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RESUMO

A GESTÃO EMOCIONAL E O RENDIMENTO ACADÊMICO

AUTOR: Bruno Nunes dos Santos
ORIENTADOR (A): Atilio Sozzi Nogueira

O  presente  trabalho  tem  por  finalidade  estudar  a  influência  das  emoções  no
rendimento  acadêmico,  seja  pelo  caminho  das  decisões,  seja  pelo  caminho  da  gestão
emocional. A qual pode ser conflitada pela pesada rotina acadêmica, falta de presença familiar
durante o curso, empecilhos financeiros, dificuldades para atingir os índices de aptidão física
e intelectual,  problemas externos à formação e disponibilidade psicológica dos cadetes.  A
monografia apresenta o caráter qualitativo, feito através de revisão bibliográfica e incorpora o
método indutivo para observar a interação do cadete da AMAN com suas tribulações. E é
nesse universo que  este  trabalho processa suas  ideias,  atrelando o estresse das  atividades
acadêmicas  com um fluxo de  emoções  capaz  de  causar  a  perda  de  rendimento  (físico  e
cognitivo).  Foi realizada,  também,  uma coleta  de dados nos cadetes  da 2ª  Companhia do
Curso Básico da AMAN - A análise dos dados concentrou-se em encontrar qual é, na visão
dos pesquisados, o fator que mais interfere no estresse acadêmico.

Palavras-chave: Emoções. Rendimento. Estresse. Decisões.
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ABSTRACT

EMOTIONAL MANAGEMENT AND ACADEMIC ACHIEVMENT

AUTHOR: Bruno Nunes dos Santos
ADVISOR: Atilio Sozzi Nogueira

The purpose of this study is to study the influence of emotions on academic performance,
whether by the way of decisions or by way of emotional management. This may be due to the heavy
academic  routine,  lack  of  family  presence  during  the  course,  financial  difficulties,  difficulties  in
achieving physical  and intellectual  aptitude,  problems external  to the formation and psychological
availability  of  the  cadets.  The  monograph  presents  the  qualitative  character,  done  through  a
bibliographical review and incorporates the inductive method to observe the interaction of the AMAN
cadet with his tribulations. And it is in this universe that this work processes its ideas, linking the
stress of academic activities with a flow of emotions capable of causing loss of income (physical and
cognitive).  A data collection was also carried out in the cadets of the 2nd Company of the Basic
Course of AMAN - Data analysis concentrated on finding which is, in the view of the respondents, the
factor that most interferes in the academic stress.

Keywords: Emotions. Performance. Stress. Decisions.



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Extrato da NESE.....................................................................................................12

Figura 2 - Curva do Desempenho em Função do Estresse.......................................................17

Figura 3 - Hospitalizações por Desordem Mental entre Militares da Ativa.............................18

Figura 4 - Modelo de Processamento de Stress e Coping.........................................................23

Figura 5 – Extrato dos Gastos de Cantina do Mês de Abril na 3ª Cia do CBás........................25

Figura 6 - Esquema de Coping e Stress....................................................................................25

Figura 7 – O Foco das duas Respostas é Alcançar uma Adaptação.........................................26

Figura 8 – Extrato da NASE.....................................................................................................27

Figura 9 – Os Caminhos Possíveis no Processo Decisório.......................................................28

Figura 10 - Cadete da AMAN Explicando seu Planejamento de Patrulha Durante Ordem de 

Operações..................................................................................................................................29

Figura 11 - Extrato do Caderno de Instrução de Patrulhas (CI 21-75).....................................29

Figura 12 – Itinerário do Processo Decisório............................................................................30

Figura 13 – Itinerário Alternativo do Processo Decisório........................................................31

Figura 14 – Questionário Aplicado nos 90 Participantes da Pesquisa......................................33



8

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – A Primeira Pergunta...............................................................................................34

Gráfico 2 – A Segunda Pergunta...............................................................................................35

Gráfico 3 – A Terceira Pergunta...............................................................................................35

Gráfico 4 – A Quarta Pergunta.................................................................................................36

Gráfico 5 – A Quinta Pergunta.................................................................................................37

Gráfico 6 – A Sexta Pergunta...................................................................................................37

Gráfico 7 – A Sétima Pergunta.................................................................................................38

Gráfico 8 – A Oitava Pergunta..................................................................................................39



9

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AMAN      Academia Militar das Agulhas Negras

CFC Curso de Formação de Cabos

CFST Curso de Formação de Sargentos Temporários

CPOR Centro de Preparação de Oficiais da Reserva

CBás Curso Básico

Cia Companhia

EBCM Estágio Básico do Combatente de Montanha

EsAO Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

ECEME Escola de Comando e Estado Maior do Exército

ESG Escola Superior de Guerra

EsSEx Escola de Saúde do Exército

EsACosAae Escola de Artilharia Costeira e Antiaérea

IME Instituto Militar de Engenharia

NPOR Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva

PelOpEs Pelotão de Operações Especiais

NASE Normas para Aplicação de Sanções Escolares

SIEsp Seção de Instrução Especial

SecTiro Seção de Tiro

TAF Teste de Aptidão Física



10

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................12

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO..................................................14

3 A MÁ AUTOGESTÃO EMOCIONAL COMO CONSEQUÊNCIA DO 

ESTRESSE..................................................................................................................15

3.1 A INFLUÊNCIA DA MÁ AUTOGESTÃO EMOCIONAL NO RENDIMENTO          

ACADÊMICO..............................................................................................................16

3.1.2 A influência da má autogestão emocional no rendimento acadêmico: a pesquisa 

de 90 e o peso da rotina..............................................................................................18

3.1.3 A influência da má autogestão emocional no rendimento acadêmico: primeiras 

conclusões....................................................................................................................18

3.2 O EFEITO DA MÁ AUTOGESTÃO VAI ALÉM DO RENDIMENTO...................19

4 A RAZÃO DESSAS EMOÇÕES NO CONTEXTO ACADÊMICO....................20

4.1 O 1º PROCEDIMENTO PARA ATINGIR A GESTÃO EMOCIONAL...................21

4.2 O 2º PROCEDIMENTO PARA ATINGIR A GESTÃO EMOCIONAL...................21

5. UMA ALTERNATIVA DE ENFRENTAMENTO PARA OS CADETES DA 

AMAN: COPING.......................................................................................................23

5.1 COPING SEGUNDO LAZARUS E FOLKMAN.......................................................23

5.1.1 A perspectiva de Lazarus e Folkman aplicada à situação emocional do cadete...24

5.2 COPING SEGUNDO RUDOLPH E COLABORADORES.......................................25

5.2.1 A perspectiva de Rudolph e colaboradores aplicada à situação emocional do 

cadete..........................................................................................................................26

6 A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES NO PROCESSO DECISÓRIO E COMO 

MÁS DECISÕES INTERFEREM NO RENDIMENTO......................................26

6.1 OS POSSÍVEIS CAMINHOS DO PROCESSO DECISÓRIO.................................27

6.1.1 Os possíveis caminhos do processo decisório: a 1ª etapa......................................29

6.1.2 Os possíveis caminhos do processo decisório: a 2ª etapa......................................30

6.1.3 Os possíveis caminhos do processo decisório: a 3ª etapa......................................32

7 PESQUISA REALIZADA NO UNIVERSO DA 2ª CIA DO CURSO 

BÁSICO....................................................................................................................33

7.1 MATERIAIS E MÉTODOS......................................................................................33

7.2 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A PRIMEIRA PERGUNTA...........................34



11

7.3 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A SEGUNDA PERGUNTA..............................34

7.4 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A TERCEIRA PERGUNTA..............................35

7.5 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A QUARTA PERGUNTA.................................36

7.6 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A QUINTA PERGUNTA..................................36

7.7 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A SEXTA PERGUNTA....................................37

7.8 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A SÉTIMA PERGUNTA..................................38

7.9 A ANÁLISE DOS RESULTADOS: A OITAVA PERGUNTA.................................38

8 CONCLUSÃO..............................................................................................................39

9 REFERÊNCIAS...........................................................................................................42



12

1. INTRODUÇÃO

 O curso  na  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras  é  singular  no  Brasil  e  possui

características únicas no mundo. O caminho do oficial no Exército Brasileiro é nobre, intenso

e precioso; o cadete de Caxias traja-se desde uniformes enlameados no terreno até “vestes de

príncipe” da cerimônia de recebimento do espadim. Essa jornada possui tantos marcadores

porque as responsabilidades inerentes ao oficialato assumem proporções sem medida. 

Uma vez que os militares formados na AMAN estarão presentes como instrutores e

monitores de sistemas de ensino como o Curso de Formação de Cabos (CFC), CFST Curso de

Formação de Sargentos Temporários (CFST), Curso de Preparação de Oficiais da Reserva

(CPOR), Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), Escola de Aperfeiçoamento

de Oficiais  (ESAO), Escola de Comando e Estado Maior  do Exército  (ECEME),  Insituto

Militar de Engenharia (IME), Escola Superior de Guerra (ESG), Escola de Saúde do Exército

(ESSEx),  Escola  de  Artilharia  Costeira  e  Antiaérea  (EsACosAae)  e  outros  núcleos.  Esse

espectro  abrangente  implica  um grau de  dedicação  à  formação que  outras  profissões  não

integram,  portanto  problemas externos  ao curso podem até  constituir  barreira  na forja  do

caráter militar, mas não podem ser limitadores, pois já há uma carga muito grande de emoções

a serem vividas dentro da rotina acadêmica. 

