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Resumo 

É possível observar que o tipo de trabalho exercido pelos dos agentes de segurança pública é, 

em geral, estressante e favorece o surgimento de doenças. Tal fator causa grande preocupação 

aos órgãos de segurança pública, pois atualmente as pessoas são consideradas um dos seus 

maiores recursos. Este artigo se apresenta no contexto do aumento de casos de suicídios, 

ansiedade e depressão de agentes da Segurança Pública e teve como objetivo avaliar a 

importância (ou não) do desenvolvimento da Inteligência Emocional na formação dos agentes 

de segurança pública brasileira. Os objetivos específicos foram conhecer o conceito de 

inteligência, inteligência emocional e sua relação com a Matriz Curricular Nacional do 

SENASP; identificar se há relação ou não entre inteligência emocional e produtividade no 

exercício das atividades de segurança pública; e demonstrar a importância ou não do 

desenvolvimento da inteligência emocional na formação dos agentes de segurança pública no 

Brasil. Nessa linha, buscou-se apoio teórico no autor Daniel Goleman, autor mais expressivo 

no tema, que nos mostrou a mudança nos critérios sobre inteligência. Quanto ao percurso 

metodológico, a abordagem escolhida foi qualitativa. O recorte do campo de pesquisa foi um 
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levantamento bibliográfico. Os resultados da investigação demonstraram que, apesar de ser 

um tema relevante e atual, não há muitas pesquisas voltadas a essa habilidade como 

competência profissional dos agentes de segurança pública. Neste sentido, o presente estudo 

traz à baila a relevante discussão sobre o tema, tendo em vista o desenvolvimento desta 

competência pode contribuir na diminuição das doenças mentais, já que o tipo de trabalho 

exercido favorece o surgimento delas. 

Palavras-chave: Inteligência emocional, segurança pública, inteligência emocional e 

trabalho. 

 

Abstract 

It is possible to observe that the type of work carried out by public security agents is, in 

general, stressful and favors the emergence of diseases. This factor is of great concern to the 

public security organs, as people today are considered one of their greatest resources. This 

article is presented in the context of the increase in cases of suicide, anxiety and depression of 

Public Security agents and aimed to evaluate the importance (or not) of the development of 

Emotional Intelligence in the training of Brazilian public security agents. The specific 

objectives were to know the concept of intelligence, emotional intelligence and its 

relationship with the SENASP National Curriculum Matrix; to identify whether or not there is 

a relation between emotional intelligence and productivity in the exercise of public safety 

activities; and demonstrate the importance or not of the development of emotional intelligence 

in the training of public security agents in Brazil. In this line, we sought theoretical support 

from the author Daniel Goleman, most expressive author on the subject, who showed us the 

change in the criteria on intelligence. As for the methodological path, the approach chosen 

was qualitative. The cut of the field of research was a bibliographical survey. The results of 

the investigation showed that, despite being a relevant and current subject, there is not much 

research focused on this ability as a professional competence of public security agents. In this 

sense, the present study brings to the fore the relevant discussion about the theme, in view of 

the development of this competence can contribute to the reduction of mental diseases, since 

the type of work exerted favors the emergence of them. 

Key-words: Emotional intelligence, public safety, emotional intelligence and work.. 
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1. INTRODUÇÃO 

A segurança pública é uma atividade profissional peculiar. Na Revolução Francesa, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão trouxe em seus artigos 12 e 13 que uma 

força pública a ser mantida pela Administração foi instituída para garantir os direitos do 

homem e do cidadão. Nesta ótica, podemos afirmar que as atividades dos agentes de 

segurança pública são completamente diferenciadas das atividades de outros profissionais, 

ressaltando sua essencialidade à manutenção da segurança e da paz social, tornando-se 

indispensável para o funcionamento do Estado. No exercício destas atividades encontram-se 

as forças policiais civis, militares, federais e rodoviárias, o corpo de bombeiros, os guardas 

municipais e os agentes penitenciários. 

