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RESUMO: Este artigo consiste de um extrato da dissertação do mestrado em Ciências 

Sociais realizado na PUC-Rio que consiste de uma análise da construção da identidade do 

oficial do Exército Brasileiro. Ampla e inédita pesquisa de opinião realizada com mais de 

seiscentos oficiais de carreira da Linha Bélica formados na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) clarifica o perfil atual da identidade dos oficiais do Exército, destacando as 

variações impulsionadas pela pós-modernidade. A pergunta que norteia todo o trabalho é: com 

a chegada de transformações sociais a partir da década de 1970, a identidade desses 

profissionais sofreu alterações? A abordagem é sociológica, com textos da psicologia social e 

da filosofia.  

 

Palavras-chave: Valores. Pós-modernidade. Identidade 

 

1 INTRODUÇÃO   

 Esse trabalho é um extrato da dissertação do mestrado em Ciências Sociais realizado 

na PUC-Rio sobre Sociologia das Forças Armadas e teve o objetivo de melhor entender a 

construção da identidade dos militares do Exército Brasileiro, por intermédio da investigação 

de sua oficialidade.  

  O Exército passa, hoje, por um período chamado de Revolução em Assuntos Militares 

(RAM) em substituição ao período chamado de Evolução em Assuntos Militares (EAM). A 

intenção de seu Alto Comando é preparar a Instituição para enfrentar os novos desafios do 

século XXI, através de um pensar prospectivo e estratégico.  

 Acreditamos que essa pesquisa, que mapeia a identidade do oficial do Exército 

Brasileiro, certamente, é útil para colaborar com a RAM na formação e especialização dos 

oficiais que atuarão sob os diversos cenários que se apresentarem nas próximas décadas. 

Academicamente, a pesquisa também é útil para desvelar a identidade do oficialato do 

Exército Brasileiro que é ainda pouco conhecida da sociedade brasileira, apesar desses 

profissionais constituírem a elite de uma das instituições nacionais de caráter permanente que 

têm feito parte da construção da história desse País.  

 Esse extrato contempla algumas das questões analisadas na dissertação que constou de 

um survey (levantamento por questionário padronizado) aplicado sob rigoroso método 

científico com abordagem sociológica, para extrair dos respondentes as respostas que melhor 

expressassem seus sentimentos e convicções acerca da vida militar, evitando, ao máximo, a 

possibilidade de obtermos respostas vazias ou simplesmente as “politicamente corretas”.  
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2 A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA PESQUISA  

 A aplicação do survey aos oficiais foi norteada pela necessidade de se responder às 

seguintes inquietações postas desde o projeto da pesquisa: a análise dos dados coletados 

revelará a invariabilidade da identidade da oficialidade formada a partir da década de 1970 ou 

revelará variação em alguma parte desse universo? Caso haja mudança, qual a intensidade 

dessa variação?  

 A decisão de incluir uma pesquisa quantitativa nesta dissertação foi decorrente da 

necessidade de se obter, empiricamente, uma fotografia do perfil do grupo estudado, ou seja, o 

perfil da identidade da oficialidade do Exército Brasileiro. Esta é formada por vários grupos 

de militares: os da área de saúde (médicos, dentistas, veterinários, farmacêuticos, 

enfermeiros...); os do Quadro Complementar de Oficiais (QCO); os do Quadro de 

Engenheiros Militares (QEM); os Técnicos Temporários (OTT); do Quadro Auxiliar de 

Oficiais (QAO) e os oficiais da Linha Bélica. Somente os oficiais da Linha Bélica e os do 

QEM realizam seus cursos de graduação superior em instituições do Exército. Os engenheiros 

militares graduam-se no Instituto Militar de Engenharia (IME) e os cadetes graduam-se em 

ciências militares na AMAN. Os demais graduam-se em instituições civis e depois ingressam 

no Exército. Em nossa pesquisa, somente o grupo dos oficiais formados na AMAN foi 

chamado a opinar. Tal fato, explica-se por ser, este, o grupo que detém o poder de decisão 

estratégica, que define o rumo da Instituição. Somente oficiais formados na AMAN podem 

chegar ao mais alto posto do generalato que é o de General-de-Exército e compor o Alto 

Comando do Exército. Os demais grupos executam atividades completares à atividade fim da 

Instituição.  