Sabe-se que a rotina acadêmica  é  intensa:  formaturas,  aulas,  provas,  atividades  no

terreno,  inspeções e olhares  de todos os lados: exige-se do cadete que seja  impecável  na

postura, no estudo e em suas decisões. Em meio a tantos moderadores de comportamento que

cercam o instruendo (do “descansar” das formaturas matinais ao andar em forma para as aulas

e  inspeções)  reside,  ainda  que  silenciosamente,  a  vida  intrapessoal  de  cada  militar.

Influenciada  por  problemas  familiares,  dificuldades  financeiras,  fatores  patológicos

psicológicos, frustração atrelada à falta de capacidade de atingir os índices de aptidão, entre

outros meios.

O trabalho se ocupa em estudar algumas variáveis relacionadas a possíveis conflitos

entre o rendimento que se exige dos cadetes da AMAN e a situação intra-emocional tortuosa

que pode habitar em cada um desses militares, associando uma possível falta de desempenho

à carência de autogestão emocional.

Uma  agenda  rica  em  atividades  pode  proporcionar  dificuldades  para  administrar

problemas externos ao curso. Por exemplo: não se pode resolver uma questão familiar durante
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uma palestra, pois atender ao telefone para sanar problemas pessoais, mesmo que urgentes,

seria uma transgressão prevista na NASE (Normas para Aplicação de Sanções Disciplinares)

da Academia – mesmo que justificado, o fato de sair da palestra para atender ao telefone seria

motivo de algum grau de estresse por parte de terceiros:

Figura 1 – Extrato da NASE

Fonte: Normas para Aplicação de Sanções Disciplinares (2018)

Não que esse fato seja algo negativo, pois tudo na AMAN funciona com um propósito:

adestrar  para  o  combate.  Um militar  estressado  demais  com suas  crises  pessoais  jamais

conseguirá gerenciar o estresse de terceiros, justamente onde está problema, porque um oficial

combatente  da  linha  bélica  nada  menos  é  do  que  um grande  administrador  de  conflitos,

conforme artigo 142 da CF/88: 

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército

e pela Aeronáutica,  são instituições  nacionais  permanentes  e

regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina,

sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da  República,  e

destinam-se  à  defesa  da  Pátria,  à  garantia dos  poderes

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e

da ordem. (BRASIL, 1988, grifo nosso)”

Essa  suposta  utilidade  nas  situações  estressoras  é  corroborada  quando  se  expõe  a

explicação de Limongi-França  e Rodrigues (1997) a respeito do assunto:

“[...] ele pode ser um recurso importante e útil para a pessoa fazer

frente  às  diferentes  situações  de  vida  que  ela  enfrenta  em  seu

quotidiano. A resposta do stress surge, ou melhor, é ativada pelo

organismo, com o objetivo de mobilizar recursos que possibilitam

à  pessoa  enfrentar  situações  –  as  mais  variadas  –  que  são

percebidas como difíceis e que exigem delas esforço. Sem dúvida,

esta  capacidade,  tem  sido  de  fundamental  importância  para  a

espécie  humana,  ajudando-a  a  sobreviver  e  a  desenvolver

alternativas de como enfrentar as múltiplas situações de ameaça –

concreta ou simbólica – que pode encontrar em sua existência” 
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Entretanto, mesmo compreendendo a razão dos fatos e sabendo que o cadete deva ser

treinado para ignorar fatores pessoais durante atividades de ofício, vale-se do questionamento:

como ficará sua gestão emocional após o exercício de sua missão (quando suas atribuições na

palestra  se  tiverem  encerradas)?  Ou  ainda:  como  ficará  sua  gestão  emocional  durante  a

atividade? Um referencial distante e de vista curta sobre todas as variáveis do problema pode

até afirmar: “faz parte da forja da formação”, mas e quando o grande conflito que o militar

vivencia é um pai alcoólatra que agride sua mãe, conviver com esse tipo de questão também

faz parte da “forja”? 

 Não se pode afirmar que o cadete não possua recursos para fazer uma ligação em

meio a uma palestra (é só tornar os comandantes de subunidade cientes), mas uma coisa é

fato: dessas situações nasce um intenso fluxo de emoções e, consequentemente, o rendimento

daqueles que vivenciam situações do tipo supracitado pode ser afetado. Seja na compreensão

da palestra,  nas missões escolares,  na questão disciplinar,  na vida sanitária,  na gestão dos

próprios sentimentos, nos acampamentos do terreno, entre outros.

Não existe uma cadeira que possa ser chamada de “administração pessoal e familiar” a

ser ensinada ao corpo discente, quando algum cadete deseja ser orientado em alguma questão

limitadora de rendimento, pode solicitar (ou ser encaminhado) à seção psicopedagógica da

AMAN. Contudo não se pode presumir que todos os cadetes que vivenciam problemas se

apresentarão  à  psicopedagogia  de  bom  grado,  existe  a  possibilidade  de,  esses  militares,

conviverem com seus problemas em silêncio durante a formação, alimentando-se diariamente

de estresse, mesmo que tenham seus rendimentos afetados. 

Há, ainda, a possibilidade de cadetes mal interpretados em suas ações e julgados como

militares ruins por não atingirem índices, por apresentarem deficiência em questões sanitárias,

por possuírem várias transgressões disciplinares de baixa significância (arrumação de cama,

por exemplo), quando, na verdade, estão envolvidos em questões pessoais mal resolvidas.

Mas como identificar os inúmeros ramos do estresse em um universo de cadetes tão

grande? É impossível analisar todos os instruendos individualmente porque os cadetes são

diversificados  demais  em  origem  e  cada  um  tem  um  universo  particular  de  variados

estressores,  mesmo  que  sejam estressados  pelas  mesmas  ferramentas  da  formação.  Além

disso,  deve-se  memorar  que  os  universos  estressores,  além  de  variados,  influenciam  os

cadetes  de  maneiras  diferentes,  ou  seja,  pessoas  diferentes  podem interpretar  um mesmo

universo de estímulos estressores de maneiras diferentes; uma vez que “o nível de ansiedade

que estimula o estudante a se esforçar mais poderá fazer com que o outro desista” (AMAN,

2014,  p.  144).  Pode-se,  concomitantemente,  citar  Ladeira,  1996,  quando  diz:  “Diferentes
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respostas de estresse ocorrerão não só em função do estado geral e das características de cada

organismo, mas também da fase de vida do indivíduo e da natureza e intensidade das pressões

que sobre ele atuam.” (LADEIRA, 1996, p.71). Portanto, como não se pode abranger todas as

situações  internas  e  externas  vividas  pelos  cadetes,  serão  analisadas  algumas  das

consequências do estresse e da gestão emocional no rendimento. O presente se desenvolverá

na seguinte ordem:

1º - A influência da má autogestão emocional no rendimento;

2º - As emoções no processo decisório e como más decisões interferem no rendimento;

3º - Uma alternativa de enfrentamento para os cadetes da AMAN: coping.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO

A pesquisa usa do método indutivo e bibliográfico, mas não se apega a ele como única

ferramenta de pesquisa. A despeito da literatura pesquisada, as fontes de busca basearam-se

nos trabalhos apresentados por:

 -  Escritores  de  livros:  Limongi  França,  Lannoy  Dorin,  Augusto  Cury,  Daniel

Goleman, Tarsizo de Oliveira, Antônio Damásio, Dell’Aglio, entre outros.

 - Escritores de artigos científicos: Zimmer-Gembeck, Hoge, Kavanagh, Ellwanger,

Rudolph (e seus colaboradores), Lazarus e Folkman, Miguel Lucas, entre outros.

 - Condutores de experimentos: Walter Mischel, apenas.

 - Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na ESG: Dalva Mendes.

 - Apostila de Psicologia da AMAN (Psicologia Diferencial e Psicologia Social)

O tema geral deste trabalho origina-se no termo “estresse” e, trazendo – se à realidade

dos  instruendos  da  AMAN,  trata  das  emoções  que  naturalmente  surgem  pelas  inúmeras

atividades estressoras da carreira militar, a qual, conforme Ellwanger (2007), pode ser uma

fonte de estresse devido a uma série de aspectos desencadeantes. 

Através  desse  entendimento,  buscou-se  associar  o  resultado  de  uma  má  gestão

emocional com uma possível queda de rendimento por parte dos cadetes. Essa possibilidade é

ainda mais evidente quando se referencia os trabalhos de Kavanagh (2005), o qual chegou à

conclusão de que o estresse pode afetar o desempenho, a tomada de decisão individual,  a

percepção individual, a cognição e a satisfação no trabalho. Isso ocorre porque um conflito

emocional  pode  transformar  experiências  estressantes  em  verdadeiros  cárceres  psíquicos,

prejudicando o raciocínio global e provocando queda de desempenho (CURY, 2011).  E se o

decair  do  desempenho  reside  na  perda  do  controle  mental  e  de  informações  socialmente

cruciais  em função das atividades estressoras (GOLEMAN, 2010),  possíveis prejuízos em
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atividades cognitivas são passíveis de ocorrer, uma vez que os sinais emocionais tornam o

processo de raciocínio supérfluo (OLIVEIRA, Tarciso). 