O trabalho exercido por agentes de segurança pública é, em geral, muito estressante, o 

que favorece o surgimento de doenças físicas e psicológicas. A presente pesquisa buscou 

discutir o desenvolvimento da inteligência emocional na formação profissional como uma 

forma de minimizar o surgimento de tais doenças. 

Para chegarmos a tal conclusão foi necessário conhecer o conceito de inteligência e a 

mudança no parâmetro do seu conceito, bem como seu impacto no ambiente profissional; foi 

relevante também conhecer a Matriz Curricular Nacional do SENASP e o mapeamento de 

competências técnicas e comportamentais específicas para os profissionais da segurança 

pública, entendendo a conexão entre esses conceitos e o impacto na saúde dos referidos 

profissionais. 

 

2. CONCEITO DE INTELIGÊNCIA 

O homem está constantemente em busca de conhecimentos para compreender melhor a 

evolução das espécies. Nesse sentido, um dos temas que muito fascina o ser humano é a 

inteligência e seus diversos graus de complexidade entre os animais, já superada a ideia de 

que a inteligência era característica apenas do ser humano. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI257834,81042-As+peculiaridades+da+seguranca+publica+devem+ser+consideradas+na
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Segundo Richardson (1999) apud Sobral (2013), p. 277, ―a inteligência é um conceito 

fundamental da psicologia moderna que todos utilizam; entretanto, quase ninguém consegue 

defini-la de modo definitivo ou pelo menos amplamente convincente‖. 

Para conceituar o termo, a palavra inteligência etimologicamente se origina do latim 

intelligentia (―entendimento, conhecimento‖) e do latim intelligare (referente ao que sabe 

juntar, unir e enlaçar), de acordo com o dicionário Houaiss. Portanto, é possível entender 

inteligência como requisito necessário (conhecimento) para o exercício de determinada 

atividade (saber juntar) ou para aprender novas situações (unir, enlaçar), como podemos 

compreender ainda na leitura da obra de Sobral (2013). 

Diante desse contexto, ao refletir sobre o tema ―inteligência‖, questiona-se onde 

começou a se pensar sobre inteligência? Em que fase o ser humano se propôs a debruçar sobre 

o referido conceito? Houve evolução do conceito ou apenas descobriu-se mais sobre o 

assunto?  Pesquisas sugerem que a história da inteligência foi iniciada com Platão, pois ele 

sugeriu que o pensamento tinha muito valor ao dizer que: ―uma vida não examinada não vale 

a pena ser vivida‖. Platão sugeriu também a ―meritocracia intelectual‖, onde o mais 

inteligente deveria governar os demais. (Lisboa, 2017). 

2.1. Inteligência Como Nível Intelectual 

A definição do conceito de inteligência não se manteve estática ao longo do tempo, 

passou por algumas fases e sua evolução será demonstrada nos próximos parágrafos para que 

haja um melhor entendimento. A história conta que em 1882 a França universalizou o direito 

à educação. Todavia, surgiu um problema: nem todas as crianças conseguiam aprender. 

Ao tratar sobre a dificuldade de algumas crianças com o processo de aprendizagem, 

surge a necessidade de verificar se essas crianças tinham algum tipo de debilidade. Segundo 

De Castro et al (2010), por ordem do Ministro da Instrução Pública Francesa, Alfred Binet e 

Théodore Simon buscaram identificar uma concepção de inteligência, ordenando a deficiência 

mental em graus, surgindo assim a necessidade de aferição dessa inteligência, a psicometria. 

Em linhas gerais, o teste Binet-Simon aplicava tarefas onde o nível mental da criança 

era avaliado e entenderam que era possível considerar uma criança com inteligência normal 

quando esta mantivesse uma média nas atitudes que todas as outras crianças de sua idade 
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desempenhassem. Assim, o nível intelectual era calculado pela subtração da idade mental da 

idade cronológica. 

