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RESUMO 

 

Dos Santos, Thaian Marcus Pereira. Tradição, autoridade e obediência na formação do 

caráter militar. Resende: AMAN, 2017. Monografia. 

 

 

O militar desde o início da sua carreira, sofre inúmeras transformações para que possa 

se adequar ao seu novo ambiente, um dos responsáveis por esse desenvolvimento são as 

tradições, a autoridade e a obediência, formando o caráter militar.  

A presente monografia tem como objetivo analisar a influência do sistema disciplinar, 

a NAPD, na vida profissional do cadete, partindo-se da hipótese de que tal sistema auxilia a 

adaptação do novo militar ao ambiente verde-oliva, sendo embasados nas teorias sociológicas 

do Fato Social e do Processo de Socialização. 

O método utilizado para a corroboração ou refutação da hipótese foi a comparação dos 

resultados obtidos através de um questionário realizado com militares do 4º ano do Curso de 

Infantaria e aplicação das teorias de acordo com os dados levantados.  

Confrontada a teoria com os resultados obtidos, pode-se afirmar que o atual sistema 

disciplinar da AMAN, enquadrado pela NAPD, favorece o desenvolvimento de atributos e 

atitudes necessárias para a formação do cadete e pode ser considerada bem aceita de acordo 

com a amostra analisada, auxiliando na sua adaptação à vida militar.  

 

Palavras-chave: Sistema Disciplinar, NAPD, Fato Social, Processo de Socialização, Influência. 
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ABSTRACT 

 

Dos Santos, Thaian Marcus Pereira. Tradition, authority and obedience in the formation 

of the military character Resende: AMAN, 2017. Monograph. 

 

 

The military from the beginning of his career, undergoes numerous transformations so 

that he can adapt to his new environment, one of the responsible for this development are the 

traditions, authority and obedience, forming the military character. 

 This monograph aims to analyze the influence of the disciplinary system, NAPD, on 

the professional life of the cadet, starting from the hypothesis that such a system assists the 

adaptation of the new military to the olive-green environment, based on the sociological 

theories of the Social Fact and Socialization Process. 

The method used for the corroboration or refutation of the hypothesis was the 

comparison of the results obtained through a questionnaire carried out with military personnel 

of the 4th year of the Infantry Course and application of the theories according to the results 

collected. 
 Faced with the theory with the obtained results, it can be affirmed that the present 

AMAN disciplinary system, framed by the NAPD, favors the development of attributes and 

attitudes necessary for the formation of the cadet and can be considered well accepted 

according to the analyzed sample, helping in their adaptation to military life. 

 

Key words: NAPD, Social Fact, Socialization Process, Influence.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa a ser realizada irá tratar sobre a tradição, autoridade e obediência na 

construção do caráter militar, previsto na divisão de ensino no que tange a formação militar na 

Academia Militar das Agulhas Negras, conforme definido na Portaria nº 517, de 26 Set 00, do 

Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 

O foco do trabalho será a verificação da influência do sistema disciplinar no processo 

de socialização do cadete da AMAN, de acordo com as recompensas positivas e negativas que 

os cadetes são submetidos durante a formação, correlacionando com a mudança de atitudes com 

o passar dos anos. 

O objetivo geral do estudo consiste em verificar e analisar como o sistema disciplinar 

da AMAN atualmente influência no desenvolvimento do caráter militar do cadete seguindo os 

regulamentos e regras internas da Escola. 

A disciplina militar, sendo um dos pilares das Forças Armadas, é definida segundo o 

RDE (Regulamento Disciplinar do Exército), da seguinte forma: “A disciplina militar é a 

rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, 

traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 

componentes do organismo militar”. Sendo de vital importância para a manutenção da 

instituição, tem-se a necessidade de regular as atitudes dos integrantes da força, punindo e 

recompensando os militares de acordo com suas ações.  

No âmbito da AMAN, as NGA (Normas Gerais de Ação) regulam o ambiente 

acadêmico de diversas formas, tendo a NAPD (Normas para Aplicação de Punições 

Disciplinares) como documento regulador das punições em seus diferentes níveis, especificas 

para a Academia, embasadas no RDE que abrange todo Exército. 

            Atualmente pode-se considerar seu estudo como relevante para o meio militar, uma vez 

que comprova a importância do sistema disciplinar como meio de internalizar no militar em seu 

início de carreira as atitudes, valores e exigências do ambiente verde-oliva.  

            A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva da sociologia e sob a opinião 

dos cadetes no início da sua formação e no final, analisando a diferença de visão e o gráfico de 

punições sofridas por cadetes do 4º ano.  

            Foi delimitado como foco de pesquisa a análise quantitativa no que tange as punições 

que foram aplicadas e qualitativa em relação a gravidade das mesmas, assumindo também a 

certa individualidade dos dados obtidos. 
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            Faz-se necessário a definição de alguns conceitos que são fundamentais para o 

desenvolvimento do assunto: O Fato Social de Durkheim e o Processo de Socialização, 

conceitos sociológicos que fornecem a base para o entendimento do trabalho. O primeiro que é 

definido por Ribeiro (2016), como o poder de coação externa que exerce ou é suscetível de 

exercer sobre os indivíduos e a presença desse poder reconhece-se, por sua vez, pela existência 

de uma sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer iniciativa individual 

que tenda a violentá-lo. E o segundo, que pode ser entendido como o caminho que o indivíduo 

segue para assimilar as características de uma cultura e sociedade, sendo influenciado por 

diversos fatores externos, como: família e escola. 

Os objetivos foram: relacionar a teoria levantada com os dados obtidos através do 

questionário e a norma disciplinar utilizada na AMAN, a fim de corroborar ou não com a 

hipótese proposta. 

As principais fontes utilizadas foram aquelas encontradas em pesquisas 

relacionadas a embasar a teoria que foi utilizada no trabalho, principalmente na parte da 

sociologia, com os pilares apresentados por Durkheim (1999, traduzido) e fontes seguintes 

relacionadas ao tema, como Cancian (2007), Savoia (1989) e Ribeiro (2016). Na parte 

regulamentar foi utilizado basicamente a NAPD (2010) e o RDE (2002). 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, o foco foi o levantamento da teoria relacionada ao trabalho 

proposto, no caso as principais: Fato Social e Processo de Socialização, mas também com foco 

na parte das normas que regulamentam as punições aplicadas na AMAN, a NAPD. Para a 

elaboração deste capítulo utilizamos como fontes principais: NAPD (2010), Durkheim (1999, 

traduzido), Cancian (2007), Ribeiro (2016) e Savoia (1989). 