Vale ressaltar, ainda, as perdas de desempenho nas atividades de desempenho físico,

uma  vez  que  um fluxo  alterado  de  emoções  mal  geridas  conduz  a  uma  elevada  tensão

muscular,  dificuldade  na  respiração  e  uma  possível  perda  de  coordenação.  Há  um  pico

energético seguindo-se uma perda descendente de energia (MIGUEL, 2017). Além disso, o

presente documento faz uma análise de como uma má gestão emocional pode interferir nos

processos decisórios,  uma vez que decisões negativas  podem produzir  resultados erráticos

(sem  rendimento  suficiente),  conforme  corroborado  por  DAMÁSIO  (2003)  em  sua

declaração:

“Foi  assim  que  cheguei  à  hipótese  de  que  seu  defeito  de

decisão,  seu  defeito  de  governo da vida,  podia se  dever  à

perturbação  de  um sinal  ligado às  emoções.  Sugeri  então

que,  quando  esses  pacientes  enfrentam  uma  determinada

situação,  e  representam  mentalmente  tanto  opções  de  ação

como os resultados dessas possíveis ações, eles não conseguem

ativar  as  memórias  emocionais  que os ajudariam a escolher,

com  mais  eficiência,  entre  diversas  opções.  As  decisões

tomadas nessas condições de emoção empobrecida  levavam,

assim, a resultados erráticos ou negativos, especialmente no

que diz respeito às consequências futuras.”

E é nesse universo que este trabalho processa suas ideias,  atrelando o estresse das

atividades  acadêmicas  com um fluxo de emoções  capaz de causar a  perda de rendimento

(físico e cognitivo). Foi realizada, também, uma coleta de dados nos cadetes da 2ª Companhia

do Curso Básico da AMAN - “Pantera”- no final do mês de novembro (ao término do ano

letivo). A análise dos dados concentrou-se em encontrar qual, na visão dos pesquisados, o

fator que mais interfere no estresse acadêmico e o resultado foi divulgado no capítulo 5 deste

trabalho.
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3. A MÁ AUTOGESTÃO EMOCIONAL COMO  CONSEQUÊNCIA DO ESTRESSE

A autogestão emocional está muito além de simplesmente gerir as próprias emoções,

administrar os próprios estímulos emotivos também é manipular as consequências das ações

que circundam uma pessoa. Portanto pode-se dizer que a capacidade de dizer “sim” ou “não”

para um impulso emocional, em essência, promoverá ou impedirá ações na realidade de um

indivíduo. (Tarcizo de Oliveira)

Quando  se  traz  a  estrutura  de  pensamento  supracitada  para  o  contexto  da  guerra,

observa – se que a autogestão pode interferir na realidade de cada um dos soldados. Pois são

poucos os ofícios nos quais a autogestão emocional seja característica tão importante como na

militar, uma vez que, na profissão da guerra, um homem decidindo pela razão terá sempre a

vantagem sobre um inimigo emotivo, como já reforçado por  François de Callières, Diplomata

e Secretário de Gabinete de Luís XIV:

“Um homem que é senhor de si mesmo e age sempre com 

sangue frio tem uma grande vantagem sobre aquele que é de 

natureza vigorosa e facilmente inflamável. Pode-se dizer, com 

efeito, que eles não lutam em pé de igualdade, pois, a fim de 

lograr êxito nesse tipo de trabalho, é preciso antes ouvir que 

falar; e o temperamento fleumático, o autocontrole, a discrição 

e a paciência que nenhum recurso é capaz de abater – esses são

os servos do sucesso.” 

Ademais a isso, pode-se trazer o mesmo conceito de gestão, agora aplicado ao líder

militar, quando se faz citação do General Phillipe Morillon, ex-comandante das Forças das

Nações Unidas na Bósnia (1992-1993):“Ser capaz de conservar a maior calma aparente e o

espírito  claro  no  meio  do  furor  dos  combates,  eis  o  que  levará  o  soldado,  no  terreno,  a

reconhecer o líder”.

Agora que se estabeleceu a ponte da autogestão com a profissão militar, é importante

ressaltar  esse  atributo,  mais  especificamente,  na  vida  dos  cadetes  da  AMAN  –  esses

candidatos ao oficialato não vivenciam uma situação de guerra, mas se deparam, por vezes,

com  simulações  de  uma.  São  observados,  tem  seus  comportamentos  condicionados,  são

provados no terreno e convivem com uma rotina pesada de responsabilidades, pois muito se

espera  das  gerações  que  formarão  os  futuros  comandantes.  São  levados  à  autogestão
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diariamente:  devem ficar  imóveis  nas  formaturas,  mesmo  diante  de  estímulos  internos  e

externos; nos acampamentos exige-se rendimento, mesmo sob cansaço físico; nas aulas são

forçados a ficarem acordados, não importando se tiveram que passar a madrugada realizando

marchas ou inopinados. Diante de todo o mencionado anteriormente, é possível que os cadetes

tenham suas ações influenciadas pela autogestão, pois o corpo docente deseja que eles a usem

constantemente. Mas e quando um instruendo não consegue gerir as próprias emoções como o

esperado? O resultado pode ser uma terrível queda de rendimento nas suas atribuições como

cadete.

3.1 A influência da má autogestão emocional no rendimento acadêmico

Como expresso anteriormente, o resultado de uma má gestão emocional pode ser a

queda de rendimento do cadete, seja nas avaliações físicas ou cognitivas. Para corroborar a

influência na questão cognitiva, pode-se citar Augusto Cury (livro gestão da emoção):

“Uma pessoa rígida, impulsiva, tímida, fóbica, pessimista, 

ansiosa pode bloquear seu desempenho mais do que tem 

consciência. A emoção, como veremos, está não somente na 

base do registro da memória, mas também na abertura ou no 

fechamento das janelas da memória, impedindo o Eu de acessar

milhões de dados numa situação estressante, o que compromete

o raciocínio global. (CURY,2015,p. 15)”

Sobre desempenho físico:

“As  emoções  negativas  podem  ser  críticas  durante  a

competição  e  prejudicarem  o  desempenho  físico  e  mental.

Numa fase inicial elas fazem com que o atleta perca o seu foco

principal  interferindo  no  grau  de  mobilização  energética,

aumentando  a  excitação  emocional.  Com  o  atleta  num

sentimento  de  frustração  e  irritação,  a  intensidade  sobe  e

conduz  a  uma  elevada  tensão  muscular,  dificuldade  na

respiração e uma possível perda de coordenação. Há um pico

energético seguindo-se uma perda descendente de energia” 

(LUCAS, 2017)
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Conhecendo-se  o  proposto  pelas  afirmações  até  então,  é  possível  complementar  o

raciocínio de queda do rendimento através de uma curva exposta em plano cartesiano, como a

que se segue a seguir:

Fonte: MENDES (2013)

O que a curva acima propõe é que o desempenho (performance) pode até aumentar de

maneira  proporcional   ao  estresse  (arousal  stress),  mas,  inevitavelmente,  a  queda  de

rendimento terá seu início após atingir o pico (the hump), onde a fadiga (fatigue) torna-se o

ponto de inflexão do desempenho.

3.1.2 A influência da má autogestão emocional no rendimento acadêmico: a pesquisa de 

90 e o peso da rotina.

 Na década de 90 foi realizada uma pesquisa âmbito Forças Armadas dos Estados

Unidos da  América  com mais  de  16 mil  pessoas  para  se  estimar  o peso dos  transtornos

mentais  nos  gastos  de  saúde  da  Força.  A  pesquisa,  inicialmente,  estava  voltada  para  os

problemas pós-traumáticos do combate, até que, na divulgação dos resultados, se observou

que grande parte dos militares consultados nas áreas de saúde mental se dava nos indivíduos

Figura 2 – Curva do desempenho em função do estresse
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que apenas cumpriam a rotina militar dentro das unidades, os quais não estavam envolvidos

diretamente com o combate (HOGE, 2001).

“Os  diagnósticos  mais  comuns  de  transtornos  mentais

primários ao longo do período de 10 anos foram transtornos

relacionados  ao  álcool  e  substâncias,  transtornos  de

ajustamento,  transtornos  de  humor  e  transtornos  de

personalidade.  Dentro  da  categoria  transtorno  de  humor,

transtorno depressivo,  transtorno bipolar  e  distimia foram os

mais comuns” (HOGE, 2001)

Figura 3 – Hospitalizações por Desordem Mental entre Militares da Ativa

Fonte: HOGE (2001)

A pesquisa  descrita  foi  importante,  pois  mostrou  às  Forças  Armadas  dos  Estados

Unidos a importância de medidas voltadas ao controle do estresse diário também dentro das

unidades,  dessa  forma,  pelo  peso  financeiro,  concluiu-se  que  o  aspecto  emocional  dos

militares que não estão envolvidos em combate também precisava ser considerado.
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3.1.3 A influência da má autogestão emocional no rendimento acadêmico: 

primeiras conclusões.

Diante de tudo o que foi exposto até então e sabendo-se que uma má autogestão pode

proporcionar perda de rendimento em avaliações  físicas e cognitivas,  é possível atribuir  o

efeito direto desse fato na vida do cadete. O qual é exposto a uma série de avaliações durante

todo o transcorrer do curso de formação, sendo promovido a aspirante - a - oficial apenas se

atingir a nota mínima em todos os testes. Mas, mesmo que na teoria uma pessoa aprovada em

concurso público nível federação possa atingir as notas na AMAN, existe a possibilidade,

infelizmente, da soma dos encargos acadêmicos com os conflitos de autogestão apresentarem

um cadete insuficiente. Por exemplo: a má autogestão pode gerar, no cadete, uma dificuldade

em expor nas avaliações aquilo que estudou, fato corroborado abaixo: 

“Com isso,  infere-se,  por exemplo,  que um estudante

aplicadíssimo, que sabe de cor e salteado a matéria de

uma prova, pode não conseguir acessar todo o corpo de

informações num determinado bloco de tempo em que

está tenso e, desse modo, ter um péssimo rendimento.