Com o surgimento da ideia de nível intelectual, surgiu em 1912 o conceito de QI 

(Quociente Intelectual) de William Stern, psicólogo alemão. Ele argumentou que a idade 

mental não deveria ser subtraída da cronológica, mas dividida, alterando desta forma o 

cálculo até então empregado para a medição do QI. Tal conceito de medição da 

inteligência foi apropriado por grande parte dos testes psicológicos em vigor até hoje, 

porém foram incluídas outras escalas e métricas, o que remete a ausência de um teste de QI 

universal. 

Nesta linha cognitiva, houve outras vertentes que discutiam a forma de medir essa 

inteligência (que se relacionava com raciocínio lógico e habilidades matemáticas e 

espaciais). Porém, não cabe a este estudo elencar ou discutir tais conceitos, tendo em vista 

que este não é o cerne da discussão ora sugerida. 

2.2. Mudança de paradigma: Inteligência emocional 

Uma nova abordagem sobre inteligência originou o que viria a ser chamado de 

inteligência emocional. Segundo Oliveira (2011), tais estudos remontam da década de 80: 

 

[...] no princípio da década de 80, Reuven Bar-On, psicólogo israelense, foi 

o pioneiro na proposição de um modelo de inteligência emocional em 15 

habilidades chaves situadas em cinco conjuntos gerais; em 1983, Howard 

Gardner, psicólogo de Harvard, propôs um modelo de inteligência múltipla 

que apontava a distinção entre capacidades intelectuais e emocionais; já em 

1990, dois psicólogos, John Mayer e Peter Salovery, formularam um novo 

conceito em um artigo publicado em uma pequena revista acadêmica 

denominada ―Emotional Intelligence‖. (OLIVEIRA, 2011, p.7). 

 

Contudo, o termo ―Inteligência Emocional‖ foi popularizado por Daniel Goleman, 

psicólogo, escritor e Ph.D. de Harvard, com a publicação de seu livro homônimo publicado 

em 1995, que é obra de referência até os dias atuais. Goleman enfatiza: 

 

Uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções é 

lamentavelmente míope. A própria denominação Homo sapiens, a espécie 

pensante, é enganosa à luz do que hoje a ciência diz acerca do lugar que as 

emoções ocupam em nossas vidas. Como sabemos por experiência própria, 

quando se trata de moldar nossas decisões e ações, a emoção pesa tanto — e 
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às vezes muito mais — quanto a razão. Fomos longe demais quando 

enfatizamos o valor e a importância do puramente racional — do que mede o 

QI — na vida humana. Para o bem ou para o mal, quando são as emoções 

que dominam, o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. 

 

A seguir, contemplamos algumas concepções teóricas para uma melhor compreensão 

das diferentes abordagens sobre o conceito de Inteligência emocional. 

Peter Salovey e John D. Mayer, psicólogos e pesquisadores estadunidenses, definiram a 

Inteligência Emocional como a capacidade de o indivíduo monitorar sentimentos e emoções, 

seus e dos outros, e usar essa informação para guiar o pensamento e as ações. Tal conceito foi 

publicado na revista Imagination, Cognition and Personality (Imaginação, Cognição e 

Personalidade), no artigo ―Emotional Intelligence‖; posteriormente, identificou quatro 

habilidades centrais da inteligência emocional: percepção das emoções, facilitação ao 

pensamento (integração), entendimento do conteúdo emocional e administração emocional 

para promover o crescimento pessoal. 

De acordo com Weisinger, ter inteligência emocional é simplesmente fazer o uso 

inteligente das emoções, ou seja, intencionalmente fazer com que suas emoções trabalhem a 

seu favor, aperfeiçoar seus resultados por seu comportamento e raciocínio. 

Fulanetto afirma que a inteligência emocional está intimamente ligada às habilidades do 

ser humano, como a automotivação, persistência diante de dificuldades, autocontrole, 

sabedoria ao expor as emoções de maneira adequada e conseguir do outro o melhor da sua 

personalidade usando a empatia. 