O segundo capítulo traz os dados coletados através de um questionário com 9 

perguntas relativas a vida disciplinar do militar, sua opinião sobre como elas o influenciaram e 

como o mesmo enxerga a norma reguladora vigente na AMAN, a NAPD, aplicado a alguns 

cadetes e em seguida foi feita a análise, comparando os dados obtidos com as teorias abordadas 

no capitulo 1 e a hipótese levantada. 

No terceiro e último capítulo foi apresentada a conclusão, realizada após a análise 

detalhada da teoria, dados obtidos e hipótese levantada, levando em consideração no que tange 

a como o sistema disciplinar influencia o cadete na sua adaptação a vida militar e como o mesmo 

reage de acordo com as punições que sofre durante sua formação, uma vez que o questionário 

aplicado utiliza como amostra cadetes do 4º ano do Curso de Infantaria. Foi utilizada as mesmas 

fontes principais presentes no primeiro capítulo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Será apresentada a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia e de 

fundamentação teórica. A proposta da pesquisa consiste em analisar as relações entre o sistema 

disciplinar presente na AMAN, no que tange as punições e recompensas e como ele influencia 

o processo de socialização do cadete. 

Como se trata do campo da disciplina e das relações entre a instituição Exército e seus 

integrantes, a pesquisa será do tipo exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa. 

Para melhor compreender o fenômeno, utilizaremos da análise dos regulamentos e da 

pesquisa de campo para a obtenção dos principais dados do estudo. Os questionários 

estruturados, aplicados aos cadetes do 4º ano, serão os instrumentos de coleta de dados. 

  

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Durkheim, ou Emile Durkheim, nasceu em 15 de abril de 1858 na França. Nascido em 

família judia, tornou-se agnóstico e demonstrou grande interesse na área da sociologia, que fez 

reconhecer como uma ciência, sendo considerado o pai da mesma. 

Para se entender a influência do sistema disciplinar da AMAN no cadete, é necessário 

realizar um paralelo da influência da sociedade sobre o indivíduo, sendo a AMAN a sociedade, 

com suas normas e hierarquia especifica e o cadete como indivíduo, sujeito às regras. 

Essa interação é explicada da melhor forma por Durkheim, quando discorre sobre o Fato 

Social, caracterizando-o, segundo Ribeiro (2016), como o poder de coação externa que exerce 

ou é suscetível de exercer sobre os indivíduos e a presença desse poder reconhece-se, por sua 

vez, pela existência de uma sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer 

iniciativa individual que tenda a violentá-lo. Como tal, o fato social propriamente dito daria a 

base para a ordem social, construído através da consciência individual e coletiva.  

  

O que é um Fato Social?   

 Para se entender o Fato Social, é necessário levantar a questão da Consciência Coletiva 

como pressuposto teórico, sendo caracterizada, segundo Cancian (2007) quando discorre sobre 

Durkheim 

A consciência coletiva constitui o “conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à 

média dos membros de uma mesma sociedade, formando um sistema determinado 

com a vida própria”. A consciência coletiva é capaz de coagir ou constranger os 

indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta prevalecentes.  
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Sendo externa e acima dos indivíduos, Durkheim levanta que os fenômenos individuais deverão 

ser explicados a partir da coletividade. 

 Em meados de 1895, Durkheim publica o livro “As Regras do Método Sociológico”, 

definindo como objeto máximo de estudo da sociologia os Fatos Sociais, sendo caracterizado 

como tudo que é externo, coletivo e coercitivo ao indivíduo, como afirma  (Durkheim, 1999, 

traduzido) “É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 

indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma 

sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas 

manifestações individuais. “Em seu estudo, é atribuído a esses fatos três características 

marcantes, reafirmando sua existência própria e independente em relação a cada indivíduo. 

Essas características, segundo Cancian (2007), são 

- Primeira: coercitividade, que pode ser entendido como a força que exercem sobre os 

indivíduos obrigando-os através do constrangimento a se conformarem com as regras, 

normas e valores sociais vigentes; 

- Segunda: exterioridade, que pode ser entendida como a existência de um fenômeno 

social que atua sobres os indivíduos, mas independe das vontades individuais; 

- Terceira: generalidade, que pode ser entendida como a manifestação de um 

fenômeno que permeia toda sociedade; (grifo nosso) 
 

 Levantadas as características dos Fato Social, o indivíduo pode reagir e adotar duas 

formas de postura em confronto com a coerção que é exercida: Alienação e Transgressão, sendo 

a primeira relacionada a simples aceitação do indivíduo das determinações que são impostas e 

a transgressão, que ocorre toda vez que não há respeito em relação as coerções sociais, gerando 

sempre sanções, que podem ser legais ou espontâneas, a primeira que são as previstas pela 

sociedade pelos regulamentos e a segunda, caracterizada por surgir como resposta espontânea 

de um grupo a uma conduta inadequada. 

 

   O que é o Processo de Socialização? 

Desde o seu nascimento, o indivíduo é submetido ao processo de socialização da cultura 

em que está inserido, uma vez que pode se afirmar que ninguém nasce com os traços culturais 

já internalizados, originando tal processo e seus agentes, a família, a escola e os meios de 

comunicação em massa, responsáveis por possibilitar ao ser humano compreender sua realidade 

e interagir com os membros de sua comunidade. Para Savoia (1989), existem três etapas do 

processo de socialização presentes na vida de um indivíduo: A socialização primária, 

secundária e terciária. Caracterizadas por Savoia (1989) da seguinte forma: 

- Socialização primária: ocorre na infância com os agentes socializadores citados    

anteriormente, que exercem uma influência significativa na formação da 

personalidade social; 

- Socialização secundária: ocorre na idade adulta. Geralmente, nessa etapa, o 

indivíduo já se encontra com sua personalidade relativamente formada, o que 
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caracteriza certa estabilidade de comportamento. Isso faz com que a ação dos agentes 

seja mais superficial, mas abalos estruturais podem ocorrer, gerando crises pessoais 

mais ou menos intensas. Nesse momento, surgem outros grupos que se tornam agentes 

socializadores, como grupo do trabalho; 

- Socialização terciária: ocorre na velhice. Pela própria fase de vida, o indivíduo pode 

sofrer crises pessoais, haja vista que o mundo social do idoso muitas vezes se torna 

restrito (deixa de pertencer a alguns grupos sociais) e monótono. Nessa fase, o 

indivíduo pode sofrer uma dessocialização, em decorrência das alterações que 

ocorrem, em relação a critérios e valores. E, concomitantemente, o indivíduo, nesta 

fase, começa um novo processo de aprendizagem social para as possíveis adaptações 

a nova fase da vida, o que implica em uma ressocialização. 