Treinar  e  proteger  a  emoção  é  primordial.”(CURY,

2015, p.15)

Observa-se que, dentro das inúmeras variáveis justificadoras da queda de rendimento

do cadete, aquelas voltadas para a autogestão emocional não devem ser desconsideradas. Um

militar  com baixos  desempenhos pode estar  imerso  em problemas  familiares,  financeiros,

conjugais, patológicos, entre outros e é possível que não esteja conseguindo gerir os próprios

sentimentos em relação aos fatos vividos, nem sendo capaz de conciliá-los com as cobranças

naturais do curso de formação (como as avaliações).

3.2 O efeito da má autogestão vai além do rendimento.

A má autogestão pode estar atrelada a outros problemas além do rendimento. Não é

possível falar de autogestão emocional sem estabelecer sua relação com o termo sentimento.

Saber como se sentem os cadetes da alvorada ao toque de recolher ajuda a compreender se os

instruendos estão conseguindo gerir as próprias emoções adequadamente. Por exemplo: como
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se sente um instruendo durante uma formatura matinal? Se a resposta for “impaciente para o

término” nada se pode atestar, mas quando há desprezo demasiado pela atividade, sentimento

de  ira  ou  coisas  do  gênero  é  sinal  de  que  uma  má  gestão  das  emoções  possa  estar  se

agravando no cadete.

Essa  interpretação  ruim  de  coisas  rotineiras  ocorre  porque  um  indivíduo  com

problemas  de  autogestão  emocional  pode  estar  frequentemente  sob  crise,  conforme

corroborado pelo Dr. Daniel Goleman, 2013: 

“Sem gestão emocional, os invernos psicossociais poderão ser

prolongados e intensos, e as primaveras, curtas e instáveis. O

desafio do Eu como gestor psíquico é alongar as primaveras e

minimizar os invernos inevitáveis”. Pode-se, ainda, reforçar a

idéia no argumento de Augusto Cury: “Sem gestão da emoção,

reitero,  o  céu  e  o  inferno  psíquicos  estão  muito  próximos”

(CURY, 2011, p.141)

Se um instruendo possui uma de autogestão tão baixa a ponto de sentir ira de uma

simples formatura matinal, como se sentiria diante de estímulos mais agressivos tais quais

acampamentos, TAF, exercícios inopinados e outras atividades inerentes ao curso na AMAN?

É possível que os invernos psicossociais desses cadetes sejam mais intensos, portanto é de se

esperar  que  vivam  mais  estressados  que  os  demais  discentes,  podemos  reforçar  esse

argumento citando CURY, 2016, p.182: “se o Eu, como gestor da mente humana, não aprende

a proteger  a  emoção,  experiências  estressantes  podem construir  cárceres  psíquicos.”Ainda

sobre  Augusto  Cury  (2016,  p.31):  “Sem  gerir  nossa  emoção,  somos  sequestrados

mentalmente, ainda que estejamos livres por fora”.

É possível, inclusive, que atividades que exijam mais atenção gerem maior descontrole

emocional,  ou  seja:  o  aumento  de  atenção  que  os  instruendos  dispensam  nas  inúmeras

atividades  da  AMAN  proporciona  uma  pior  autogestão  emocional.  Para  corroborar  o

argumento, pode-se citar Dr. Goleman (2013, p.52) a respeito dessa ideia: “Sobrecarregar a

atenção entorpece o controle mental. É nos momentos em que nos sentimos mais estressados

que nos esquecemos de informações socialmente cruciais”.

É importante, também, lembrar que a emoção e o sentimento surgem em contextos

diferentes,  um  forte  sentimento  não  será,  necessariamente,  uma  emoção.  Apesar  de

confundidos frequentemente, a emoção caracteriza-se por uma reação desordenada frente a

uma mudança  brusca de situação sem o fator  adaptatividade.  O sentimento,  por  sua vez,
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constitui uma experiência de prazer (ou desprazer) com relação a um objeto, pessoa ou ideia.

Para fortalecer esse raciocínio, cita-se o Dr. Lannoy Dorin:

 “O  sentimento  é  uma  experiência  ou  disposição  de

prazer ou desprazer com relação a um objeto, pessoa ou

ideia  abstrata  e  que  carece  da  característica  de  uma

verdadeira emoção. As emoções são reações orgânicas

desordenadas frente a uma situação, justamente quando

não é possível uma lenta adaptação do organismo. Isso

ocorre quando há uma profunda alteração do ambiente”

(DORIN, 1978, pág  21)

Pode-se deduzir, por essa razão, que a emoção é mais frequente na vida do cadete.

Essa conclusão se dá pelas inúmeras vezes em que o instruendo deve se adaptar às profundas

e frequentes mudanças de ambiente: ora está na ala estuando para uma prova, ora está na

Seção de Instrução Especial, ora está realizando TAF, ora está em formaturas, entre outros.

O modo como esse  fato  interfere  na rotina  do cadete  já  foi  mencionado  pelo  Dr.

Lannoy Dorin  na  sua  supracitada  frase:  “reações  organizas  desordenadas”,  caracterizando

uma situação de estresse, ou seja, a mudança de ambiente servindo como estímulo estressor

para gerar emoções. Portanto pode-se dizer que os instruendos estão constantemente sob o

risco de apresentarem reações orgânicas desordenadas causadas, sempre, pela relação entre o

cadete e cada um dos ambientes vividos por ele (TAF, SIESP etc.). Para corroborar esse fato,

pode-se citar, novamente, o Dr. Lannoy Dorin (1978, pág 34): “Dos reflexos inatos surgem as

diversas emoções, em virtude das relações entre o indivíduo e o ambiente.”
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4. A RAZÃO DESSAS EMOÇÕES NO CONTEXTO ACADÊMICO 

Na  seção  anterior  foi  apresentado  que  as  emoções  surgem  das  relações  entre  os

indivíduos e  o ambiente. Foi possível deduzir, também, que os cadetes são susceptíveis a

reações orgânicas desordenadas frente ao inúmero quadro de atividades a que são expostos.

Essas observações não são frutos do acaso, elas podem existir na AMAN com um propósito -

mostrar ao cadete como gerenciar as emoções e esse método é muito eficaz porque não traz

prejuízos  permanentes  ao instruendo, uma vez que as emoções (mesmo que intensas)  são

fenômenos  transitórios  de  experimentação  orgânica,  como  corroborado  pelo  Dr.  Lannoy

Dorin (1978, pág 98): “Por outro lado, as emoções, além de serem reações mais rápidas e

violentas que os sentimentos, são menos duradouras”

A constante mudança de ambientes (TAF, SIEsp etc.) existe justamente para que o

cadete  seja  levado  às  emoções.  O  objetivo  é  proporcionar  ao  cadete  a  possibilidade  de

vivenciar  o estresse de uma mudança situacional abrupta,  a qual não só pode ocorrer nos

corredores acadêmicos, como também na sociedade. Não é seguro afirmar que, no geral, civis

estariam adaptados a uma possível e repentina mudança situacional (tais como crises sociais,

morais e de violência), mas, com toda certeza, é possível inferir que os formados na AMAN

estariam. 

E uma das razões para esse fato é que, em uma crise social, os militares se adaptariam

à mudança de ambiente rapidamente, pelo simples fato de terem convivido com esse tipo de

adaptação na Academia. Sairiam do ambiente de normalidade para adentrarem no ambiente de

crise semelhante ao que fariam se tivessem que abandonar o conforto da ala à meia-noite para

iniciarem uma SIEsp,  por  exemplo.  Lembrando que a  administração  da crise  (a  saída  do

conforto para entrar em situações de crise) faz parte da profissão militar, conforme prevê a

própria constituição brasileira: 

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército

e pela Aeronáutica,  são instituições  nacionais  permanentes  e

regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina,

sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da  República,  e

destinam-se  à  defesa  da  Pátria,  à  garantia dos  poderes

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e

da ordem.” (BRASIL,1988)
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4.1. O 1º procedimento para atingir a gestão emocional

Não se aprende a gerenciar a crise sem o uso da crise, sem a constante mudança de

ambiente situacional e, particularmente, sem o uso das emoções como ferramenta. Portanto

conclui-se que os inúmeros estímulos estressores aos quais os cadetes são submetidos existem

com propósito  definido.  Todo o  processo  de  formação  na  AMAN converge  para  formar

oficiais  combatentes,  ou seja,  militares  adaptáveis ao combate e ao estresse,  logo pode-se

dizer que o grande objetivo do incentivo às emoções na Academia existe para que o cadete

aprenda a controlá-las. Porque o controle das emoções também faz parte do combate e só

quem tem o poder de controlar os impulsos emotivos é o próprio instruendo uma vez que a

emoção jamais pode lidera a si mesma (CURY, 2011) e corroborando essa ideia encontra-se a

citação abaixo:

“O  equilíbrio  emocional  ocorre  quando  a  pessoa  assume  o

controle  dos  seus  pensamentos  e  assim  controla  seus

sentimentos e emoções. Controle emocional não é reprimir as

emoções, mas orientá-las para o lado bom e agradável. Não são

as coisas, os fatos, as pessoas e os acontecimentos que alteram

ou irritam a pessoa, mas a pessoa que se irrita com as coisas, os

fatos  e  os  acontecimentos.  Portanto  o  controle  depende

unicamente da própria pessoa.” (OLIVEIRA, 1991, pág 71)

Conclui-se que um dos objetivos da formação é adestrar o instruendo para o controle

das emoções, é por esse motivo que as atividades se desenvolvem na constante mudança de

ambientes.  Para  que  os  cadetes  aprendam  a  direcionar  seus  pensamentos,  aumentando  a

resiliência e, consequentemente, melhorando o equilíbrio emocional, essa administração dos

próprios  pensamentos  é  o  1º  procedimento  que  pode  ser  usado  para  atingir  a  autogestão

emocional. Por exemplo: quando se está no Estágio Básico do Combatente de Montanha da

AMAN, o militar  é  exposto a  temperaturas  abaixo de zero e  à  exaustão  física e  mental.

