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RESUMO 
            Entende-se que seja de suma importância o papel do líder para o bom 

desempenho de seus liderados nas organizações empresariais e, por 

conseguinte, bons rendimentos para a empresa. Do mesmo modo, entende-se 

que a capacidade em lidar com as adversidades da vida e do trabalho está 

intimamente relacionada com a chamada inteligência emocional de cada um. 

Posto isso, compreende-se que bons líderes possuem essa capacidade melhor 

desenvolvida. Neste contexto percebe-se a necessidade de aperfeiçoamento, 

não apenas dos lideres como gestores, mas se faz essencial o aprimoramento 

das habilidades comportamental para os profissionais subordinados, na busca 

de galgar um cargo de liderança. Sabe-se também que o avanço da ciência 

caminha de mãos dadas para o avanço do principal capital das empresas o 

capital humano. Assim sendo, pretende-se com essa pesquisa traçar um 

panorama das publicações científicas nacionais sobre inteligência emocional e 

líderes, segundo duas bases de dados, para nortear uma pesquisa de campo 

num futuro próximo. 

 
INTRODUÇÃO 
Em 1990, o termo inteligência emocional apareceu pela primeira vez 

num artigo, publicado pelos pesquisadores Salovey e Mayer, em que 

estabeleceram como uma subclasse da inteligência social. Gardner em 1993 

apresentou à teoria das Inteligências Múltiplas que foi o precursor da 

inteligência emocional (BUENO E PRIMI, 2003; GONZAGA E MONTEIRO, 

2011; JESUS JUNIOR E NORONHA, 2008). 

Mayer e Salovey apresentam a Escala Multifatorial de Inteligência 

Emocional (MEIS) como modelo proposto predestinado a investigar a 

percepção, avaliação e expressão da emoção sendo própria e em outras 

pessoas (BRACKETT E SALOVEY, 2006; BUENO E PRIMI, 2001). 

Mais recentemente os autores Mayer e Salovey revisaram o modelo 

anteriormente proposto, informando que cada uma das quatro ramificações 

podem ser separadas, medidas, aprendidas e desenvolvidas isoladamente, 

onde pretende-se com o teste Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence 

Test (MSCEIT), estudar as ramificações apresentadas no modelo MEIS, só que 



desta vez sendo medidas separadamente (BRACKETT E SALOVEY, 2006; 

BUENO E PRIMI, 2001). 

Já no que toca a questão da liderança tem-se que ser líder é conquistar 

e influenciar os subordinados, a fim que coloquem seu coração e empenho, 

para o alcance dos objetivos em comum. Há autores que afirmam que liderar é 

executar as tarefas enquanto se constroem relacionamentos (HUNTER, 2004).  

A formação de liderança nas organizações empresariais tem como 

referência as habilidades que formam um líder onde este deve interagir com 

sua equipe em um processo social, que transforma esta relação em motivação, 

aprendizado e desenvolvimento. A liderança é dependente das interações 

sociais, possuindo influencia mútua entre líderes e liderados (CABRAL E 

SEMINOTTI, 2012; CREVANI E COLS., 2010; DERUE E ASHFORD, 2010; 

RAELIN, 2011; SKIPPER E BELL, 2006 apud MOSCARDINI E KLEIN,2015). 

 

Tem-se como objetivo geral para este estudo analisar a produção 

cientifica sobre o tema Inteligência Emocional e Líderes. 

E, como objetivo específico serão adotados como objetivos específicos, 

levantar autoria, tipo de pesquisa, participantes, tipo de análise de dados, e 

tema estudado. 

 
MÉTODO 
Amostra: será realizado um levantamento de artigos na base de dados 

da CAPES e LILACS, utilizando o termo Inteligência Emocional e cruzando 

com as palavras-chave líderes. 

Não será aderido limitadores temporais para análise, assim, utilizaremos 

como critério de exclusão os artigos que não corresponderem com a temática 

analisada e que não estiverem na língua portuguesa. 

Procedimento: será considerado o modelo proposto por Witter (1998), 

que distinguiu cinco aspectos possíveis, para a análise de produção científica: 

discurso (título, autoria, resumo, palavras-chave, estrutura, referências e 

características discursivas diversas), metodologia (objetivos, tipologia, 

participantes, materiais e instrumentos), temática (variáveis e conclusões), 

enfoque teórico (modelo ou concepção teórica) e por análise de dados 

(qualitativa, quantitativa ou mista) (Santos & Wechsler, 2009). Nos quais os 



dados específicos deveram ser registrados na Ficha de Registro, na qual será 

montada em formato de quadro, contendo em cada coluna um objetivo 

especifico a ser analisado.  

 
DESENVOLVIMENTO 
Depois de tabulados todos os dados, proceder-se-á com as análises 

estatísticas. Sequentemente sucederá a elaboração das tabelas, utilizada a 

estatística descritiva (teste do Qui-quadrado), o nível de significância estatística 

empregado será de 5% (p<0,05).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Por ora, foi realizada uma primeira consulta na base de dados e, esses 

se encontram em análise. 
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