 Assimilado o processo social, para Savoia (1989), surgem os papeis sociais, 

desempenhados pelos indivíduos de acordo com suas novas experiências, aumentando as 

relações, transformando e adquirindo os papeis definidos pela sociedade e cultura. A cada grupo 

que um indivíduo é inserido, surgem normas que conduzem as relações entre as pessoas, 

podendo ser rígidas ou mais sutis. Segundo Lane (2006), são essas normas que caracterizam 

essencialmente os papeis sociais e que produzem as relações sociais.  

 Em relação aos papeis sociais, Savoia (1989, p.57), afirma 

Outro aspecto do papel social é que ele pode ser objetivo – aquilo que os outros 

esperam de nós, ou subjetivo -, como cada indivíduo assume os papéis de modo mais 

ou menos fiel aos modelos vigentes na sociedade. Quando esses dois aspectos não 

coincidem, podem transformar-se em obstáculo na interação social. 

  Para Pisani (1996), internalizado seu papel, o indivíduo adquire um lugar na sociedade, 

que é chamado de status, podendo assim determinar a posição social do mesmo. Segundo 

Savoia (1989, p. 60) “o papel é o comportamento que os outros esperam de nós e o status é o 

que acreditamos ser”. Além disso, cria-se a identidade social, sendo algo mutável e em 

constante transformação, dependendo sempre das experiências sociais vivenciadas pelo 

indivíduo, principalmente no que tange as relações sociais realizadas e os papeis que são 

desenvolvidos, somando também a consciência de si, fazendo-se reconhecer como um 

integrante no grupo e o papel desempenhado por ele.  

 Alavancados os supracitados conceitos, é importante compreender que o ser constrói 

sua identidade de acordo com o contexto cultural e social que é submetido, sendo formado pelo 

processo de socialização e aprendizagem da consciência coletiva. Paralelo a essa construção, 

tem se o desenvolvimento dos papeis sociais de acordo com as relações criadas, todas 

dependentes do contexto sociocultural e dos agentes da socialização. Mas, segundo De Oliveira 

Rodrigues (2017), “É a identidade do indivíduo que é parte fundamental da construção da 

individualidade do sujeito, já que é nela que estão inseridas as particularidades de cada um: 

nossas prioridades de valores, crenças, orientação sexual, nacionalidade etc.” 

 Dessa forma, pode-se abordar a teoria existente sobre o tema em questão da seguinte 

maneira: 
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 Correlacionando as teorias levantadas com a situação em questão, pode-se afirmar que 

a AMAN é o grupo social no qual o cadete está inserido e é submetido a toda uma série de 

regras na qual não era acostumado, criando-se a necessidade de adaptação. Tal adaptação é 

representada pelo processo de socialização, enquadrada na teoria como socialização secundária, 

e tendo as regras impostas pelo sistema como os Fatos Sociais do grupo social (AMAN).  

 Sendo assim, o militar recém incorporado, tem que se adequar as exigências da 

Academia, tanto na parte disciplinar, quanto na parte intelectual. No que tange a parte da 

disciplina, caso não haja a tomada das corretas atitudes esperadas pelo cadete, o mesmo é 

submetido a sanções que enquadradas na NAPD, que visam disciplinar o militar e corrigir as 

atitudes demonstradas. Essa situação pode ser comparada à ação que um indivíduo toma quando 

é submetido aos Fatos Sociais, no caso podendo ser chamada de transgressão com sanção legal.  

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando analisar e atestar a real influência das punições e recompensas na AMAN, foi 

formulado o seguinte problema de pesquisa: 

  - Qual é a influência das punições na vida do militar? 

 - Como essas punições são assimiladas pelos cadetes? 

 - Qual é a opinião dos cadetes em relação as punições que são submetidos? 

Parte-se da hipótese de que o sistema disciplinar da AMAN auxilia no processo de 

socialização do cadete, desenvolvendo valores e características inerentes ao oficial do Exército.  

 Logo, foi trabalhado com as variáveis que envolvem o sistema disciplinar da AMAN, 

no caso a NAPD, e a opinião dos cadetes, de acordo com seu histórico particular de punições e 

experiências na Academia. Na condição de cadetes do 4 ano, já no final de sua formação. 

 Os objetivos foram demonstrar e analisar a NAPD como uma forte influência na vida 

militar dos cadetes e confrontar com a opinião dos mesmos e analisar o gráfico de punições dos 

cadetes do 4º ano, buscando corroborar ou não com a hipótese levantada. 

Com o propósito de operacionalização da pesquisa, foi adotado os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que 

pudesse fornecer a base teórica para o prosseguimento na pesquisa. Desse levantamento, 

destacam-se apenas os assuntos isolados, ainda não relacionados, como as teorias sociológicas 

do Fato Social e Processo de Socialização e o documento formal NAPD como norma 

disciplinar presente na AMAN. 
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A primeira constatação foi de que não foram editados até o momento muitos títulos 

sobre o assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, pode-se dizer que apenas alguns 

livros do autor Celso Castro, no caso Espirito Militar e Antropologia dos Militares, que 

dialogam sobre algumas características da formação na AMAN, principalmente o primeiro, 

onde o autor realiza um estudo de campo de algumas semanas na instituição e convive com os 

cadetes da época.  

Foi adotado como instrumento de coleta de dados o questionário realizado com 20 

cadetes do 4º ano do Curso de Infantaria com o objetivo de levantar a opinião dos selecionados 

em relação as punições que foram aplicadas durante a formação, com o intuito de analisar 

também a individualidade de cada de acordo com seu histórico de punições. Um exemplo do 

questionário utilizado segue em apêndice. 

No tratamento dos dados coletados, foi trabalhado com gráficos e porcentagens por 

permitirem a análise quantitativa de punições e qualitativa no que tange a cada tipo de punição 

aplicada. 

