvimento dos menos hábeis com 24, a catalisação 
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de mudanças no grupo com quinze, o gerenciamento de conflitos com onze votos e o 
trabalho em equipe, como o mais desenvolvido da competência, com cinco votos. 

7) Podemos realizar uma inferência geral com base nos dados coletados nessa pesquisa. Os 
cadetes que a responderam desenvolveram muito mais o autoconhecimento, que é uma 
área individualizada, e as competências da autogestão que referiam a si mesmos do que 
a habilidade de gerir uma equipe sob estresse, motiva-la, se colocar no lugar   do outro 
e empregar os domínios da IE na habilidade social. Logo, o EDL, de maneira 
generalizada, desenvolve mais habilidades pessoais, para que o cadete conheça seus 
limites, pontos fortes e pontos fracos a serem desenvolvidos do que a habilidade de 
liderar uma equipe, incentivar, influenciar e motivar os integrantes dela, provocando 
mudanças positivas durante um período de conflitos. No entanto, esse tipo de exercício 
deixa a desejar quanto ao desenvolvimento das habilidades interpessoais para que o 
oficial consiga melhorar sua forma de gerir uma equipe, saber se colocar no lugar      do 
subordinado e aplicar a autoconsciência e a autogestão em ressonância com essas 
habilidades supracitadas, almejando que sua liderança se potencialize e se torne eficaz. 

 
4.3 DISCUSSÕES 

 
Os dados coletados e analisados durante a pesquisa se relacionam com as teorias acerca 

da liderança e da inteligência emocional. Essa relação serve como alicerce para a criação de um 
novo método de desenvolver a capacidade do oficial em liderar seus homens. 

Primeiramente, deve-se compreender que a IE é a união da inteligência intra e interpessoal, 
como foi visto anteriormente. Logo, os exercícios de campanha responsáveis por desenvolver 
esse atributo também devem ser fragmentados em duas partes: uma focada no desenvolvimento 
da vertente individual e a outra com o foco na parte coletiva. Caso contrário, a deficiência da 
parte interpessoal no cadete continuará existindo. 

Sob essa ótica, os instrutores podem aplicar nos cadetes as técnicas do MMFT e o Big 
Four e colocar a prova seus níveis de desenvolvimento intrapessoal. A autoconsciência e a 
autogestão, domínios específicos da IE relacionados com o próprio indivíduo, serão trabalhadas 
e as competências da liderança de cada uma delas exteriorizadas. Esses domínios devem      ser 
testados e desenvolvidos em duas fases distintas: a preparatória, para aprender as técnicas de 
controle cognitivo em um ambiente sem estresse, e a executória, onde o cadete tem a 
oportunidade de aplicar o que foi ensinado em situações simuladas com estresse controlado. 

Quanto a parte interpessoal, nos domínios da consciência social e da administração de 
relacionamentos, o foco está em aprimorar a capacidade do cadete de gerenciar o grupo. Através 
de correções de atitudes, exemplos positivos e reforços comportamentais, os instrutores podem 
direcionar as ações do cadete para que ele alinhe o cumprimento do dever com o estado atual 
da tropa. O instruendo deve aprender a olhar para seus companheiros e verificar as condições 
físicas e mentais, tanto individuais quanto coletivas. Ele deve ser capaz de criar a segurança 
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psicológica no grupo, para que seus líderes indiretos e eminências pardas sejam capazes de 
realizar assessoramentos e influenciar o restante do grupo. Assim como na parte intrapessoal, 
pode-se aplicar esse processo em duas fases: a fase de estabelecimento dos vínculos internos ao 
grupo, para que as lideranças possam ser definidas dentre os membros e a confiança entre si 
mesmos seja criada, e a fase da mudança organizacional, onde o grupo é colocado situações de 
estresse e certos comportamentos coletivos são extintos ou priorizados. 

Ao final, uma análise pós-ação deve ser realizada para identificar os pontos fortes e as 
oportunidades de melhoria. Os instrutores apresentam suas avaliações e os militares que foram 
colocados a prova dentro de cada situação compartilham suas experiências com os demais. De 
forma conjunta, a habilidade social, que envolve o emprego dos quatro domínios da IE para 
atingir a liderança eficaz, terá sido testada e desenvolvida por partes. Como resultado, o futuro 
oficial terá mais uma ferramenta a sua disposição para ser empregada em situações de combate, 
durante o dia-a-dia no quartel e em sua vida cotidiana. 