Durante o transcorrer do estágio, é natural que o cadete cogite desistir do curso de formação.

Entretanto é possível que ele use do 1º procedimento para atingir a autogestão, silenciando os

pensamentos de desistência e repetindo palavras que vão em sentido contrário às más ideias

de  ir  embora.  Esse  seria  um exemplo  prático  simplificado  do uso  do  método  citado  por

Tarsizo de Oliveira (1991).
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4.2. O 2º procedimento para atingir a gestão emocional

Se  para  Tarsizo  de  Oliveira  o  controle  da  emoção  se  dá  pela  manipulação  dos

pensamentos,  para  o  Dr.  Daniel  Goleman  a  autogestão  emocional  nasce  do  controle  da

atenção executiva, através de um processo de metaemoção (processo da análise da própria

emoção e a conseguinte regulação dela através do direcionamento da atenção): 

“A atenção  executiva  é  a  chave  para  a  autogestão.  Esse

poder de direcionar nosso foco para alguma coisa e ignorar

as outras .Esse pequeno ponto de escolha abriga o cerne da

força  de  vontade,  a  essência  da  autorregulação.”

(GOLEMAN,2013,p.96).

O processo de focar a atenção para fugir do estresse é o 2º procedimento para atingir a

autogestão que, segundo a citação abaixo, acontece através de três desdobramentos da atenção

executiva:

“Pelo menos três subtipos de atenção, todos eles aspectos da

atenção  executiva  estão  em  jogo  quando  confrontamos  o

autodomínio  com a  gratificação  instantânea.  O primeiro  é  a

capacidade de voluntariamente desligar nosso próprio foco de

um objeto do desejo que prende poderosamente nossa atenção.

O segundo, resistir à distração, nos permite manter nosso foco

em outro lugar — por exemplo, em jogos de faz de conta —

em vez de gravitar ao redor do suculento objeto. E o terceiro

permite  que  mantenhamos  nossa  meta  no  futuro.  Tudo  isso

resulta em força de vontade.” (GOLEMAN, 2013, p.98).

Para  chegar  a  essa conclusão,  o  Dr.  Goleman  apoiou-se nos  estudos do psicólogo

Walter Mischel, o qual realizou o “Teste do Marschmallow” em crianças com idades variadas

em menos de 10 anos. No experimento, Mischel ofereceu uma quantidade de marschmallows

às crianças e disse que poderiam comê-los, se quisessem. Quando as crianças se animaram

com a ideia de comer os doces, o psicólogo ofereceu outra proposta, na qual dizia que, se as

crianças esperassem por 15 minutos, ele daria o dobro da quantidade inicial. O objetivo de

Walter Mischel era observar como as crianças resistiriam à tentação de tocar na quantidade

inicial durante os 15 minutos e o resultado observado atingiu o senso comum nas crianças.
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Todas elas procuraram distrair a mente ocupando-se com jogos e brincadeiras, principalmente

quando eram expostas ao marschmallow. 

Em  poucas  palavras:  as  crianças  mudaram  o  foco  da  atenção,  do  desejo  para  as

brincadeiras, da ideia de comer um doce para a ideia de consumir o dobro de doce. Esse fato

levou Mischel  à  conclusão de que a autorregulação é facilitada pela mudança de foco.  É

possível observar essa conclusão através do trecho abaixo:

“A forma como nos focamos é a chave da força de vontade, diz

Mischel.  Suas  centenas  de  horas  de  observação  de  crianças

pequenas  lutando  contra  uma  tentação  revelam  “a  alocação

estratégica da atenção”, com suas palavras, como a habilidade

fundamental. As crianças que esperaram durante todos os 15

minutos o fizeram se distraindo com artimanhas como jogos de

faz de conta, cantando ou cobrindo os olhos. Se uma criança

simplesmente ficava olhando fixamente para o marshmallow,

ela dançava.” (GOLEMAN, 2013, p. 98)

Ou seja, para Daniel Goleman (2013), atenção executiva é concentrar-se segundo a

própria vontade, ignorando as distrações e inibindo os impulsos através do direcionamento do

foco da atenção. Se uma atividade se manifestar como desagradável, basta a pessoa distrair a

mente durante o transcorrer dela. Em termos práticos: se o cadete, durante uma marcha para o

combate, sentir o corpo doer, uma solução para gerir a situação de conflito seria lembrar de

piadas, acessar memórias agradáveis do cérebro, conversar com os companheiros ao redor

(tirar o foco da atenção da dor e inseri-lo em outro contexto) para, assim, conseguir gerir as

emoções ocasionadas pelo longo deslocamento a pé.

É muito importante salientar que não se afirma a ausência da dor, assim como não

houve a ausência do marshmallows no experimento de Walter Mischel. As crianças tiveram

que aprender a suportar a presença do doce e se afastar por 15 minutos, assim como o cadete

deve aprender a suportar a presença da dor gerada pela marcha de 24 Km. O que se afirma é a

possibilidade de sair de um estado de descontrolada emoção (impulso de parar na marcha,

desprezo pela atividade, desespero etc.) para uma situação de domínio dos próprios ímpetos

emotivos. Autogestão na qual a emoção é negligenciada em detrimento de um objetivo final:

comer o dobro de marshmallows para as crianças e chegar ao final da marcha para os cadetes.

Pode-se, novamente, corroborar esse pensamento citando-se:
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“focar  em  experiências  negativas  é  receita  certa  para  a

depressão e o tratamento é desviar o pensamento para as boas

sensações  e  experiências,  Focar  em  experiências  positivas

resultará na produção de dopamina que traz grandes benefícios

ao  desempenho  nos  energizando  para  que  consigamos  focar

melhor,  pensar  com  mais  flexibilidade  e  perseverar.”

(GOLEMAN, 2013, pág 12)
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5. UMA ALTERNATIVA DE ENFRENTAMENTO PARA OS CADETES DA AMAN: 

COPING

Os procedimentos mostrados na Seção 4 foram criados por estudiosos das emoções e

do estresse, mas não há evidências científicas dessas técnicas (não foram colocadas à prova

experimentalmente).  Entretanto há uma ideia que já foi bastante estudada e experimentada

entre psicólogos e psiquiatras, por essa razão o presente trabalho trata dela em uma seção

separada dos procedimentos da seção 4: trata-se do coping.

Segundo Skinner  & Zimmer-Gembeck,  coping descreve  os  processos  transacionais

através dos quais as pessoas lidam com problemas reais em suas vidas cotidianas. (Skinner &

Zimmer-Gembeck, 2007). Ou seja, são esforços despendidos pelos indivíduos para lidar com

situações estressantes, esse conceito implica na possibilidade de coping ser observável, por

exemplo, no enfrentamento dos problemas reais encontrados na vida cotidiana dos cadetes.

5.1 Coping segundo Lazarus e Folkman (1984)

Em linha  de trabalho cognitivista,  Folkman e Lazarus  (1984) trouxeram à luz  um

modelo que separa o coping em duas vertentes: coping com foco no problema e coping com

foco na emoção. Segundo a ótica do modelo, essa estratégia de enfrentamento é um conjunto

de esforços cognitivos e comportamentais que são utilizados pelos indivíduos com o objetivo

de lidar com demandas específicas, internas ou externas, que aparecem diante de situações

estressoras, as quais são capazes de sobrecarregar ou exceder recursos pessoais (Lazarus &

Folkman, 1984). Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que coping são ações passíveis de

serem aprendidas, usadas e descartadas. Ou seja, mecanismos de defesa inconscientes e não

intencionais (negação, deslocamento, regressão) não se encaixam como estratégias de coping.

( Ryan-Wenger, 1992).

Para  sintetizar  com  mais  facilidade  o  ambiente  processual  do  coping,  Lazarus  e

Folkman (1984) propuseram o seguinte esquema: 



31

Figura 4 - Modelo de Processamento de Stress e Coping

      

É importante salientar que a aplicabilidade do coping, na visão de Folkman e Lazarus

(1984), varia de pessoa para pessoa, uma vez que essa estratégia pode mudar de momento

para  momento,  durante  os  diferentes  estágios  de  uma  situação  estressante  (Lazarus  &

Folkman, 1984).

O  que  esses  dois  estudiosos  fizeram  foi  simplesmente  direcionar  para  qual  lado

apontariam  os  esforços  do  indivíduo  estressado  (emoção  ou  problema).  Portanto,  por

definição, diz-se que o coping focalizado no problema constitui-se em um esforço para atuar

na situação que deu origem ao  stress, tentando mudá-la (estratégias de como negociar para

resolver um conflito interpessoal, solicitar ajuda prática de outras pessoas etc.). Já o coping

focado na emoção trata-se da tentativa de regular o estado emocional (afetado pelo  stress),

pode se apresentar com características somáticas ou sentimentais, com o objetivo, apenas, de

reduzir a tensão emocional do indivíduo e a sensação física de um estado de estresse (fumar

um cigarro, tomar um tranqüilizante, assistir a uma comédia na TV, sair para correr).