Na análise dos dados, foi efetuado o cruzamento de dados, unindo com a comparação 

entre as respostas obtidas. Foi confrontado, em seguida, os resultados com a teoria estudada na 

revisão da literatura e a hipótese levantada. 

  

2.3 A NAPD 

 

O seguinte capítulo tem o intuito de levantar algumas características presentes nas 

Normas de Aplicação de Punições Disciplinares (NAPD) da AMAN, principalmente no que 

tange a finalidade, gravidade e forma em que as punições são aplicadas aos cadetes. 

A NAPD é o documento que apresenta as normas de acordo com o Regulamento 

Interno da AMAN (R-70), aplicadas com caráter educativo, tendo como finalidade, previsto 

no artigo 1º da NAPD (2010), os seguintes aspectos: 

- Homogeneizar, no que couber, a aplicação das punições disciplinares impostas aos 

cadetes pelos diversos comandantes; 

- Promover a justiça de forma equânime 

- Desdobrar as transgressões disciplinares expressas no RDE; e  

- Regular a aplicação das punições disciplinares que deverão ser impostas; 
 

Para tal, ela enumera diversas características que devem ser observadas antes da 

aplicação de determinada punição, de caráter subjetivo no que tange a análise do julgamento 

da norma que sofreu a infração, como por exemplo, previsto no artigo 10, da NAPD (2010): 

“A pessoa do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos ou atos que a 

envolveram e as consequências que dela possam advir”, Consonante à isso, tem-se 
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apresentado também os fatores que justificam uma transgressão disciplinar, como no art. 11, 

inciso I, da NAPD (2010), “na prática de ação meritória ou no interesse do serviço, da ordem 

ou do sossego público”, e também as circunstancias atenuantes e agravantes no ato 

infracionário, previstas no artigos 12 a 14 da NAPD (2010), respectivamente.  

Segundo o art. 12 e 13, da NAPD (2010) 

 “As circunstâncias atenuantes são: o bom comportamento, a relevância de serviços 

prestados, ter sido a transgressão disciplinar cometida para evitar mal maior, ter sido 

a transgressão disciplinar cometida em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, 

não se configurando causa de justificação, falta de prática do serviço, o exemplar 

desempenho profissional, a perfeita conduta militar e o correto procedimento nas 

atividades acadêmicas. ”  
 

O art. 14, da NAPD (2010), traz as circunstancias agravantes da seguinte forma 

 “ O mau comportamento, o concurso de duas ou mais transgressões disciplinares, a 

reincidência da transgressão disciplinar, mesmo que a punição anterior tenha sido uma 

advertência, conluio de duas ou mais pessoas, ter o transgressor abusado de sua 

autoridade hierárquica ou funcional e ter praticado a transgressão disciplinar nas 

ocasiões: durante a execução de serviço, em presença de subordinado, com 

premeditação, em presença de tropa e em presença de público. ”  
 

Vale lembrar que a NAPD não prescinde a aplicação do RDE e ações consideradas 

crimes ou contravenção penal, valendo-se mais a tipificação na lei. 

Após a apresentação dos termos subjetivos do julgamento de uma transgressão, a norma 

caracteriza todos os tipos de punições previstos para os cadetes, em paralelo com o RDE, no 

artigo 15, da NAPD (2010), na ordem de gravidade crescente: 

- Advertência (A); 

O art. 16, da NAPD (2010), prevê da seguinte forma: “A advertência é a forma mais 

branda de punir, consistindo em admoestação feita verbalmente ao transgressor, devendo ser 

registrada na pasta individual do cadete. ” 

- Repreensão (R) 

O art. 17, da NAPD (2010), caracteriza assim: “A repreensão é a censura enérgica ao 

transgressor, feita por escrito e publicada em aditamento do CC ao Boletim Interno da AMAN 

(Adt/CC ao BI/AMAN).” 

- Detenção disciplinar (DD) 

O art. 18, da NAPD (2010), o faz  

“A DD é o cerceamento da liberdade do cadete punido disciplinarmente, o qual deve 

permanecer na ala da Subunidade a que pertencer ou em local que lhe for determinado 

pela autoridade que lhe aplicar a punição disciplinar. ” 
 

- Prisão disciplinar (PD) 

O art. 19, da NAPD (2010), explica: “A PD consiste na obrigação de o cadete punido 

disciplinarmente permanecer em local próprio e designado para tal. ” 

- Licenciamento a bem da disciplina (LD)  
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O art. 20, da NAPD (2010), enumera da seguinte forma: “O LD consiste no afastamento, 

ex-offício, do cadete das fileiras do Exército, conforme prescrito no Estatuto dos Militares e no 

Regulamento da AMAN. ” Possuindo também algumas peculiaridades, sendo a forma mais 

grave de se punir, de acordo com o Art. 20, inciso I, da NAPD (2010), “a transgressão afetar a 

honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe e, como repressão imediata, se torne 

absolutamente necessário à disciplina. ”  

 Todas elas previstas no RDE, e em razão das características especiais de formação da 

AMAN, o impedimento disciplinar que também consta no Regulamento Disciplinar do 

Exército, é divido da seguinte forma: 

 - Licenciamento sustado (LS) 

 O art. 21, da NAPD (2010), assim o considera:  

“O LS é uma punição disciplinar aplicada em dois ou mais dias de um único 

licenciamento, fim de semana ou feriado, com duração especificada nestas normas, 

limitada ao número de dias do licenciamento ou fim de semana, aí incluída a sexta-

feira que anteceder sábado sem atividade. 
 

 - Impedimento no conjunto principal (ICP) 

O art. 22, da NAPD (2010), caracteriza ICP como: “O ICP é uma punição disciplinar com 

duração especificada nestas normas, e abrange, pelo menos, 02 (dois) dias de licenciamento, 

feriado ou fim de semana. ” 

 - Impedimento na ala (IA) 

O art. 23, da NAPD (2010), diz que: “O IA é uma punição disciplinar com duração especificada 

nestas normas, e abrange, pelo menos, 02 (dois) dias de licenciamento, feriado ou fim de 

semana. ” 

 Adotada a finalidade de punir com caráter educativo, a NAPD traz em seu artigo 21, 

parágrafo único, a seguinte medida: “Somente as punições disciplinares no Anexo X serão 

transcritas para as alterações do futuro Aspirante-a-Oficial. ” Tal anexo apresenta punições que 

são consideradas graves, como por exemplo faltar à verdade ou omitir informações.  