Segundo Gardenswartz, inteligência emocional é a capacidade de identificar, avaliar e 

compreender sentimentos, usando a energia deles de maneira produtiva, empregando ações 

específicas para reconhecê-los, expressá-los verbalmente e depois aplicar sua energia de 

forma eficaz, já que não é tão fácil lidar com eles. 

Já para Lauer, a definição de inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de 

administrar as emoções para alcançar os objetivos, tendo em vista que é natural ao homem 

agir por emoção. Ainda segundo Lauer, a Inteligência Emocional está vinculada a pessoas 

prudentes e intuitivas, o que permite a sensatez e equilíbrio quando se busca a solução de 

problemas. 
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Daniel Goleman, referência no assunto, diz que temos duas mentes e dois cérebros (um 

racional e um emocional) e que quando combinamos QI e QE conseguimos mobilizar a nós e 

aos outros de maneira integral, pois estão conectados: ―Nosso desempenho na vida é 

determinado pelas duas não é apenas o QI, mas a inteligência emocional que conta. Na 

verdade, o intelecto não pode dar o melhor de si sem a inteligência emocional‖. 

Como podemos observar, há várias maneiras de definir o conceito de inteligência 

emocional. Portanto, a relevância da evolução desses conceitos de inteligência emocional está 

na medida em que um complementa o outro, trazendo a reflexão de como a emoção influencia 

no intelecto e o impacto que causa nos diversos contextos em que o ser humano está inserido. 

No presente estudo, interessa-nos investigar se essa habilidade pode ser desenvolvida na 

formação profissional dos agentes de segurança pública, aprimorando suas competências 

técnicas e comportamentais com o intuito de promover uma melhor prestação dos serviços à 

sociedade e, consequentemente, gerar melhores resultados. 

 

3. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E TRABALHO 

Com o surgimento do conceito de inteligência emocional, este passou a ser um 

componente cuja relevância tem aumentado muito no âmbito profissional. Demonstrar 

capacidade intelectual e competência técnica não são mais suficientes para ser considerado 

um bom profissional nos dias de hoje. 

Estudos mostram que atualmente o exercício de uma profissão está intimamente 

ligado ao desenvolvimento pessoal, pois sugere-se que a inteligência emocional proporcione 

ao indivíduo maior produtividade, criatividade e empatia. Desenvolver as competências 

emocionais afeta o comportamento das pessoas e, consequentemente, influencia e melhora as 

relações, inclusive as do ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, Chiavenato, que é referência na área de administração de recursos 

humanos, assevera: 

 

―É necessário saber utilizar a inteligência emocional para obter um bom 

desempenho profissional, uma vez que o quociente emocional afeta o 

comportamento, a gestão do tempo, a motivação, a visão e a capacidade 
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de comunicação. Para além disso, desenvolve também a criatividade 

inovadora nos indivíduos e, como resultado, promove a melhoria do 

desempenho individual.‖ (grifo nosso) (Cruz, 2018, pág. 42) 

 

Segundo as pesquisas, saímos da Era Industrial para a Era da Informação, onde a 

globalização e a competitividade no mercado provocaram mudanças profundas no mundo 

profissional. Na Era Industrial as pessoas eram vistas apenas como recursos de produção 

(eram ―seres que não pensavam‖; assim como as máquinas, sua utilidade era produzir); 

consequentemente, as organizações em geral não se preocupavam com a valorização 

profissional e o bem-estar das pessoas. Na Era da Informação, passou-se a valorizar o 

conhecimento e então as pessoas começaram a serem vistas como fundamentais para o 

crescimento das organizações; assim, o capital humano está sendo considerado como um 

importante ativo. 