5.1.1 A perspectiva de Lazarus e Folkman aplicada à situação emocional do cadete

Diante dos diversos estressores da formação militar  e com base nas conclusões de

Lazarus e Folkman (1984), é cabível relacionar as duas conceituações de coping (focadas na

emoção e no problema) como possíveis respostas do corpo discente da AMAN. Entende-se,

por  assimilação,  que o cadete  também possa  vir  a  apresentar  sinais  de  coping focado na

emoção a partir  do momento que há a tentativa de regular estados emocionais  através  de

vícios (no fumo, na bebida, no entretenimento), idas desnecessárias na cantina, entre outros. 

Fonte: LAZARUS E FOLKMAN (1984)
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O recurso para comprovar a idéia do parágrafo anterior pode ser obtido ao analisarmos

o gasto com cantina por parte dos cadetes. Esse recurso foi buscado nas companhias do Curso

Básico, mais especificamente a 3ª Companhia, uma vez que todas as subunidades do referido

curso possuem serviços de cantina atrelados às suas respectivas agremiações. Vale ressaltar

que,  além  da  cobrança  por  tudo  o  que  foi  consumido,  há  ainda  uma  mensalidade  para

manutenção de tudo o que a  subunidade disponibiliza  nos  grêmios.  A ajuda mensal  para

conservação das instalações  varia  em valor de companhia para companhia e é irrisória se

comparada com os dispêndios que muitos cadetes geram no Sistema de Fatos Observados

(compra do produto fiado). Os valores que serão expostos em breve mostram a realidade de

73% do 7º Pelotão do C Bás (23 de 37 militares), amostra essa que gastou não menos que

12,% do salário  com serviços de cantina.  Deve-se memorar  que o cadete  do 1º  ao 3º da

AMAN recebe uma ajuda de custo de R$ 1.176,00 (DEFESAGOV, 2019) Assim sendo, um

militar que gasta R$ 324,50 (como o da linha 15 do extrato) estará comprometendo 30, 15%

dos seus proventos em uma satisfação de curto prazo, a qual serviria, apenas, para regular um

estado emocional abalado e uma sensação física de estresse (tentativa, ainda que inconsciente,

de coping focado na emoção).  Para demonstrar que não se trata de casos pontuais, basta

observar no extrato  acima e no apêndice  A ao fim deste  trabalho,  no qual a  relação está

completa, para perceber que o comportamento de apresentar elevados gastos com cantina é

freqüente. 

Segue abaixo um extrato dos gastos com cantina de alguns cadetes da 3ª Companhia

do Curso Básico, referente ao período de 01 a 29 de Abril de 2019 (os nomes e números dos

cadetes foram desfocados por questão de sigilo):

Figura 5 – Extrato dos Gastos de Cantina do Mês de Abril na 3ª Cia do CBás

Fonte: FURRIEL DA 3ª CIA DO CURSO BÁSICO
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5.2 Coping segundo Rudolph, K. D., Dennin, M. D., & Weisz (1995)

Mesmo se  mostrando abrangente,  o  modelo  de  Lazarus  e  Folkman  (1984)  não  se

apresentou como satisfatório a todos os estudiosos do assunto, para Rudolph, K. D., Dennin,

M. D., & Weisz (1995) coping deveria ser entendido como um episódio no qual se aplica uma

resposta de coping para se obter um resultado de coping. Essa separação (resposta de coping-

resultado de coping) não é observada no esquema de Lazarus e Folkman (1984), uma vez que,

no primeiro esquema mostrado, a possibilidade de o indivíduo responder ao estresse de modo

involuntário ou impulsivo não é considerada, em poucas palavras: Lazarus e Folkman não

consideraram que a pessoa possa agir sem o enfrentamento. Diante dessa incerteza, Rudolph,

Denning e Weisz separaram o episódio em 3 dimensões:  a resposta de  coping,  o objetivo

subjacente a essa resposta e o resultado de  coping. Ou seja, esquematicamente, a situação

processual do coping se manifesta da seguinte forma:

Figura 6 - Esquema de Coping e Stress

Diante do exposto, observa-se nitidamente o grande diferencial do trabalho de Rudolph, K.

D., Dennin, M. D., & Weisz (1995): a proposta de Lazarus e Folkman (1984) mostra coping

como um processo cíclico até que a situação estressora seja resolvida, enquanto que Rudolph

observa o fim do processo em um ajustamento (ou não) do indivíduo às condições ambientes.

Fonte: RUDOLPH, DENNING & WEISZ (1995)
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5.2.1 A perspectiva de Rudolph e colaboradores aplicada à situação emocional do cadete

A proposta  de  Rudolph,  K.  D.,  Dennin,  M.  D.,  & Weisz  (1995)  não  descarta  os

trabalhos de Lazarus e Folkman (1984), ela apenas se apresenta de um modo mais abrangente,

a palavra chave é “ajustamento”. Desse modo, análogo à vida do cadete, a seguinte pergunta

pode vir  à  tona:  em quais  tipos  de ajustamentos  um militar  costuma se encaixar  para  se

adaptar aos fatores estressores?

Ao analisar o fluxograma de Rudolph e de seus colaboradores, observa-se que, seja

pela resposta estressora, seja pela resposta de coping, o resultado que naturalmente se busca

será o de adaptação ao estressor (Figura 6). Isso indica, em termos práticos, que uma pessoa

(cadete) pode fazer uso de estratégias como evitação (no caso da resposta ser de  stress) ou

aceitação (no caso da resposta  ser de  coping)  e tudo isso na tentativa de se ajustar a um

estressor externo (Dell’Aglio, 2002). 

Figura 7 – O Foco das duas Respostas é Alcançar uma Adaptação

Fonte: RUDOLPH, DENNING & WEISZ (1995)
.

Por  tudo  o  que  foi  apresentado  nesta  subseção,  compreende-se  que  situações

estressoras vividas na Academia são capazes de gerar mais respostas de aceitação, do que de

negação. Essa conclusão surge porque na carreira militar a ponderação de muitos atos não é

conduta aceitável, forçando ao militar o restrito cumprimento do dever sem questionamentos

ou reclamações. Isso implica, por exemplo, que mudanças repentinas no horário do Corpo de

Cadetes, padronizações feitas sob poder discricionário (entre outros), mesmo que não sejam

bem  recebidos,  terão  que  ser  conduzidos  por  uma  resposta  adaptativa  até  chegar  a  um

ajustamento.   
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6. A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES NO PROCESSO DECISÓRIO E COMO MÁS 

DECISÕES INTERFEREM NO RENDIMENTO

Até  que  ponto  as  emoções  interferem  no  processo  decisório?  Segundo  Antônio

Damásio  (2003),  as  emoções  são  capazes  de  indicar  se  a  relação  opção  –  consequência

apresenta  sinais  positivos  ou negativos,  forçando a  consciência  a  analisar  se  determinada

decisão é válida (ou não). Esse argumento pode facilmente ser entendido através de Damásio,

quando afirma: “Em suma, o sinal emocional marca opções e consequências com uma carga

positiva ou negativa. Essa carga reduz o leque de decisões e aumenta a probabilidade de que a

nossa decisão esteja de acordo com a experiência  que tivemos do passado.” (DAMÁSIO,

2003, p. 114)

Portanto observa-se que existe a possibilidade de a emoção possuir, sim, influência

sobre o processo decisório. Ao se trazer esse raciocínio para o contexto da AMAN, é dedutivo

que as inúmeras emoções, vividas no dia a dia dos cadetes, sejam capazes de influenciar os

instruendos em suas decisões.  Mas quais são as decisões que os cadetes costumam tomar

durante a vivência na “caserna”? Como estão em processo de formação, as decisões, talvez,

não se manifestem de modo complexo. Podem ser decisões simples, tais como: estudar para

uma prova ou dormir cedo e tentar atingir o grau mínimo; treinar, ou não, para o TAF; acordar

cedo para faxinar o apartamento ou dormir 10 minutos a mais, entre outros. O problema é que

essas decisões, mesmo que consideradas triviais para alguns, podem determinar o sucesso na

prova, no TAF ou evitar o surgimento de transgressões disciplinares como “faxina mal feita”,

alteração prevista nas Normas para Aplicação de Sanções Disciplinares da Academia:

Figura 8 – Extrato da NASE

Fonte:NASE (2018)

Não se está dizendo que militares com baixo rendimento nas avaliações estão sendo

única  e  obrigatoriamente  prejudicados  em  suas  decisões  de  rendimento  por  causa  das

emoções.  Busca-se  afirmar  que  as  emoções,  em  determinadas  situações,  podem  levar  a

decisões  que  interfiram  no  rendimento  apresentado.  Porque,  análogo  ao  raciocínio  de

Damásio (2003) sobre as cargas positivas e negativas, as emoções relacionadas ao cansaço

podem até marcar o ato de abnegar do sono para estudar com uma carga negativa, mas o

simples sentimento negativo do estudo não seria fator determinante na escolha entre estudar e
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dormir. Uma vez que a emoção, por si só, não é determinadora das decisões, ela exerce um

papel auxiliar, como corroborado por Antônio Damásio (2003):

“É importante notar que o sinal emocional não é um substituto

do  raciocínio.  O  sinal  emocional  tem  um  papel  auxiliar.

Aumenta a  eficiência do raciocínio e também a sua rapidez.

Em certos casos, o sinal emocional pode tornar o processo de

raciocínio supérfluo” (DAMÁSIO, 2003, p.114)

Diante das exposições levantadas até o momento, pode-se valer da seguinte pergunta:

se as emoções podem influenciar a decisão do instruendo (de estudar ou não), em quais causas

aquelas responsáveis pelo baixo rendimento do cadete estão apoiadas? Como já mencionado

na introdução deste trabalho, é impossível deduzir, pois os cadetes são diversificados demais

em origem e cada um tem um universo particular de variados estressores, mesmo que sejam

estressados pelas mesmas ferramentas  da formação.  Além disso,  deve-se memorar  que os

universos estressores, além de variados, influenciam os cadetes de maneiras diferentes,  ou

seja, pessoas diferentes podem interpretar um mesmo universo de estímulos estressores de

maneiras diferentes; uma vez que “o nível de ansiedade que estimula o estudante a se esforçar

mais poderá fazer com que o outro desista” (AMAN, 2014, p. 37). 