 

3 O MÉTODO DA PESQUISA  

 Buscou-se realizar um trabalho científico original, já que não foi encontrado nenhum 

outro semelhante durante a pesquisa bibliográfica realizada. Trata-se da aplicação de um 

questionário que procura conhecer características sociológicas de um grupo profissional, 

mediante uso de técnicas padronizadas de coleta de dados. Optou-se por executar um 

levantamento (survey), interrogando diretamente uma parcela dos integrantes do grupo dos 

quais se desejava conhecer o comportamento, para depois, mediante análise quantitativa e 

qualitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados.  



4 

 Assim sendo, os dados puderam ser coletados de uma amostra significativa do 

universo pesquisado.  

  

3.1 ESCOLHA DA PLATAFORMA DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 Procurei me assegurar de conseguir um elevado número de respondentes e a internet 

foi a plataforma escolhida por oferecer o alcance, a velocidade, a aleatoriedade e a 

confiabilidade necessários ao trabalho. É certo, também, que a escolha de um site profissional, 

especializado em aplicação de levantamentos (surveys), facilitou o envio das questões, a 

coleta das respostas e a ampla análise dos dados. Para esse fim, foi contratado um plano de 

assinatura mensal pago junto ao site Survey-Monkey, maior empresa mundial em pesquisa 

online, que atende a grandes empresas de renome no mercado nacional e internacional como 

Samsung, Audi e Philips.  

 A impessoalidade proporcionada pela internet mostrou-se um fator com pontos tanto 

positivos quanto negativos. Por outro lado, foi necessário escolher bem as palavras que foram 

enviadas aos pesquisados por email para estimulá-los a responder o questionário enviado. O 

temor era que não acatassem o convite de “clicar” no link que os levaria ao questionário 

online por medo tratar-se de um vírus, um golpe ou um span. Por outro lado, a impessoalidade 

da internet reduziu a possibilidade de respostas “politicamente corretas”, que não fossem a 

expressão sincera da opinião dos respondentes. No texto enviado, ficou claro que a identidade 

de cada respondente seria preservada eletronicamente.  

  

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA  

 Os dados abertos mais atualizados do efetivo do Exército estão publicados no Boletim 

do Exército número 291, de 24 de julho de 2009, onde constam os efetivos máximos previstos 

para toda a instituição. Tomando por base o efetivo de 10.767 oficiais como o universo para 

nossa pesquisa, supondo este número máximo como o efetivo existente hoje, precisaríamos de 

uma amostra de 371 oficiais para termos uma margem de erro aceitável de 5% e um nível de 

confiança de 95%. Cabe ressaltar que a margem de erro é a medida de quão perto os 

resultados são susceptíveis de ser na realidade e o nível de confiança serve para indicar a 

confiabilidade de uma estimativa. Para nossa pesquisa, do qual 571 oficiais responderam o 

questionário integralmente e mais 72 responderam parcialmente, o nível de confiança elevou-

                                                           
1 Disponível no site 

http://www.sgex.eb.mil.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100261   
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se de 95% para 98%, o que nos permite utilizar estatisticamente, com sobras, estas respostas 

para validá-la. Os questionários foram considerados incompletos mesmo quando 

apresentavam apenas uma pergunta sem resposta. Durante a análise de cada questão ou no 

cruzamento entre duas ou mais, serão utilizadas todas as respostas validadas automaticamente 

pelo sistema Survey-Monkey.  

  

4 ANÁLISE DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO APLICADO  

 Nesse artigo são apresentadas apenas algumas das questões mais relevantes sobre o 

tema, já que seria muito extenso tratar de todas em um único artigo. Algumas questões 

serviram apenas de suporte metodológico para a pesquisa e aquelas que tratam dos valores 

militares serão apenas citadas, já que um artigo específico contemplará esta parte 

extremamente importante da pesquisa.  

 A primeira pergunta aplicada no questionário serviu para dividir o universo em quatro 

grupos, a fim de possibilitar a análise de cada uma das demais questões pelo tempo de serviço 

dos oficiais respondentes. Daqui em diante, o grupo composto por militares com até 10 anos 

de serviço será denominado grupo A, os que têm entre 11 e 20 anos de serviço de grupo B, os 

que têm entre 21 e 30 anos de grupo C e os que têm mais de 30 anos de grupo D, conforme 

tabela a seguir:  
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4.1 GRÁFICO SÍNTESE DO SURVEY 

 No anexo único a esse artigo foi disponibilizada uma tabela com gráficos que servirão 

de ilustração para os diversos tópicos de análise que se seguirão, consolidando em formato 

visual os índices extraídos das questões do survey. 