O livro: Humility is the New Smart: Rethinking Human Excellence in the Smart 

Machine Age (―Humilde é o novo inteligente: repensando a excelência humana na era da 

máquina inteligente‖), de Edward D. Hess e Katherine Ludwig, fala da ―Era da Máquina 

Inteligente‖, baseando-se em pesquisas multidisciplinares, casos pessoais e exemplos de 

organizações e pessoas bem-sucedidas. Os referidos autores argumentam que, para termos 

sucesso nesta nova era, que será tão transformadora para os trabalhadores de hoje quanto a 

Revolução Industrial foi para os seus, devemos considerar o que nos torna humanos ao invés 

de competir diretamente com as máquinas inteligentes e buscar nos destacar naquilo que as 

máquinas não conseguem fazer bem. Para isso, a excelência humana exige um novo jeito de 

pensar: usando a inteligência emocional. 

As atividades profissionais do futuro focam em competências que complementam a 

tecnologia: pensamento crítico e inovador, criatividade e um grande engajamento emocional 

com os outros de forma a promover relacionamentos e colaboração. Atualmente, essas 

habilidades não são de fácil execução, tendo em vista que ainda vivemos em uma sociedade 

onde as pessoas são classificadas quanto ao seu potencial intelectual, pois privilegia notas 

altas em detrimento do conhecimento, instiga a obtenção de ―sucesso‖ a qualquer custo. 

Como ocorre em toda mudança, é preciso entender as reais necessidades para então fomentar 

as maneiras de desenvolver e aprimorar o conhecimento, levando à otimização do 

desempenho. 
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Considerando a tendência da inteligência emocional como diferencial no âmbito 

profissional do mundo moderno, melhorar a forma de criar e manter relacionamentos pode 

influenciar nos resultados do trabalho desenvolvido, pois são as emoções que movem pessoas 

e são as pessoas geram resultados. Em seu livro, Daniel Goleman cita o renomado Peter 

Drucker ao trazer uma reflexão bem interessante: 

 

O especialista empresarial Peter Drucker definiu "trabalhadores do 

conhecimento" como sendo pessoas altamente especializadas, cuja 

produtividade se caracteriza por adicionar valor à informação. A 

produtividade desses trabalhadores do conhecimento depende de seus 

esforços serem parte de uma equipe organizacional, pois escritores 

não são editores. Logo, "as equipes se tornam a unidade de trabalho, 

mais que o próprio indivíduo'', levando a entender que a inteligência 

emocional será cada vez mais valorizada no ambiente de trabalho nos 

próximos anos. (Goleman, Inteligência emocional, p. 113) 

 

Segundo estudos apresentados no livro ―Emotional Intelligence 2.0‖ (Inteligência 

emocional 2.0), o chamado QE (quoeficiente emocional) está ligado a 58% do sucesso 

profissional em qualquer carreira; apesar disso, somente 36% das pessoas conseguem 

identificar suas próprias emoções‖. (Bradberry e Greaves) 

Nesse sentido, Daniel Goleman traz que: ―os CEO’s são contratados por sua 

capacidade intelectual e sua experiência comercial e despedidos por sua falta de inteligência 

emocional‖. 

3.1. As atividades de segurança pública 

Como é de conhecimento público, na área de segurança pública, para atuar nesse tipo de 

atividade, não é necessário ter experiência anterior, pois o Estado forma e capacita seus 

servidores; porém, para ingressar é preciso passar por uma árdua seleção, realizada por 

concurso público geralmente muito concorrido, o que sugere que as pessoas que logram êxito 

na seleção são bem instruídas intelectualmente. Vale lembrar que houve um tempo em que os 

agentes de segurança pública eram escolhidos aleatoriamente, principalmente pelo seu porte 

físico. 

Segundo a legislação vigente, atualmente esses profissionais passam a ter estabilidade 

no cargo após o período de estágio probatório, quando a demissão passa a ser um processo 
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excepcional. Porém, isso não diminui a necessidade de continuar desenvolvendo suas 

competências com o intuito de exercer cada vez melhor suas funções profissionais. 