40 
 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O estudo da liderança é um assunto primordial no contexto da formação do oficial 

combatente do Exército Brasileiro. A Academia Militar das Agulhas Negras dedica os quatro 
anos de formação para que ele saia dessa casa de líderes com a capacidade de gerir uma fração 
nas mais diversas unidades militares e situações que se apresentem. Para isso, esse trabalho 
apresentou o objetivo de auxiliar essa missão através da melhoria da Inteligência Emocional, 
condição indispensável para que uma pessoa se torne um líder eficaz, através de sua explicação 
conceitual, apresentação de técnicas favoráveis a sua evolução e sugestões de como a equipe de 
instrução pode instigar essa mudança antes e durante exercícios de campanha, principalmente 
os de desenvolvimento de liderança. Esses objetivos retomam a pergunta da problematização 
de como a liderança se manifesta através da IE e como a AMAN pode desenvolvê-la e, nesse 
capítulo final, é possível respondê-la. 

 
5.1 CONCLUSÃO 

 
Através de estudos sobre o tema e pesquisas com o público alvo, pôde-se atingir os 

objetivos estipulados e as respostas para os questionamentos já citados. A inteligência emocional 
e a liderança estão interligadas tanto na parte individual quanto social, por isso ela é resultante 
das inteligências intra e interpessoais. Conhecer seus limites, suas habilidades, e seus pontos 
fracos; ter controle sobre suas reações diante a um determinado evento, confiar em suas ações, 
ser franco consigo mesmo e com seus subordinados; enxergar as adversidades através de uma 
ótica otimista, demonstrar iniciativa e vontade de superar os desafios; motivar a si mesmo e aos 
outros e completar tarefas pelo simples fato da realização. Essas são características que um 
oficial deve demonstrar ao liderar sua fração e todas elas dizem respeito a autoconsciência e   a 
autogestão, domínios intrapessoais da IE. Os exercícios de desenvolvimento de liderança da 
AMAN se mostraram muito eficazes em desenvolver essa primeira parte, como pode-se analisar 
pelo questionário aplicado aos cadetes do quarto ano. 

Por outro lado, a parte interpessoal que envolve os domínios da consciência social e da 
administração de relacionamentos, não são colocados em prática da maneira que deveriam ser. O 
líder precisa ter empatia por seus subordinados, saber lidar com as pessoas ao seu redor e 
compreender as redes sociais que deve estabelecer para gerir um grupo. Assim como ele   deve 
inspirar e influenciar seus homens, desenvolver capacidades profissionais e pessoais neles, 
provocar mudanças positivas no grupo, saber trabalhar em equipe e apaziguar os ânimos 
alterados quando necessário. Essas características, intra e interpessoais, em conjunto, produzem 
ressonância na fração e os membros deste são captados pelo líder, aumentando 
exponencialmente a capacidade de realizar tarefas e cumprir missões. Da mesma forma, as 
decisões são tomadas pelo comandante de forma mais sábia e segura, pois ele terá um bom 
conhecimento e controle sobre suas reações frente a uma situação de estresse e poderá manter 
sua atenção voltada para a solução do problema sem se preocupar com distrações internas e 
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externas. 

O trabalho sugere formas de melhorar a IE do cadete por parte do corpo docente. Caso 
esses conceitos e técnicas sejam aplicados para melhorar o rendimento deles enquanto trabalham 
com seus pares, seja em exercícios no terreno ou qualquer outro tipo de atividade que envolva 
liderança, uma melhoria de resultados será observada. Mais estudos e aprofundamentos devem 
ainda ser realizados para aprimorar o que foi sugerido e criar um método efetivo de desenvolver 
essas habilidades primordiais do ser humano. O recurso humano é um bem muito precioso para 
um exército. Por isso o oficial deve saber gerir bem seu pessoal, liderá-los aproveitando os pontos 
fortes de cada integrante de sua fração, identificando suas individualidades e fraquezas. Essa 
liderança se atinge através de uma inteligência emocional bem desenvolvida. 

Portanto, a área que desenvolve o autoconhecimento, o autocontrole e as habilidades 
sociais devem ser considerada tão importante quanto a que abrange a parte intelectual e cognitiva 
do oficial. Todo o conhecimento técnico e profissional adquirido nos cinco anos do Curso de 
Formação de Oficiais da AMAN deve ser empregado em conjunto com sua parte emocional 
desenvolvida no currículo oculto do Cadete. Um líder apenas será capaz de comandar sua fração 
eficientemente se estiver em ressonância com seus integrantes. Para que o jovem Aspirante-à- 
Oficial tenha acesso as mais diversas ferramentas do comando e da liderança, a IE é a chave para 
que essa condição se torne realidade. 

 
5.2 SUGESTÕES 

 
A seguir, com o intuito de dar continuidade ao trabalho e difundir as teorias estudadas 

ao longo deste trabalho, são apresentadas algumas sugestões de algumas ações e medidas para 
desenvolver a Inteligência Emocional na AMAN: 

1) Difundir a teoria da Inteligência Emocional para os oficiais que servem na AMAN, para 
que tenham conhecimento acerca do tema e possam aplicar nos cadetes. 