6.1 Os possíveis caminhos do processo decisório

Mas, diante de tudo o que já foi apresentado, não se pode dizer que as emoções, apesar

de  exercerem papel  auxiliar,  não  desempenhem função importante  no  processo  decisório,

Antônio Damásio apenas infere que há a possibilidade de a emoção ser um “atalho”, o qual é

capaz de reduzir a significância do raciocínio (não anulá-lo). Damásio tornou essa ideia clara

através do fluxograma a seguir:
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Figura 9 –  Os Caminhos Possíveis no Processo Decisório 

O fluxograma apresentado pode parecer confuso à primeira vista, mas transmite, de

maneira muito simplificada, como se estende análise pessoal humana durante o processo de

tomada de decisões. As ideias contidas na imagem logo acima deste parágrafo são cabíveis a

todas as decisões (das mais simples - como arrumar a cama - até aquelas mais complexas),

podendo ser analisadas pelo seguinte entendimento:

1ª etapa: uma situação que exige uma decisão é apresentada ao indivíduo, quer seja um

problema (“não consigo dormir, devo procurar um médico?”), seja uma sensação (“estou com

fome, devo almoçar agora?”), seja qualquer outro contexto que exija uma decisão.

2ª  etapa:  a  situação  será  analisada  por  intermédio  do  raciocínio  nas  opções  e

consequências ou pela comparação com as anteriores experiências emocionais vividas pelo

indivíduo.

3ª etapa: decisão final a respeito do assunto.

6.1.1 Os possíveis caminhos do processo decisório: a 1ª etapa

O  termo  “situação”  pode  abranger  diferentes  magnitudes  de  contextos  decisórios,

entretanto analisando pela ótica dos instruendos da AMAN, percebe-se que algumas situações

são comuns a todos os cadetes e outras, talvez, nem tanto. Alguns estímulos estressores são

naturais  da formação:  SIEsp, TAF, acampamentos  do Curso Básico,  todos os cadetes  que

passarem pela Academia terão, inevitavelmente, a oportunidade de conviver nessas situações

e  terão  que  gerenciar  processos  decisórios,  os  quais  são  capazes  de  ditar  o  rendimento

acadêmico de cada um dos instruendos.

Fonte: DAMÁSIO (2003)
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“Na primeira etapa, como já foi mencionado, uma situação que

exige  uma  decisão  é  apresentada  ao  indivíduo  (problema,

sensação,  entre  outras)  e,  para  Antônio  Damásio,  “quando

somos confrontados por uma situação que requer uma decisão,

temos  à  nossa  disposição  duas  vias  complementares  para

realizar esse processo.” (DAMÁSIO,2003, p. 115).

 Por exemplo: na SIEsp do terceiro ano, os cadetes realizam atividades de patrulha e,

dentro  do  Pelotão  de  Operações  Especiais,  assumem funções  chaves  (tais  como “homem

carta”, comandante da patrulha, entre outros) que exigem muito do processo decisório. Sendo

que dentro das largas situações apresentadas na ordem de operações, uma decisão mal tomada

pode  prejudicar  o  êxito  de  toda  operação  que  foi  simulada  no  exercício.  Algumas  das

situações a que são apresentados podem ser visualizadas nas imagens a seguir:

Figura 10 - Cadete da AMAN explicando seu planejamento de patrulha durante ordem de 
operações

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019
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Figura 11 - Extrato do Caderno de Instrução de Patrulhas (CI 21-75, 2004), o qual orienta 
algumas decisões a serem tomadas pelo comandante

Fonte: CI 21-75

Observou-se, até o presente momento, que algumas situações exigentes de decisões

são semelhantes a todos os instruendos (como o memento acima que orienta algumas decisões

a  serem tomadas  por  parte  do  comandante)  outras,  talvez,  nem tanto.  Problema familiar,

dificuldades financeiras, existe um leque muito grande de prováveis situações que atingem os

cadetes da AMAN fora dos estressores comuns da academia (além das pequenas decisões do

dia a dia – “vou estudar ou dormir?”). Portanto não se pode deixar de considerar as emoções

que frutificam nas situações intra e extra-acadêmicas, pois, como mencionado anteriormente

nos estudos de Antônio Damásio (2003), as emoções interferem nos processos decisórios (do

dia a dia). E o resultado direto disso se mostra quando, por exemplo, um cadete opta por

dormir, em vez de estudar (por vivenciar problemas pessoais que o colocaram em um estado

emotivo forte), como veremos a seguir.

6.1.2  Os possíveis caminhos do processo decisório: a 2ª etapa

Na segunda etapa, foi visto que a situação apresentada ao indivíduo é analisada por

intermédio do raciocínio nas opções e consequências ou pela comparação com as anteriores

experiências emocionais vividas pelo indivíduo. Esse fato é determinado por Damásio (2003),

quando afirma: 
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“A via ‘A’ provoca o aparecimento de imagens

relacionadas  com  a  situação,  tais  como  opções  de  ação  e

antevisão  de  consequências  futuras.  Diversas  estratégias  de

raciocínio atuam sobre esses conhecimentos e produzem uma

decisão. A via ‘B’ funciona em paralelo e leva à ativação de

experiências  emocionais  que  tenham  ocorrido  em  situações

comparáveis.” 

Qual é o caminho do processo decisório no itinerário “A”? Basta observar o esquema 

de Damásio (2003):

Figura 12 – Itinerário do Processo Decisório

Fonte: DAMÁSIO (2003)

A  ideia  apresentada  na  situação,  quando  pelo  itinerário  “A”,  tramita  da  neutra

observação dos fatos para uma tentativa de avaliar as consequências futuras que a situação

apresenta (ruins ou boas). Neste momento, há duas possibilidades: na primeira o indivíduo

volta  a  observar  com neutralidade  os  fatos  e,  na  segunda,  começa a  avaliar  quais  são as

atitudes possíveis diante do problema. Se as possíveis opções de ação não forem satisfatórias,

a  ideia  apresentada  pela  situação  permanece  no  ciclo  decisório  até  que  uma  ação  seja

escolhida e, dela, parta a decisão final. Esse é um resumo do itinerário “A”.

Quando se trata do itinerário “B”, observa-se que, se a situação não pender para o lado

“A”, o trajeto para alcançar a decisão ocorre sem uma análise apurada das opções possíveis.

Na  verdade,  o  principal  motivador  da  decisão  final  torna-se  a  simples  comparação  do

problema em questão com respostas emocionais do passado, como pode ser corroborado pelo

esquema de Damásio (2003):
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Figura 13 – Itinerário Alternativo do Processo Decisório

Fonte: DAMÁSIO (2003)

Isso significa, por exemplo, que, durante uma SIEsp, um cadete pode decidir executar

a instrução ministrada de modo descomprometido e às pressas, por possuir o receio de não

conseguir  cumprir  o  tempo  previsto  pelo  instrutor  e,  como  consequência,  ter  que  sofrer

penalidades. Uma vez que as emoções vividas em outras penalidades não foram das melhores

e serviram como base para a decisão de não aprender na instrução (apenas sobreviver a ela).

Isso, sem dúvida, pode ser negativo, pois uma instrução mal aproveitada pode gerar queda do

rendimento do instruendo durante o transcorrer da atividade. 

Observe que,  em comparação  com o esquema de Damásio  (2003),  na situação do

exemplo,  o militar  não avaliou com cautela a situação de dar importância à instrução. Na

verdade, o cadete apenas se lembrou que a punição era desagradável e tomou a decisão de não

aprender para não repetir um conflito emocional vivido anteriormente, ignorando a questão do

rendimento. Conforme podemos ter a certeza através do raciocínio de DAMÁSIO, 2003, p.

114:

“Quando  o  sinal  emocional  é  avaliado  conscientemente,

produz-se  um  sinal  de  alarme  automático  que  aponta,  de

imediato, para opções de ação que podem muito bem levar a

conseqüências negativas. Esse sinal automático pode levar-nos

a  não  escolher  qualquer  coisa  que  no  passado  teve

consequências  negativas.  Esse  sinal  emocional  aparece

geralmente  antes  que  o  nosso  próprio  raciocínio  nos  tenha

aconselhado claramente a não fazer uma certa escolha”
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E, quando novamente citamos Damásio, pode – se observar que isso ocorre por uma

razão:

“Quer a solução para um certo problema do passado tenha se

feito acompanhar por emoções e sentimentos de dor ou prazer,

de  mágoa  ou  alegria,   de  vergonha  ou  orgulho,  guardamos

cuidadosamente essa informação.

Guardamos  também  na  nossa  memória  o  resultado  futuro

dessas soluções no que diz respeito à punição ou à recompensa.