 Corroborando com a finalidade das supracitadas normas, o regulamento trás na parte de 

cumprimento da punição, segundo o art. 26 da NAPD (2010) 

“Em face da comprovada necessidade de o cadete comparecer às atividades previstas 

no Plano Geral de Ensino e considerando o caráter formativo da AMAN, as punições 

disciplinares a que estiver sujeito serão cumpridas sem prejuízo dos trabalhos 

escolares e serviços internos e as refeições serão realizadas em companhia dos demais 

discentes. ” 
 

Tendo como única exceção o militar que for punido com PD, que se seguirá da seguinte forma, 

conforme o art. 30, inciso I, da NAPD (2010) 

“A PD será cumprida em dependência especial destinada a cadete preso 

disciplinarmente, localizada próxima à Sala do Sup Dia/AMAN, ou em outro local a 

critério do Cmt AMAN;  
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Em relação a competência sobre a aplicação das punições, a norma é regida segundo o 

art. 47 da NAPD (2010) 
 

A competência para aplicar as punições disciplinares é definida pelo cargo e não 

pelo grau hierárquico, sendo competente para aplicá-las:  

I - o Cmt SU, até 8 DD;  

II - o Cmt de curso, até 15 DD;  

III - o Cmt CC, até 15 PD; e  

IV - o Cmt AMAN, até LD.  

Parágrafo único. A competência para aplicação da primeira prisão disciplinar é do    

Cmt AMAN. 

Sobre a aplicação da punição disciplinar, deverá ser observado conforme o art. 53 da 

NAPD (2010) 

A aplicação da punição disciplinar obedecerá às seguintes normas:  

I - a punição disciplinar deve ser proporcional à gravidade da transgressão disciplinar, 

dentro dos seguintes limites:  

a) para a transgressão leve, de advertência até IA, inclusive;  

b) para a transgressão média, de repreensão até a DD, inclusive; e  

c) para a transgressão grave, de prisão disciplinar até o LD; 
 

Sendo importante ressaltar as características previstas no inciso IV e V do art. 53 da 

NAPD (2010) “por uma única transgressão disciplinar não deve ser aplicada mais de uma 

punição disciplinar; ” e “a punição disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil; ”, 

respectivamente.  

Segundo o art. 76, parágrafo 4º da NAPD (2010) “Ao ser matriculado na AMAN, o 

cadete é classificado no comportamento “bom”. Contudo, de acordo com as punições que o 

mesmo vir a ser submetido, tal grau pode mudar, podendo gerar em casos extremos, o 

licenciamento a bem da disciplina devido a repetição de punições, segundo o art. 76 da NAPD 

(2010) 

O comportamento militar do cadete espelha o seu procedimento civil e militar sob o 

ponto de vista disciplinar.  

§ 1º O comportamento militar do cadete deve ser classificado em:  

I - Bom: quando, no período de dois anos de efetivo serviço, tenha sido punido com 

até 2 (duas) prisões disciplinares;  

II - Insuficiente: quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punido 

com 2 (duas) prisões disciplinares ou, ainda, quando, no período de dois anos, tenha 

sido punido com mais de 2 (duas) prisões disciplinares; e  

III - mau:  

a) quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punido com mais de 

2 (duas) prisões disciplinares;  

b) quando punido com PD superior a 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação 

correspondente; e  

c) quando condenado por crime culposo ou doloso, a contar do trânsito em julgado 

da sentença ou acórdão.  

§ 5º Para efeito deste artigo, fica estabelecida a seguinte equivalência de punições:  

I - 1 (uma) PD equipara-se a 2 (duas) detenções disciplinares; e  

II - 1 (uma) DD equipara-se a 2 (duas) repreensões.  

§ 6º A condenação do cadete por contravenção penal é, para fins de classificação do 

comportamento, equiparada a 1 (uma) PD. 
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E, segundo o art. 77 da NAPD (2010) “As punições de Advertência, LS, ICP e IA não serão 

consideradas para fins de classificação de comportamento. ”  

 Alavancadas as características presentes na norma disciplinar da AMAN, faz-se 

necessário comentar a forma prática a qual ela é aplicada, seguindo os passos:  

Inicialmente, o cadete é observado cometendo alguma infração, podendo ser anotado 

por qualquer militar mais antigo que achar necessária intervenção, como por exemplo: oficiais 

e cadetes mais antigos de serviço. A Academia conta com um sistema online interno que é 

utilizado para registrar as infrações e facilitar todo processo de julgamento, substituindo em 

muitos casos o uso do FATD (Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar), uma vez 

que o mesmo é realizado pelo Cmt Cia do militar anotado.  

 O infrator é avisado imediatamente que será lançado no sistema com seus dados: nome 

de guerra, número, companhia e ano. Após isso, uma relação completa com todos os militares 

da companhia que foram anotados em certo período de tempo poderá ser imprimida pelo Cmt 

Cia. Feito isso, o oficial responsável irá realizar o julgamento das punições de acordo com a 

NAPD, analisando fatores como pessoa do transgressor, atenuantes e agravantes, por exemplo 

e ouvindo também o infrator, possibilitando a ampla defesa e o contraditório, de acordo com o 

art. 67 da NAPD (2010) 

Nenhuma punição disciplinar será imposta ao transgressor sem que a este sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, inclusive o direito de ser ouvido pela 

autoridade competente para aplicá-la, e sem estarem os fatos devidamente apurados.  

 No momento chamado “hora do pato”, podendo o militar a ser punido em data futura fixada 

pelo oficial.    
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3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, chegou-se aos 

resultados que se seguem. 

 

3.1 Resultados 

 

 Inicialmente serão demonstrados os dados colhidos com o primeiro questionário, 

realizado com 20 cadetes do 4º ano do Curso de Infantaria. O primeiro resultado importante 

que pode ser levantado foi que todos militares afirmaram que o ano em que mais sofreram 

punições durante a formação foi o 1º ano da AMAN, relacionados por motivos diversos, mas 

os mais comuns foram: Falta de experiência e imaturidade.  