2) Adicionar essa área do conhecimento de maneira mais aprofundada através da Divisão de 
Ensino, do Corpo de Cadetes e da Seção Psicopedagógica para que o cadete estude sobre 
ela. 

3) Avaliar a IE dos oficias e cadetes periodicamente, apresentando seus pontos fortes e 
oportunidades de melhoria. 

4) Revisar a forma como os “Exercícios de Desenvolvimento de Liderança” são aplicados 
no cadete e o que realmente é desenvolvido durante a execução destes. 

5) Aprimorar o conceito de liderança para que sua abordagem e seu desenvolvimento sejam 
mais abrangentes. 
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6) Estimular o constante autoconhecimento e autocontrole por parte dos cadetes em 

momentos da vida cotidiana para que esse desenvolvimento seja rotineiro e não somente 
em exercícios de campanha. 

7) Propor mais dinâmicas de grupo nível pelotão para que o grupo formado naquele 
determinado ano se conheça e se respeite mais. 
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APENDICE A - FLUXOGRAMA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA ATINGIR 

A LIDERANÇA EFICAZ 

 
 
 

Figura 8 – Fluxograma da Inteligência Emocional para atingir a liderança eficaz 
 

 
Fonte: Autor (2020) 
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ANEXO A - APENDICE B DO LIVRO “O PODER DA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL” 

 
 

Autoconsciência: 
Autoconsciência emocional – Os líderes de elevada autoconsciência emocional mantém- 

se em sintonia com seus sinais internos, reconhecendo como seus sentimentos os afetam e ao 
seu desempenho profissional. Permanecem em harmonia com seus valores básicos, e não raro 
são capazes de intuir o melhor curso de ação, conseguindo enxergar a situação geral por trás de 
um cenário complexo. Líderes emocionalmente autoconscientes podem ser francos e autênticos, 
capazes de falar abertamente sobre suas emoções ou com convicção das metas a que visam. 

Auto-avaliação precisa – Os líderes de grande autoconsciência costumam conhecer bem 
suas limitações e seus pontos fortes, e exibem um bom senso de humor em relação a si mesmos. 
Percebem com facilidade sob que aspectos precisam aprimorar-se, e são receptivos a críticas   e 
feedback. A auto-avaliação acurada permite que o líder saiba quando pedir ajuda e em que 
pontos concentrar-se ao cultivar novas qualidades de liderança. 

Autoconfiança – O conhecimento exato de suas capacidades permite que os líderes ajam 
dentro dos seus limites. Os líderes autoconfiantes aceitam de bom grado uma missão difícil. Em 
geral, possuem um senso de presença e uma segurança que os leva a se destacar dentro de um 
grupo. 

Autogestão: 
Autocontrole – Os líderes dotados de bom autocontrole emocional encontram maneiras de 

administrar seus impulsos e emoções mais perturbadores e até canalizá-los de forma proveitosa. 
Um exemplo de autocontrole é o do líder que permanece calmo e continua com a cabeça no 
lugar mesmo sob grande pressão ou durante uma crise - ou que mantém a tranquilidade mesmo 
diante da situação mais estressante. 

Transparência – Os líderes que são transparentes põem seus valores em prática. A 
transparência - a exposição franca, perante os demais, de seus sentimentos, crenças e atos - 
possibilita a integridade. Tais líderes assumem abertamente erros ou falhas e, em vez de fazer 
vista grossa para o comportamento antiético alheio, preferem confrontá-lo. 

Adaptabilidade – Os líderes adaptáveis são capazes de lidar com várias demandas 
simultaneamente sem perder seu foco ou energia, e sentem-se à vontade com as ambiguidades 
inevitáveis da vida organizacional. Podem ser flexíveis na adaptação aos novos desafios, ágeis na 
adequação à mudança continua e maleáveis em suas ideias diante de novas informações ou 
realidades. 

Superação – Os líderes fortes em termos de superação possuem padrões pessoais elevados, 
que os levam  a uma busca contínua de aprimoramento da performance - tanto a sua quanto     a 
de seus liderados. São pragmáticos, estabelecendo metas mensuráveis mas desafiadoras, e 
conseguem calcular o risco de modo que seus objetivos sejam de grande valia, mas viáveis. Um 
indício de superação é a contínua aprendizagem - e ensino - de novas maneiras de melhorar. 
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Iniciativa – O líder dotado de um senso de eficácia - a consciência de possuir o que é 

preciso para controlar seu próprio destino - destaca-se sob o aspecto da inciativa. Aproveita 
oportunidades - ou as cria - em vez de apenas esperar por elas. Tal líder não hesita em ultrapassar 
limites ou até dobrar as regras, quando necessário para criar melhores possibilidades para o 
futuro. 