 

5 INGRESSO NA CARREIRA 

 Carvalho (2006) constatou que, entre 1962 e 1966, 35% dos cadetes da AMAN eram 

filhos de militares. Ele cita que no Império o recrutamento era considerado aristocrático e na 

República passou a ser endógeno. Partindo desse patamar de 35%, o recrutamento de oficiais 

do Exército pode ser considerado ainda mais endógeno nos dias de hoje pois a pesquisa 

apontou que 45% dos oficiais são filhos de militares.  

 Como a entrada das mulheres no Exército é algo recente, não temos representatividade 

dos seus filhos no universo de oficiais de carreira. Somente um oficial do grupo C indicou ter 

mãe no posto de oficial que provavelmente não é do Exército, já que este militar tem ao 

menos 35 anos de idade.  

 Percebe-se que a proporção de filhos de militares é grande, chegando quase à metade 

do universo. Entre esses filhos de militares, a maior incidência é de filhos de praças (28%). 

Entre os filhos de oficiais, alguns indicaram, espontaneamente, que seus pais foram praças e 

depois oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais. Essa alta proporção pode estar em processo de 

redução, já que o gráfico indica uma tendência de queda, em que no grupo A a porcentagem é 

menor que do grupo B, que é menor que do grupo C. A porcentagem de 31% dos oficiais do 

grupo A está muito abaixo da média do universo pesquisado que é de 45%.  

 Os oficiais também foram questionados se estudaram em colégios militares. Percebe-

se que as respostas dessa questão reforçam a percepção do recrutamento endógeno analisado 

na questão anterior, já que, em média, 51% dos oficiais estudaram em colégios militares. A 

análise das respostas apresenta uma tendência de queda do número de oficiais que estudaram 

em colégios militares, onde a proporção no grupo A (41%) é menor que nos grupos B (49%), 

C (55%) e D (54%). A redução começa a ocorrer justamente entre os grupos B e C. Os oficiais 

do grupo A e B, com menor número de pais militares, nasceram todos depois da década de 

1970. Talvez tenhamos encontrado um reflexo da ação da pós-modernidade no recrutamento, 

quando os jovens passam a ter mais liberdade para a escolha profissional.  
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5.1 ORIGEM SOCIAL 

 Independentemente do critério de definição das classes sociais, a opinião respondentes 

mostra uma concentração de oficiais oriundos da mesma classe, considerada por eles como 

sendo classe média. Carvalho, ao analisar o recrutamento do início da República, disse que 

em 1941 a carreira militar não era a preferida da elite civil e o analfabetismo, elevado nas 

classes mais baixas, impedia o acesso ao oficialato. Esses dados poderão trazer mais 

evidências quando cruzados com dados de procura de ascensão social, remuneração e 

estabilidade de emprego.  

 

 

5.2 REALIZAÇÂO DA GRADUAÇÃO CIVIL 

 Em 1977, o General-de-Exército Ariel Pacca da Fonseca, chefe do Departamento de 

Ensino e Pesquisa do Exército, proferiu a aula inaugural2 aos capitães do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais em Realengo/RJ. Durante sua palestra, disse: 

                                     Muitos já não encaram a profissão militar como a exigir uma dedicação exclusiva 

– é outro sintoma muito grave de desprofissionalização. Eu lhes afirmo: cheguei ao 

último posto da hierarquia sempre encarando com muita seriedade e 

responsabilidade as funções e missões recebidas, como a maioria; jamais me foi 

possível, como aos melhores oficiais que conheci e conheço, sequer, pensar em 

cursar uma faculdade ou ter outro emprego. 