Quanto ao foco do nosso problema de pesquisa, foi realizada a pergunta relativa as 

punições já sofridas por esses cadetes até a atualidade e o que se pode observar foi que todos 

eles já sofreram algum tipo de punição, desde a forma mais branda prevista que é a 

Advertência até a Prisão Disciplinar. Demonstrado no seguinte gráfico:

 

Gráfico 1 – Quais punições você já sofreu na AMAN até o momento? 

Fonte: O Autor 
 

 Outra pergunta importante realizada pelo questionário foi relativa a recompensas que os 

cadetes já receberam. O resultado revelou que 65% já receberam referência elogiosa e 35% 

afirmaram que não receberam nada do tipo até o momento da pesquisa. 
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 Consonante as punições, foi realizado um questionamento quanto a concordância das 

punições de acordo com as transgressões cometidas e o resultado foi o seguinte: 

 

Gráfico 2 – Você acha que as punições que sofreu foram de acordo com as transgressões? 

Fonte: O Autor 
 

Após ser submetido as punições, o cadete pode assimilar o ocorrido e não mais cometer tal 

infração ou voltar a repeti-la no futuro, por isso foi realizada a seguinte pergunta: 

 

 

Gráfico 3 – Você acha que as punições ajudaram na correção de atitudes? Porque? 

Fonte: O Autor  
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As justificativas para as respostas mostraram uma tendência maior para o “sim”, uma vez que 

afirmaram: “Fez com que eu me policiasse mais nas minhas atitudes”, “Porque norteiam 

algumas atitudes”, “ Pois fazem o camarada pensar no que errou e não cometer mais esse erro”. 

Porém, para as respostas “não”, foi observada as seguintes justificativas: “As punições para 

alguns tipos de transgressão não se adequam as soluções do problema”, “por medo de perder o 

final de semana”, “Muitas vezes as punições são aplicadas de maneira insensível, seguindo 

burocraticamente a NAPD. O excesso de punições torna o cadete insensível as recomendações 

e desmotivado com a formação, produzindo cada vez mais transgressões. ”  

 No gráfico a seguir, encontram-se as respostas relativas à pergunta “Você acha que 

existem outros métodos para corrigir atitudes? ” 

 

 

Gráfico 4 – Você acha que existem outros métodos para corrigir atitudes? 

Fonte: O Autor 
 

 Para as respostas “sim”, foi observado a maioria das respostas tendendo a orientação 

verbal para com o infrator e a “punição” com realização de “missões” diversas que ocorrem no 

dia a dia acadêmico. 

 O gráfico abaixo é fruto da questão “Qual é a influência das punições na vida do militar, 

na sua opinião? ” 
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Gráfico 5 – Qual é a influência das punições na vida do militar, na sua opinião? 

Fonte: O Autor 
 

 É importante destacar a quantidade de cadetes que considera as punições como normal 

na vida militar, mostrando aceitação do sistema disciplinar na forma que ele é, sendo sua 

maioria considerando-o com influência normal ou pouca. Porém pode-se observar também uma 

quantidade de cadetes considerável que considera muito influente as punições para a vida do 

militar. 

 Correlacionando com a questão anteriormente citada sobre as correções de atitudes após 

uma punição, foi levantada a seguinte pergunta: 
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Gráfico 6 – Você sentiu alguma mudança de comportamento depois de ser punido? 

Fonte: O Autor 
 

 Com a maioria respondendo “sim”, pode-se observar que após ser punido, o militar 

busca mudar seu comportamento de alguma forma, adequando suas ações ao sistema em que é 

submetido. 

 Por fim, foi levantada a pergunta relativa que se fosse possível, o militar realizaria 

alguma mudança na NAPD e o resultado foi o seguinte: 

 

 

Gráfico 7 – Se você pudesse, mudaria a NAPD? 

Fonte: O Autor 
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 Para as respostas “sim”, foram observadas respostas que buscam uma possível 

atualização na NAPD em relação ao grau de punições, a diminuição para certos aspectos como 

punições para notas e desempenho físico e opiniões individuais quanto a gravidade prevista no 

regulamento. 

 

3.2 Análise dos dados  

 

 Diante dos resultados encontrados, é possível fazer algumas inferências. A resposta ao 

problema formulado parece ser coerente de acordo com a teoria estudada e os dados levantados. 

No entanto, faz-se necessário demonstrar essa resposta, sem desconsiderar o que foi encontrado 

em contrário. 

 Inicialmente, é observada as respostas relativa a primeira pergunta do questionário, 

questionando sobre em qual ano os militares sofreram mais punições. Sendo unanime a resposta 

de que foi no 1º ano do Curso Básico da AMAN que as mesmas mais ocorreram em virtude da 

falta de experiência e necessidade de adaptação, podendo-se assim, analisar a luz da teoria do 

Processo de Socialização, como afirma Savoia (1989) em relação à socialização secundária 

- Socialização secundária: ocorre na idade adulta. Geralmente, nessa etapa, o 

indivíduo já se encontra com sua personalidade relativamente formada, o que 

caracteriza certa estabilidade de comportamento. Isso faz com que a ação dos agentes 

seja mais superficial, mas abalos estruturais podem ocorrer, gerando crises pessoais 

mais ou menos intensas. Nesse momento, surgem outros grupos que se tornam agentes 

socializadores, como grupo do trabalho; 
 

Unindo-se também ao caráter educativo previsto para a NAPD, visando a adequação das 

atitudes dos novos militares para com as NGA da AMAN.  

Em relação as sanções já sofridas pelos cadetes até o presente momento, o resultado 

revela que todos os cadetes já foram punidos em alguma oportunidade, sendo sua totalidade na 

forma mais branda de punição, a Advertência, como prevê o art. 16, da NAPD (2010): “A 

advertência é a forma mais branda de punir, consistindo em admoestação feita verbalmente ao 

transgressor, devendo ser registrada na pasta individual do cadete. ” E uma grande quantidade 

já sendo punida nas formas um pouco mais graves, como LS, ICP e IA correspondendo a 80% 

da amostra.  

De acordo com o resultado encontrado na pergunta anterior, é possível realizar uma 

correlação com as teorias do Fato Social, quando Cancian (2007), alavanca uma característica 

marcante do fato, que é 

- Coercitividade, que pode ser entendido como a força que exercem sobre os 

indivíduos obrigando-os através do constrangimento a se conformarem com as regras, 

normas e valores sociais vigentes; 
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E também quanto ao Processo de Socialização, onde o indivíduo quando ainda não adaptado 

àquela sociedade é submetido aos Fatos Sociais, no caso podendo ser chamada de transgressão 

com sanção legal, que é caracterizada pela punição. 