Otimismo – Um líder otimista suporta as adversidades de cabeça erguida, enxergando 
nos reveses oportunidades, não ameaças. Vê os demais sob um prisma positivo, esperando deles 
o melhor. Sua perspectiva do “copo meio cheio” leva-o a esperar que as mudanças, no futuro, 
sejam para melhor. 

Consciência social: 
Empatia – Os líderes empáticos conseguem entrar em sintonia com uma ampla variedade 

de sinais emocionais, o que lhes permite perceber as emoções sentidas, mas não ditas, por uma 
pessoa ou grupo. Esses líderes escutam com atenção e são capazes de colocar-se no lugar do 
outro. A empatia permite-lhes se darem bem com gente proveniente dos mais diversos extratos 
sociais ou de outras culturas. 

Consciência organizacional – O líder dotado de uma aguda consciência social pode 
demonstrar grande astúcia política, mostrando-se capaz de identificar redes sociais cruciais    e 
compreender as principais relações de poder. Tende a compreender as forças políticas em 
atividade na organização, assim como os valores básicos e regras subentendidas que regem o 
comportamento das pessoas ali dentro. 

Serviço – Os líderes fortes na competência do serviço fomentam um clima emocional tal 
que as pessoas que entram em contato direto com o cliente mantém com ele um relacionamento 
em condições ideais. Esses líderes monitoram cuidadosamente a satisfação dos clientes, 
certificando-se de que estejam obtendo tudo de que precisam. Também encontram-se disponíveis 
quando necessário. 

Administração de relacionamentos: 
Inspiração – Os líderes inspiradores criam ressonância e instigam as pessoas com uma 

visão empolgante ou uma missão compartilhada. Tais líderes são a personificação do que pedem 
dos demais, conseguindo articular uma missão de modo a inspirar os outros a segui-los. 
Fomentam um sentido de objetivo comum que vai além das tarefas cotidianas, tornando o 
trabalho mais estimulante. 

Influência – Os indicadores da capacidade de influência de um líder vão desde encontrar 
o apelo correto para determinado ouvinte até saber como conquistar a adesão de pessoas 
fundamentais e construir uma rede de apoio para uma iniciativa. Os líderes versados bas artes da 
influência são persuasivos e envolventes ao dirigirem-se a um grupo. 

Desenvolvimento dos demais – Os líderes hábeis no cultivo das habilidades alheias 
demonstram um interesse genuíno por aqueles que estão ajudando e compreendem suas metas e 
seus pontos fortes e fracos. Sabem como dar um feedback oportuno e construtivo, e são mentores 
ou coaches naturais. 

Catalisação de mudanças – Os líderes capazes de catalisar mudanças sabem não só 
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reconhecer a necessidade de transformação como desafiar o status quo e bater-se pela nova 
ordem. Podem revelar-se grande patronos da mudança mesmo face a intensa oposição defendendo, 
seus pontos de vista de forma arrebatadora. Também encontram maneiras práticas de superar os 
obstáculos à mudança. 

Gerenciamento de conflitos – Os líderes que melhor gerenciam conflitos são os que 
sabem fazer com que todas as partes se manifestam e compreendem as diferentes perspectivas, 
para então encontrar um ideal comum que conte o endosso geral. Aparam as arestas, reconhecem 
os sentimentos e pontos de vista de todos os lados e, em seguida, redirecionam a energia para 
um ideal comum. 

Trabalho em Equipe e colaboração – Os líderes que trabalham bem em grupo produzem 
uma atmosfera de solidariedade amistosa e constituem, eles mesmos, modelos de respeito, 
prestimosidade e cooperação. Inspiram nos demais um compromisso ativo e entusiástico com o 
esforço coletivo, e promovem a fidelidade e a identificação. Dedicam seu tempo ao 
desenvolvimento e fortalecimento de relações íntimas entre meros colegas de trabalho. 
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ANEXO B - TESTE DE IE DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE YALE 

 
Serão realizadas algumas perguntas para induzir o sujeito a refletir sobre suas próprias 

competências da IE: 

1) Você costuma estar consciente de seus sentimentos e por que se sente assim? 
 

2) Você está consciente de suas limitações, bem como de suas forças pessoais, como um 
líder? 

3) Você consegue lidar bem com suas emoções negativas — por exemplo, recuperar-se 
rapidamente quando fica contrariado ou tenso? 

4) Você consegue se adaptar facilmente a realidades em mudança? 
 

5) Você mantém o foco em seus objetivos principais e conhece os passos necessários para 
chegar lá? 

6) Você normalmente consegue perceber os sentimentos das pessoas com quem interage e 
entender suas formas de ver as coisas? 

7) Você possui um dom para a persuasão e para usar sua influência com eficácia? 
 

8) Você consegue conduzir uma negociação a um acordo satisfatório e ajudar a dirimir 
conflitos? 

9) Você trabalha em equipe ou prefere trabalhar sozinho? 