 

 Pelas respostas apresentadas nesta questão verifica-se que já não é mais 

desaconselhado à oficialidade cursar outras graduações além da AMAN. O índice mais baixo 

do grupo A (29%) de oficiais que iniciaram/concluíram outra graduação reflete talvez a falta 

de tempo normal do início da carreira militar e a necessidade de um intervalo logo após a 

saída do internato, mas já representa quase um terço do universo. Verifica-se que entre os 

grupos B e C o índice aumenta para 39% e chega a 50%. O índice do grupo D (46%) talvez 

ainda seja reflexo do período em que cursar outras graduações não era bem visto pelos chefes 

militares como o acima citado. Atualmente, é comum ver nos quadros de avisos dos quartéis e 

até no próprio site oficial do Exército cartazes e banners de instituições de ensino superior 

                                                           
2 Aula inaugural da ESAO – compilada em brochura denominada “ A ESAO e o chefe militar” datada de 25 

de fevereiro de 1977. Exemplar existente na Biblioteca do Centro de Estudos de Pessoal – Leme, Rio de 

Janeiro/RJ, com o código PM 148.   
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conveniadas com o Exército oferecendo cursos de graduação presenciais e à distância com 

aproveitamento dos créditos da AMAN.  

 Percebe-se que estes dados estão alinhados com as observações de David Harvey3  

quando afirma que na pós-modernidade as identidades buscariam qualificações heterogêneas, 

em áreas diversas, para acompanharem as evoluções da sociedade, enquanto que na 

modernidade havia padronização dos conhecimentos. Bauman4 também esclarece que na 

modernidade líquida as identidades são construídas mediante esforço pessoal, pois o caminho 

a percorrer já não é mais certo e previsível como era na modernidade.  

  

 

5.3 REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO CIVIL 

 Algumas escolas de especialização do Exército têm realizado convênios com 

instituições de ensino civis para que seus alunos possam cursar pós-graduações de alto nível à 

distância como na Fundação Getúlio Vargas. Podemos perceber que esse incentivo se reflete 

nos índices do gráfico. O índice do grupo C (51%) mostra que mais da metade da oficialidade 

cursa ao menos uma pós-graduação civil antes do final da carreira.  

 A busca por novas qualificações, pós-graduações, está perfeitamente alinhada com a 

modernidade líquida descrita por Bauman em que diante das incertezas é melhor estar 

preparado para todas as possibilidades e que é preciso adquirir a capacidade de mudança 

incessante, a habilidade de terminar rapidamente o que começou e partir para um novo 

começo. Destaco que as pós-graduações em assuntos militares são incentivadas na caserna, 

somando pontos para as promoções dos oficiais. O fato de 38% do grupo B, 51% do grupo C 

e 63% do grupo D ter realizado pós-graduações civis, que não somam pontos diretamente para 

as promoções da carreira militar, pode ser percebido como variação do comportamento dos 

oficiais, uma relevante busca por heterogeneidade e inconformidade com a homogeneidade. 

São mostras de que cada oficial busca construir sua identidade por caminhos diferentes, 

acrescentado conhecimentos por seus próprios esforços, mesmo que não sejam pontuados na 

carreira militar.  

  

                                                           
3   HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Editora Loyola, 1993.  

4  BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 2005.  
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5.4 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA CARGO CIVIL PÚBLICO  

 O gráfico resumo deixa claro que os oficiais mais novos tentaram ingressar em 

carreiras civis com maior intensidade que os grupos com maior tempo de serviço (grupo A 

35%, B 23%, C 20% e D 9%). Pode ser que hoje em dia esteja mais fácil prestar concursos. 

Pode ser também que, mesmo sendo aprovados nesses outros concursos civis, alguns tenham 

optado pela carreira militar ou, ainda, estes índices podem sugerir uma mudança de identidade 

no qual a vocação perde importância. A comparação com as respostas de outras questões 

poderá esclarecer estes índices.  

 

5.5 SATISFAÇÃO COM A CARREIRA 

 Salta aos olhos a variação de satisfação com a carreira em relação ao tempo de serviço. 

O índice do grupo A pode ser considerado como elevado e motivador para a evasão. Cerca de 

68% dos jovens oficiais pensa na possibilidade de mudar de carreira, sendo que, para 51% 

deles, a estabilidade pesa muito na decisão.  

 A diferença de 53% para 79% da satisfação com a carreira entre os grupos C e D é 

maior que o dobro da diferença entre A e B ou B e C. Talvez possa estar vinculada com a 

situação do grupo D que é formado majoritariamente por oficiais com Curso de Estado-Maior 

e têm benefícios diferenciados enquanto permanecerem na ativa.  

 Analisando apenas os grupos A, B e C que representam os 30 anos obrigatórios de 

carreira, verifica-se que apenas metade da oficialidade do Exército está plenamente satisfeita 

com a carreira. A grande variação do índice também indica que a parte desses oficiais 

satisfeitos é que permanece por mais tempo na ativa, adiando a aposentadoria já assegurada 

(grupo D), enquanto que os insatisfeitos se aposentam quando completam os 30 anos de 

serviço.  