 Não somente submetido a punições, o cadete também pode receber elogios referentes a 

boas atitudes no dia a dia, também observado por oficiais e cadetes mais antigos, como prevê o 

art. 64 do RDE (2002) “As recompensas constituem reconhecimento aos bons serviços 

prestados por militares. ” Consonante a isso, o resultado mostra que 65% dos cadetes da amostra 

já foram observados positivamente, demonstrando entender a forma como a nova sociedade 

que estão inseridos funciona, agindo de forma correta sem a necessidade de correções, podendo 

ser relacionado ao que afirma Savoia (1989, p.57) “Outro aspecto do papel social é que ele pode 

ser objetivo – aquilo que os outros esperam de nós, ou subjetivo -, como cada indivíduo assume 

os papéis de modo mais ou menos fiel aos modelos vigentes na sociedade.” 

Ainda sobre as punições, sob o aspecto do grau de punição, o resultado mostra que 

50% dos cadetes concordaram com o nível de punição que foram submetidos e 15% acharam 

mais branda que o necessário, porém 35% afirmaram que foi mais pesada do que o necessário, 

o que confronta de certa forma o que é previsto no art. 1º da NAPD (2010), nos seguintes 

aspectos: 

- Homogeneizar, no que couber, a aplicação das punições disciplinares impostas aos 

cadetes pelos diversos comandantes; 

- Promover a justiça de forma equânime 

- Desdobrar as transgressões disciplinares expressas no RDE; e  

- Regular a aplicação das punições disciplinares que deverão ser impostas; 
 

Porém cabe ressaltar a subjetividade das respostas e do julgamento de uma transgressão, uma 

vez que leva em conta aspectos como os previstos no artigo 10, da NAPD (2010): “A pessoa 

do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos ou atos que a envolveram e 

as consequências que dela possam advir”. Não sendo possível generalizar uma possível maior 

rigidez aplicada nos casos específicos daqueles que não concordaram com a punição. 

 Aplicada uma punição, o militar pode reagir de diversas formas, uma delas é a 

corrigindo suas atitudes. De acordo com isso, é possível analisar como resultado, onde 75% 

cadetes afirmaram que após sofrerem as sanções, corrigiram o que foi observado, afirmando 

que depois do ocorrido os mesmos se policiaram mais, pensaram mais sobre o assunto e 

nortearam futuras ações, o que pode ser relacionado ao Processo de Socialização, uma vez que 

assimilado o processo social, para Savoia (1989), surgem os papeis sociais, desempenhados 

pelos indivíduos de acordo com suas novas experiências, aumentando as relações, 

transformando e adquirindo os papeis definidos pela sociedade e cultura. 
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 Entretanto, 5 cadetes afirmaram que as punições não auxiliaram na correção de atitudes, 

afirmando que as sanções aplicadas não se adequam as soluções dos problemas, que as vezes o 

militar tenta não ser punido apenas por não querer perder o descanso do final de semana e são 

aplicadas de maneira insensível, apenas seguindo a burocrática da NAPD, tornando o cadete 

indiferente as recomendações e desmotivado. Tal característica pode ser exemplificada no papel 

social desempenhado pelo indivíduo como Savoia (1989, p.57), afirma 

Outro aspecto do papel social é que ele pode ser objetivo – aquilo que os outros 

esperam de nós, ou subjetivo -, como cada indivíduo assume os papéis de modo mais 

ou menos fiel aos modelos vigentes na sociedade. Quando esses dois aspectos não 

coincidem, podem transformar-se em obstáculo na interação social. 
 

Observado o método da punição para correção de atitudes, foi levantada a questão em 

relação a existência de outros métodos e o resultado foi que 90% acredita que há outras formas 

de se corrigir, como por exemplo a orientação verbal como grande saída e a “punição” ser 

relacionada a realização das diversas missões que surgem no dia a dia da AMAN.  

 As punições na formação influenciam em diversos aspectos a vida do cadete, já que 

implicam na perda de um final de semana de descanso ou até mesmo a queda do comportamento 

e possível exclusão das fileiras do exército. De acordo com esse fato, foi levantada a questão 

sobre a importância dessa influência e como resultado, foi obtido que 60% entende como 

normal e 10% como pouca, o que pode ser relacionado à Alienação, presente na teoria do Fato 

Social, que é quando ocorre a simples aceitação do indivíduo das determinações que são 

impostas. Entretanto, 30% afirmaram que há muita influência na vida do militar, confirmando 

as características, segundo Cancian (2007), do Fato Social na forma da punição 

- Primeira: coercitividade, que pode ser entendido como a força que exercem sobre os 

indivíduos obrigando-os através do constrangimento a se conformarem com as regras, 

normas e valores sociais vigentes; 

- Segunda: exterioridade, que pode ser entendida como a existência de um fenômeno 

social que atua sobres os indivíduos, mas independe das vontades individuais; 

- Terceira: generalidade, que pode ser entendida como a manifestação de um 

fenômeno que permeia toda sociedade; (grifo nosso) 
 
 

E também, segundo Ribeiro (2016), como o poder de coação externa que exerce ou é 

suscetível de exercer sobre os indivíduos e a presença desse poder reconhece-se, por sua vez, 

pela existência de uma sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer 

iniciativa individual que tenda a violentá-lo. 

 Para que haja correção de atitudes, é preciso uma mudança de comportamento após 

sofrer uma sanção. Com o intuito de observar a ocorrência dessa transformação, foi levantada 

tal questão, que obteve como resultado 70% da amostra para a resposta “sim”, mostrando que 

a partir da punição, os mesmos buscaram mudar de alguma forma seu comportamento, 

corrigindo suas atitudes, podendo ser caracterizado como diz Pisani (1996), que internalizado 
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seu papel, o indivíduo adquire um lugar na sociedade, que é chamado de status, podendo assim 

determinar a posição social do mesmo.  

 Porém é necessário também ressaltar os 30% que disseram “não”, já que não observaram 

uma mudança de comportamento após a punição, apenas cumprindo-a sem tirar nenhum 

proveito em relação a aprendizagem da mesma.  