3.2. Competências necessárias aos agentes de segurança pública 

O trabalho de segurança pública é realizado por pessoas e suas atividades requerem 

competências técnicas e comportamentais específicas que favoreçam o perfil profissional, 

para ser capaz de comunicar-se de forma efetiva, relacionar-se com a comunidade, mediar 

conflitos e administrar o uso da força, dentre outras, conforme o contexto em que as 

necessidades e as exigências sociais surjam. 

Para formar e capacitar de forma continuada os profissionais dessa área, a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça, elaborou um instrumento 

que visa fornecer a padronização mínima para as construções dos currículos de cursos: a 

Matriz Curricular Nacional. 

Primeiramente, a Matriz se baseou na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

Todavia, com a necessidade de atualizar e aprimorar o referido documento, a SENASP 

realizou uma pesquisa de Profissiografia e Mapeamento de Competências dos cargos com o 

intuito de promover uma atuação cada vez mais qualificada e oferecer serviços que atendam 

às exigências da sociedade. 

O estudo profissiográfico lista as tarefas executadas pelos ocupantes de cada cargo, os 

requisitos necessários para executá-las, as condições de trabalho que podem facilitar ou 

dificultar a sua realização e as lacunas na capacitação, bem como identifica as características 

comuns dos profissionais da área de segurança pública, o que auxilia a elaboração do 

planejamento estratégico institucional, pois fundamenta processos como recrutamento, 

seleção, capacitação e avaliação de desempenho. 

A referida pesquisa utilizou a metodologia de análise profissiográfica, ou seja, fez uma 

análise detalhada de suas características e necessidades, a partir de uma amostra 

representativa de grande parte da população ocupante do cargo analisado. No caso concreto, 

foram entrevistados mais de 21 mil servidores de todas as unidades da Federação, ocupantes 

dos cargos mais numerosos nas instituições, quais sejam: os praças (das Policiais Militares e 

dos Corpos de Bombeiros) e os agentes/investigadores das Polícias Civis. 
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Na pesquisa de Profissiografia e Mapeamento de Competências, uma das competências 

profissionais comportamentais apontada como necessária para o cargo de agente/investigador 

de polícia civil foi a de ter capacidade de agir com inteligência emocional (utilizar as emoções 

e sentimentos de maneira eficiente na resolução de novos problemas e na determinação de 

padrões de comportamento), sendo considerada a 4ª no ranking das competências 

comportamentais com elevada importância, mas baixo domínio dos respondentes. 

Tal resultado pode sugerir a necessidade de maior investimento no preparo emocional 

dos servidores para que possam lidar com pessoas em situações do cotidiano profissional sem 

se envolverem ou se sobrecarregarem emocionalmente. Consequentemente, pode sugerir que 

os agentes que saibam utilizar melhor sua inteligência emocional podem prestar um serviço de 

mais qualidade e ainda ter mais condições de preservar sua saúde mental, afastando o estresse 

e outras doenças comuns dos agentes da segurança pública; ou seja, profissionais de alta 

performance nas atividades que exercem. 

3.3. Inteligência emocional e as atividades de segurança pública 

Hoje em dia, assim como na Era Industrial, os agentes que exercem as atividades de 

segurança pública muitas vezes são vistos pela sociedade como meros objetos, instrumentos 

da segurança pública, o que os desvaloriza enquanto seres humanos. (Muniz, 1999, apud 

Minayo MCS, Adorno S, 2013). 

Neste sentido, os veículos de comunicação e a opinião pública, em geral, avaliam de 

modo negativo o trabalho dos agentes da segurança pública, fato este que atinge a autoestima 

desses servidores. Porém, muitas vezes não se leva em consideração que, ao exercer as 

atividades de segurança pública, os agentes enfrentam vários tipos de ambientes, são expostos 

ao sofrimento alheio, vivenciam situações adversas e perigosas (muitas vezes envolvem até 

risco de vida), sendo frequentes os momentos de tensão e de estresse peculiares dessas 

atividades profissionais (assim como ocorre com os profissionais da área da saúde ao serem 

confrontados com situações de sofrimento), o que os torna bastante vulneráveis à produção de 

sofrimento psíquico, afetando a saúde mental e a qualidade de vida no âmbito pessoal. 