 O alto índice de oficiais que admitem a possibilidade de mudança de carreira também 

é reflexo da modernidade líquida onde não há amarras que sejam suficientemente fortes para 

prender os indivíduos. Nela cada um buscará seu próprio caminho para a satisfação, inclusive 

mudando de carreira, se for necessário.  

 Ao serem questionados sobre qual outra carreira seguiriam se não fossem militares, 

novamente salta aos olhos a estabilidade como fator importante para a escolha profissional 

entre os oficiais. O cruzamento dos dados com outras questões reforça esse traço da 

identidade dos oficiais do Exército. O elevado índice para apenas uma das outras carreiras 
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(servidor público concursado) acende a dúvida em relação à vocação dos oficiais para a 

carreira militar, já que as demais opções só atingiram, cada uma por si, no máximo, 29,2% das 

respostas e, justamente no grupo D, que já tem a aposentadoria garantida. Entre os grupos A, 

B e C o índice de respostas para as opções diferentes da mais respondida (servidor público 

concursado) não ultrapassa 18,5%. Viver em um mundo pós-moderno cheio de incertezas 

pode trazer desconfortos e inquietações. O oferecimento de trilhar uma carreira estável 

mostra-se interessante para esse grupo que escolheu ser militar.  

 

5.6 CULTO AOS VALORES MILITARES, SACERDÓCIO E CARÁTER MILITAR  

 A maioria dos oficiais aponta variação no culto aos valores militares em relação ao 

tempo de serviço. Os oficiais mais experientes (grupo D) não concordam que haja 

relaxamento com o passar dos anos (apenas 9,6% concorda), índice duas e três vezes menor 

que o indicado pelos grupos C, B e A. Esse dado parece ser reflexo do expressivo número de 

oficiais vocacionados do grupo D. O baixo índice geral, de apenas 10,7% dos que consideram 

que o culto é invariável, confirma todo o suporte teórico da dissertação de mestrado na qual  

as teorias mais recentes da Psicologia Social e da Sociologia afirmam que não se pode provar 

determinismo absoluto de comportamento atrelado a valores ou atitudes, assim como também 

não há identidades fixas no tempo. Todos nós, militares ou não, colocamos em prática tudo o 

que vamos aprendendo – sentindo – experimentando - com o passar do tempo. Com isso, 

nosso caráter também se modifica, e vamos reorganizando a escala de valores que 

assimilamos e cultuamos desde a infância.  

 Em outra questão, os oficiais foram chamados a opinar sobre como adquiriam os valores 

militares, e um reflexo do fator endógeno de recrutamento aparece forte nestas respostas 

questão. A aquisição dos valores militares ocorre, predominantemente, durante a socialização 

nas escolas de formação, porém, como boa parte dos oficiais estudou em colégio militares 

e/ou são filhos de militares, a aquisição também acontece antes mesmo da formação.  

 A dedicação exclusiva dos militares à profissão e os sacrifícios exigidos refletem-se 

nas respostas à questão em que os oficiais apontam apenas a carreira dos padres/pastores 

como mais afetas ao sacerdócio, deixando claro que ser militar não é considerado, por eles, 

como sendo uma carreira fácil, tranquila. 
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 Outra questão tratou da aquisição do “caráter militar”. Os índices dessa questão estão 

coerentes com a afirmação da Major psicóloga Daniela Wortmeyer5 que, em sua pesquisa de 

mestrado, observou que na AMAN a socialização ocorre centrada em torno das práticas mais 

do que em crenças e valores. Uma boa parcela dos oficiais (33%)  percebeu que o aprendizado 

ocorreu espontaneamente por ter sido mais prático e menos teórico, porém a maioria concorda 

que a aquisição ocorre durante o processo de socialização nas escolas de formação (64%).   

Esse aspecto é importante pois, na AMAN, o comando e boa parte dos intrutores afirmam que 

os valores são passados no  “currículo oculto”, ou seja, no convívio diário entre os oficiais e 

os cadetes, a cultura militar é transmitida enquanto vivida e o culto aos valores estaria 

incluído nesse “pacote cultural”.  