 Por fim, buscou-se observar se a amostra analisada aceitava realmente a norma a qual 

era submetida, levantando-se a questão relativa a uma possível mudança na NAPD. Assumindo 

novamente a subjetividade das respostas, teve como resultado um certo equilíbrio, onde 55% 

afirmaram que mudariam alguns aspectos, principalmente no que tange à gravidade de algumas 

punições. Os outros 45% afirmaram que estão de acordo com o sistema atual da AMAN. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivos demonstrar e analisar a NAPD como uma forte 

influência na vida militar dos cadetes, no que tange a sua adaptação ao ambiente verde-oliva e 

confrontar com a opinião dos mesmos e analisar o gráfico de punições dos cadetes do 4º ano, 

buscando corroborar ou não com a hipótese levantada. 

 Os resultados encontrados de acordo com a amostra de 20 cadetes do 4º ano do Curso 

de Infantaria, demonstram a adaptação dos militares com o passar dos anos, afirmando a 

importância das punições sofridas com o desenvolvimento militar dos mesmos, auxiliando na 

correção das futuras atitudes e enquadramento. 

 Foi observado também o resultado em virtude das opiniões dos cadetes em relação a 

como encaravam as sanções aplicadas. Foi possível analisar que a maioria acredita que todas 

as punições sofridas foram ao encontro com as transgressões cometidas e até mesmo mais leves, 

com um baixo percentual assumindo que acharam mais pesadas as sanções. Porém assume-se 

também a subjetividade tanto da amostra quanto do julgamento que lhe é aplicado. 

 Destacam-se dentre os resultados obtidos dois aspectos observados: O primeiro, que é 

relacionado a qual ano os militares mais foram sancionados e com resposta unanime foi o 1º 

ano da AMAN e que todos presentes na amostra já sofreram algum tipo de punição. 

 Diante destes resultados pode-se afirmar que o sistema disciplinar da AMAN tem 

grande influência na formação da vida militar do cadete, auxiliando na adaptação e correção de 

atitudes, atuando de forma coercitiva, reafirmando uma característica da teoria sociológica do 

Fato Social. 

 Dentro dessa perspectiva, pode-se destacar, como já foi citado anteriormente, que em 

algum momento desde o início da formação os militares que participaram da pesquisa já foram 

punidos de alguma forma, demonstrando que não entraram nas forças armadas totalmente 

adaptados e necessitaram em algum momento de uma correção, sem contar as orientações 

verbais que também são utilizadas no dia a dia pelos militares mais antigos.  

 Se comparados os resultados obtidos com o que foi encontrado na teoria que sustentou 

a pesquisa, pode-se afirmar que a mesma é observada dentro da amostra analisada, confirmando 

os conceitos de Fato Social e seu caráter externo, coercitivo e genérico, com a NAPD norteando 

as punições que são utilizadas como ferramenta social e o Processo de Socialização, quando 

um indivíduo é inserido em uma sociedade e começa a sua adaptação à mesma, sofrendo 

transformações e desenvolvendo as características necessárias para sua manutenção naquele 

grupo. 
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 Portanto, a hipótese de pesquisa foi confirmada, corroborando que o sistema disciplinar 

da AMAN, embasado pela NGA e NAPD, tem grande influência na vida militar do cadete, 

auxiliando no processo de socialização do cadete, que nada mais é que a sua adaptação ao novo 

ambiente em que está inserido, possibilitando o desenvolvimento de atributos e atitudes 

necessárias a formação do futuro oficial da linha bélica do Exército Brasileiro. 

 Os resultados alcançados nesta pesquisa não podem ser generalizados, uma vez que foi 

utilizada como amostra apenas 20 cadetes integrantes do 4º ano, levando em conta a 

subjetividade das respostas, já que cada militar tem uma história, possui qualidades e 

dificuldades diferentes entre si e sua adaptação foi realizada de maneira distinta, sendo 

influenciados individualmente pelas punições aplicadas. 

 Conclui-se então que uma das maneiras de influenciar um novo militar a seguir as novas 

regras e características do ambiente especifico do Exército são as punições, que com caráter 

educativo, visam corrigir as atitudes que fogem do esperado no dia a dia da caserna. Porém faz-

se necessário lembrar que não somente as punições podem ajudar nessa adaptação e que muitas 

vezes as orientações verbais e o exemplo dado por um comandante de fração já são ações 

suficientes para persuadir o subordinado a agir de maneira correta. 

 No decorrer da pesquisa, deparou-se com um tema de grande interesse, mas que fugiu 

ao recorte adotado nesta pesquisa: Os outros métodos de se influenciar o subordinado, não 

somente pelas punições, mas também pela liderança do comandante de fração, unindo-se as 

orientações verbais. Contudo, merece uma pesquisa mais aprofundada.  
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APÊNDICE - Questionário 

 

 

Questionário aos cadetes da AMAN em relação as punições 

sofridas durante sua formação. 
 

Esse questionário faz parte da pesquisa de TCC sobre a influência das recompensas negativas 

e positivas na formação social do cadete e tem o intuito de verificar a opinião de alguns cadetes 

que se encontram em formação no que tange a como tais medidas adicionaram ou atrapalharam 

o desenvolvimento profissional dos mesmos. 

ANO:  

CURSO: 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1. Quais punições você sofreu na AMAN até o momento? 

(    ) ADV   (    ) LS  (    ) ICP  (    ) IA (    ) REP 

(    ) DD  (    ) PD 

2. Você já recebeu referência elogiosa?  

(    ) SIM             (     ) NÂO 

3. Você acha que as punições que sofreu foram de acordo com as transgressões? 

(   ) SIM   (    ) NÃO   (    ) MAIS LEVE (    ) MAIS PESADA 

4. Você acha que as punições ajudaram na correção de atitudes? Por quê? 

(     ) SIM             (     ) NÂO    R: ________________________________ 

5. Você acha que existem outros métodos para corrigir atitudes? 

(     ) SIM              (      ) NÃO  Qual(is)? ___________________________ 

6. Qual é a influência das punições na vida do militar na sua opinião? 

(    ) NENHUMA  (    ) POUCA  (    ) NORMAL  (    ) MUITA  

7. Você sentiu alguma mudança de comportamento depois de ser punido? 

(    ) SIM   (    ) NÃO  

8. Se pudesse mudar alguma coisa na NADP, o que mudaria? 

 

 

9. Qual foi o ano da formação que você mais sofreu punições? 

(   ) 1 ano (   ) 2 ano (   ) 3 ano (   ) 4 ano  

 