Além desses fatores, há também alguns motivos de insatisfação relacionados ao trabalho 

dos agentes de segurança pública como questões salariais, dificuldade de ascensão 

profissional, longas jornadas e más condições de trabalho e insuficiência/ausência de recursos 
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adequados para exercer suas atividades (tendo em vista que mesmo com tantas condições 

adversas é necessária a obtenção de resultados, o que causa ainda mais pressão, algo tão 

inerente à profissão). Tais questões são recorrentes na área de segurança pública e repercutem 

na motivação e no comprometimento dos profissionais, causando impacto na qualidade dos 

serviços prestados à população. 

O cenário acima descrito pode causar pequenos problemas no ambiente de trabalho, 

impactar fortemente nos resultados das atividades profissionais e até mesmo causar conflitos 

internos de ordem mental no indivíduo que exerce a referida atividade, tornando-o pouco 

propício à agilidade mental e à criatividade, dentre outras capacidades humanas tão relevantes 

ao exercício das atividades de segurança pública. Como se pode abstrair, a inteligência 

emocional pode igualmente contribuir para desenvolvimento pessoal e para o exercício 

profissional. 

Nesse sentido, as organizações que investem no desenvolvimento de competências 

emocionais obtêm maior satisfação, valorização pessoal e consequente aumento da 

produtividade dos seus colaboradores. (Goleman, 1995). Com tais considerações, é provável 

que as instituições, públicas e privadas, busquem meios de desenvolver 

3.4. Desenvolvimento de inteligência emocional e a integridade psicológica 

A preocupação com a saúde do trabalhador no Brasil surge na década de 80, num 

contexto político de redemocratização do país, como podemos observar no trecho abaixo: 

 

O discurso da saúde do trabalhador emerge, do ponto de vista acadêmico, 

político e institucional na saúde coletiva, em contraposição à base conceitual 

e prática das concepções hegemônicas sobre a relação trabalho-saúde da 

medicina do trabalho (MT) e da saúde ocupacional (SO). (MINAYO-

GOMEZ, 2011, p. 25) 

 

Vários estudos na área da saúde buscam ressaltar a importância das habilidades 

emocionais para o bem-estar e a integridade psicológica. A capacidade de sentir e pensar de 

forma integrada com o intuito de utilizar estas informações para gerar comportamentos 

estratégicos e a resolução de problemas são fatores relevantes para o sucesso dos indivíduos.  

No âmbito da segurança pública, os profissionais lidam com riscos reais e imaginários 

na profissão, ficando suscetíveis ao estresse que favorece o aparecimento de doenças, 
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podendo resultar nos seguintes sintomas, entre outros: fadiga constante e progressiva, dores 

musculares, distúrbios do sono, perturbações gastrintestinais, falta de atenção e concentração, 

alterações da memória, baixa autoestima, labilidade emocional, impaciência e dificuldades 

comportamentais associadas à negligência ou escrúpulo excessivo, à irritabilidade e aumento 

da agressividade, à dificuldade de relaxar, ao alto consumo de substâncias, ao risco de 

suicídio e aos sintomas defensivos que tangem tendência ao isolamento, sentimento de 

onipotência, perda de interesse pelo trabalho, ironia e cinismo. (De Oliveira; Dos Santos, 

2010) 

As características das instituições de segurança pública (como hierarquia, normas, 

estrutura, disciplina) por si mesmas já impõem duras restrições à expressão e ao 

desenvolvimento dos profissionais (MORAES et al, 2000). É preciso ainda considerar a 

realidade brasileira em vivem que os agentes das atividades de segurança pública: geralmente 

não gozam das horas de repouso e de lazer suficientes, não possuem condições de moradia 

adequadas e, na maioria das vezes, necessitam complementar a renda prestando serviços 

diversos em seus horários de folga, o que interfere também na vida familiar e social. Tais 

fatores somados aos anteriormente citados agravam a tendência de o agente de segurança 

pública desenvolver problemas de saúde, principalmente mentais. 