 

 

5.7 MAIORES PROBLEMAS DO EXÉRCITO 

 Foram apresentados aos oficiais sete possíveis problemas para ordenarem o grau de 

importância.  Percebe-se que o principal problema do Exército, apontado pelos oficiais, é o 

dos salários baixos (445 marcações). O segundo e o terceiro aparecem praticamente 

empatados e são: o pouco interesse do Congresso Nacional pelas questões militares (280 

marcações) e o orçamento inadequado destinado às FA (279 marcações). Revanchismo 

político, equipamentos obsoletos, desprestígio social e incompreensão do papel das Forças 

Armadas completaram as opções, ficando nas últimas ordenações. As respostas estão 

plenamente alinhadas com a valorização da estabilidade demonstrada anteriormente e também 

podem ser explicações plausíveis para o alto índice de insatisfação com a carreira, 

confirmando o perfil da oficialidade que está sendo traçado.  

 

5.8 CONHECIMENTO DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 As respostam apontam para um comportamento heterogêneo dos militares em que, 

cerca de metade dos oficiais indica que há uma cultura organizacional conhecida e 

compartilhada por todos os membros, e quase um terço dos oficiais indica que a cultura 

organizacional não é conhecida ou compartilhada por todos. Há coerência com a diminuição 

                                                           
5  WORTMEYER, Daniela S. Desafios da internalização de valores no processo de socialização 

organizacional: um estudo da formação de oficiais do Exército. Dissertação de mestrado. UERJ, 2007. 

Disponível em http://www.arqanalagoa.ufscar.br/abed/integra/daniela%20wortmeyer%2019-08-07.pdf 
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de importância dada ao valor “espírito de corpo” que era muito valorizado na modernidade e, 

segundo o vade-mécum 10 do Exército significa vontade coletiva, orgulho coletivo, reflexo da 

coesão e da camaradagem da tropa. Tais características coletivas decrescem de importância na 

pós-modernidade onde as identidades são heterogêneas, esquizofrênicas e individualistas.  

 

 

5.9 EXÉRCITO E POLÍTICA 

 Ao serem questionados acerca de posições políticas, os oficiais indicaram que o grau 

de influência política do Exército é pouco ou nenhum. Indicaram que desejariam ver a 

Instituição com um grau de influência maior, porém apenas metade dos oficiais julga que 

deve ser alto e a outra metade julga que deve ser pouco. Reconhecem que altos graus de 

influência política cabem mais ao Congresso, ao judiciário e aos cientistas e intelectuais. Por 

fim, manifestam mais uma vez estarem impregnados do valor “patriotismo” quando, a 

maioria, assinala que cabe ao Exército agir quando a Pátria estiver em perigo.  

 

6 CONCLUSÃO 

 Este artigo não é suficiente para analisar todas as possibilidades de cruzamento de 

dados do survey realizado, mas já deixa claros os efeitos da pós-modernidade provocadora de 

mudanças na identidade profissional dos militares, variações melhor percebidas quando 

separados os militares em grupos de dez em dez anos de serviço. Colabora, também, na 

avaliação das consequências que a Instituição sofre com a variação de políticas de ingresso na 

carreira militar bélica na qual a vocação tem perdido espaço para outros interesses que podem 

levar ao descontentamento com a carreira e a evasão. Sinaliza os colégios militares como 

fartos celeiros de jovens que devem merecer maior atenção, pois é desse público que provêm 

boa parte de nossa oficialidade. Oficiais e praças cuidadosamente preparados e designados 

como instrutores e professores nesses colégios iniciariam a sólida formação de caráter com os 

valores militares, vocacionando, desde cedo, bons jovens para a carreira das armas.  

 Os chefes militares são unânimes em dizer que a profissão militar é baseada em 

valores, porém a análise do survey mostra que a legislação vigente carece de revisão, 

possibilitando que o ensino desses valores nas escolas de formação seja claro, uníssono e 

eficaz, moldando o caráter militar de modo a atender às intempéries do século XXI. Finalizo 
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citando algumas das palavras do atual Comandante do Exército em sua diretriz para 2011-

20146 que reforça a importância dos valores e o cuidado com as pessoas da Instituição: 

 “Conforme o Exército Brasileiro desloca-se para o futuro, nos primeiros passos de um Processo de 

Transformação, podemos antecipar que as incertezas são muitas e os desafios imensos. Dois esteios da 

Força, contudo, nos sustentarão: os Recursos Humanos e os Valores Centrais da Instituição.” (General-de-

Exército ENZO MARTINS PERI). 
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