Como estudado anteriormente, a inteligência emocional permite que o indivíduo 

perceba e avalie suas emoções e a dos outros, proporcionando maior criatividade, 

produtividade e empatia, entre outros. Desta forma, pode ser uma grande aliada no combate 

ao estresse, visto que facilitará, por parte de qualquer indivíduo, a percepção do 

comportamento das pessoas com as quais ele trabalha e vice-versa. Pode-se deduzir que um 

indivíduo que tem clareza sobre suas emoções analisa melhor as situações, gerencia melhor os 

imprevistos e tem maior capacidade de refrear impulsos, o que tende a gerar mais resultados 

positivos no ambiente de trabalho e criar bons relacionamentos. 

Esse contexto sugere que as atividades de segurança pública requererem um nível maior 

de inteligência emocional se comparado a atividades profissionais comuns, pelos motivos 

anteriormente já expostos. 

3.5. Relação de inteligência emocional e desempenho profissional 
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Foram poucas as pesquisas encontradas que correlacionam a inteligência emocional 

com o desempenho profissional. Em geral, no contexto organizacional, são poucas as 

pesquisas que correlacionam a inteligência emocional com o desempenho profissional. Foi 

encontrado um estudo que objetivava investigar a validade de uma medida de inteligência 

emocional correlacionando-a com medidas de inteligência, personalidade e desempenho 

profissional, ou seja, comprovar a existência ou não de um fator específico distinto dos 

cognitivos conhecidos para associar ao desempenho profissional. A referida pesquisa, com 

base em dados da literatura internacional, elencou elementos que confirmaram que a 

inteligência geral está significativamente associada ao desempenho no trabalho (COBÊRO. 

2006). 

Apesar de inúmeras buscas, mais raro ainda foi encontrar tal correlação com as 

atividades de segurança pública. Para o presente trabalho foi encontrado somente um estudo 

específico quanto ao desempenho de atividades de segurança pública relacionando-a com 

inteligência emocional, no caso referente a policiais militares de SP. A pesquisa pretendia 

verificar a validade teste-critério para o Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 

(MSCEIT) na relação com outra variável para prever o desempenho profissional. O referido 

estudo concluiu afirmativamente para o sentido de prever o desempenho de policiais, o que 

pode contribuir para que futuramente o teste de inteligência emocional possa vir a ser 

utilizado no processo de seleção de policiais militares, quiçá também nas outras atividades de 

segurança pública. 

Contextualizando a referida pesquisa, cabe ressaltar que todas as análises foram feitas a 

partir de subtestes de inteligência emocional do MSCEIT e todas as correlações encontradas 

com a avaliação de desempenho foram observadas para subtestes específicos (nem sempre os 

mesmos subtestes). Logo, as evidências de validade encontradas não dizem respeito à 

inteligência emocional como um todo, mas sim aos subtestes que avaliam uma ou outra 

capacidade mais específica da inteligência emocional. (MUNIZ e PRIMI, 2007, p.79) 

Como é possível observar, a inteligência emocional é um constructo relativamente novo 

na literatura e são poucas as pesquisas que se debruçam sobre sua relação com o desempenho 

nas atividades de segurança pública de forma mais pontual. Porém, com base nos dados 

trazidos à baila no presente estudo, pode-se sugerir que o desenvolvimento da inteligência 
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emocional impacta tanto a vida pessoal quanto a profissional do indivíduo, motivo pelo qual 

as instituições de segurança pública, que sempre buscam formas de melhor oferecer seus 

serviços à sociedade, podem investir mais no desenvolvimento dessa competência e, 

consequentemente, contribuir com a diminuição do aparecimento de doenças e a melhoria da 

qualidade de vida de seus agentes. 
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