Claro que o sinal emocional pode também produzir o contrário

de  um alarme  e  levar-nos  a  fazer  uma  determinada  escolha

ainda mais rapidamente com base no fato de que no passado

uma  escolha  desse  mesmo  tipo  nos  levou  a  bom

porto”(DAMÁSIO, 2003, pág 112)

Ainda nos estudos de Damásio (2003), se o itinerário escolhido fosse o “A”, com certeza

o instruendo teria analisado opções de ação, entre elas: “Preciso aprender. Posso pedir a ajuda

de alguém para montar o equipamento rapidamente, desse modo, não sofrerei punição e vou

garantir o aprendizado”.Mas como saber se o indivíduo usará o itinerário “A” ou o itinerário

“B”? Para Damásio (2003), isso pode ser relativo, como se observa na citação: “A proporção

de uso da via A, da via B, ou da combinação das duas depende, evidentemente, da pessoa que

decide, da sua experiência anterior e das circunstâncias da situação atual.” .Portanto o intuito

deste  trabalho não é alegar  que as emoções  distorcem decisões,  o  objetivo desta  seção é

explicar os processos decisórios e dizer que, por vezes, a via emocional pode, sim, levar o

cadete  a  uma escolha  que  possa  afetar  seu  rendimento,  como corroborado  na  citação  de

Antônio Damásio: “Por vezes, a via B pode levar diretamente a uma decisão -por exemplo,

quando um palpite nos leva a fazer uma certa escolha imediata.” (DAMÁSIO, 2003, p. 115).

6.1.3 Os possíveis caminhos do processo decisório: a 3ª etapa

O resultado final dos dois processos que já foram descritos é a decisão. Agora, resta

tentar deduzir até que ponto essas decisões podem alterar o rendimento militar, uma vez que o

processo decisório pode sofrer a ação da emoção e produzir respostas específicas (como já foi

visto  na  seção  anterior).  Também  foi  exposto  na  seção  4.1.1  que  os  instruendos  podem

receber  estímulos  semelhantes  durante  o  curso  (patrulhas,  acampamentos  etc.)  e  são

susceptíveis  a  outros  processos  (externos)  tais  como  problemas  familiares  e  financeiros.



43

Levantou-se a possibilidade de as emoções provocarem decisões negativas, como a decisão de

descansar e não estudar (mesmo que o rendimento seja comprometido). 

Quando  se  quer  afirmar  que  cadetes  da  AMAN  podem  estar  governando  seus

processos decisórios de maneira equivocada (graças às emoções), deve-se partir do princípio

de que as emoções que conflituam o cadete estão gerando decisões negativas.  Ou seja,  o

processo  decisório  levou  o  instruendo  à  escolha  de  dormir,  em vez  de  estudar;  levou  o

instruendo à  decisão  de  poupar  o aprendizado  na instrução,  em vez  de  correr  o  risco da

punição; levou o instruendo à decisão de acordar mais tarde e descansar, em vez de levantar

cedo para fazer  faxina.  Pode ser difícil  determinar  a partir  de que ponto as transgressões

disciplinares (faxina) ou a falta de empenho nos estudos foram impulsionados pelas emoções

dos  cadetes.  Mas  é  de  se  esperar  que  um instruendo  muito  atormentado  por  problemas

externos à AMAN tome decisões negativas, as quais interfiram no rendimento do cadete. Uma

vez que o processo decisório das emoções pode, sim, estimular decisões negativas, conforme

corroborado por DAMÁSIO, 2003, p.111 em sua declaração:

“Foi  assim  que  cheguei  à  hipótese  de  que  seu  defeito  de

decisão,  seu  defeito  de  governo da vida,  podia se  dever  à

perturbação  de  um sinal  ligado às  emoções.  Sugeri  então

que,  quando  esses  pacientes  enfrentam  uma  determinada

situação,  e  representam  mentalmente  tanto  opções  de  ação

como os resultados dessas possíveis ações, eles não conseguem

ativar  as  memórias  emocionais  que os ajudariam a escolher,

com  mais  eficiência,  entre  diversas  opções.  As  decisões

tomadas nessas condições de emoção empobrecida  levavam,

assim, a resultados erráticos ou negativos, especialmente no

que diz respeito às consequências futuras.(grifo nosso)”

Portanto, nota-se, nitidamente, que decisões negativas podem, sim, estar relacionadas

com  conflitos  emocionais.  A  razão  desses  conflitos  podem  ser  inúmeras:  problemas

familiares,  problemas  financeiros,  patologias,  sentimento  de  incapacidade  ou  os  próprios

estímulos  estressores da AMAN. Quando se observa um cadete com muitas  transgressões

disciplinares de pequena intensidade, com pouco zelo pela higiene, que se apega demais a

pequenos prazeres (comer), talvez seja a hora de tentar descobrir se o militar é possui alguma

dificuldade  em  essência,  possui  alguma  patologia  ou,  simplesmente,  está  fortemente

influenciado pelas emoções. 
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Para alguns pode parecer  um absurdo dar valor à maneira  como o cadete se sente

durante a formação, mas deve-se lembrar que as emoções também constituem um meio de

comunicação,  conforme  ratificado  por  Damásio  (2003)  no  seu  livro  “Em  Busca   de

Espinoza”:  “As emoções  e os sentimentos  não são um luxo, são a maneira  de comunicar

nossos estados mentais  às outras pesssoas. Mas também são um roteiro para poder tomar

decisões”.
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7. PESQUISA REALIZADA NO UNIVERSO DA 2ª CIA DO CURSO BÁSICO

No dia 26 de Novembro de 2018 foi aplicada uma pesquisa nos cadetes da 2ª 

Companhia do Curso Básico, a companhia Pantera.

7.1 Materiais e métodos

A pesquisa possui o aspecto descritivo e, considerando a população de 107 cadetes da

2ª Companhia, para que a margem de erro ficasse em 5% e o coeficiente de confiabilidade em

95%,  o  tamanho  da  amostra  deveria  ser  de  84  cadetes.  A  pesquisa  foi  apresentada  aos

instruendos  no  final  do  ano  letivo,  entretanto  nem  todos  responderam  e  o  número  de

participantes foi de 90 militares. Ela foi estruturada em oito perguntas, com 2 a 6 alternativas

para resposta (dependendo da questão), sendo que era permitido ao militar escrever no verso

da  folha  algum  comentário  que  achasse  pertinente.  O  pequeno  questionário  pode  ser

observado a seguir:

Figura 14 – Questionário Aplicado nos 90 Participantes da Pesquisa

FONTE: O AUTOR (2019)

As  cinco  primeiras  perguntas  tentavam  levantar  se  os  militares  pesquisados

enfrentavam problemas externos à Academia, se possuíam dificuldades para gerenciá-los, se o

estresse da rotina e a escassez de tempo constituíam barreira e, ao chegar na quinta pergunta,

questionou-se se esses obstáculos provocavam a perda de rendimento.

Em seguida,  a sexta e a sétima pergunta ocupavam-se em saber se os militares se

encontravam frustrados em algum nível e se os seus rendimentos foram afetados por suas

emoções.
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Por fim, na oitava pergunta, pediu-se que os instruendos analisados apontassem qual

era o aspecto mais dificultador da formação, sendo possível escrever no verso da folha uma

alternativa que não tivesse sido sugerida.

7.2 A análise dos resultados: a primeira pergunta

“O  curso  de  formação  de  oficiais  da  linha  militar  bélica  impõe  barreiras  para

administrar problemas externos à formação”. Diante dessa pergunta, os instruendos possuíam

duas  alternativas:  “sim”  e  “não”.  A  questão  foi  objetiva  e,  dentro  dos  90  participantes,

chegou-se ao seguinte resultado:

Gráfico 1 – A Primeira Pergunta

Fonte: O AUTOR

Oitenta  e  cinco por  cento (77 militares)  afirmaram que o curso na AMAN impõe

barreiras para administrar problemas externos à Academia e quinze por cento (13 militares) se

opuseram à ideia da questão. Esse número não aponta que os instruendos estavam passando

por  dificuldades  em  situações  fora  da  AMAN  (no  momento  da  pesquisa),  mas  abre

precedentes para deduzir que os cadetes percebem que talvez encontrem problemas quando

tiverem dificuldades no futuro. Agora que já se sabe que eles reconhecem essa dificuldade,

resta saber quantos passaram por ela. Para isso, foi apresentada a segunda pergunta:
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7.3 A análise dos resultados: a segunda pergunta

“Você sentiu dificuldade para administrar problemas (pessoais) externos à Academia

durante  o  Curso  Básico”.  Essa  pergunta  possuía  três  alternativas:  “concordo”,  “concordo

parcialmente”  e  “discordo”.  A questão  foi  objetiva  e,  dos  90  participantes,  chegou-se  ao

seguinte resultado:

Gráfico 2 – A Segunda Pergunta

Fonte: O AUTOR

Dos cadetes  pesquisados,  55% (50 militares)  concordaram que sentiram problemas

para  administrar  problemas  externos,  ou  seja,  50  instruendos  passaram  por  dificuldades

externas  à  Academia.  Tem-se,  ainda,  trinta  e  um  militares  (34  por  cento)  admitindo

parcialmente que encontrou as dificuldades supracitadas, talvez a opção pelo sentido “parcial”

se  dê  pela  interpretação  pessoal  desses  cadetes  sobre  o  grau  dos  problemas  ou  grau  da

dificuldade em administrá-los. Por fim, 9 dos pesquisados (dez por cento) concluíram que não

encontraram dificuldades para administrar obstáculos externos à AMAN, seja por não terem

passado por eles ou por, simplesmente, não terem encontrado dificuldades quando tiveram

que enfrentá-los. Nota-se, pela demonstração gráfica, que os instruendos da Academia podem

ter encontrado, em algum momento do ano letivo, obstáculos para administrar seus problemas

externos, seja em razão da pesada rotina acadêmica, seja por falta de recursos financeiros ou

quaisquer outros motivos que a formação pode impor (ou não, o instrumento de pesquisa não

tem condições).
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7.4 A análise dos resultados: a terceira pergunta

“O estresse da rotina já  me induziu à perda de rendimento  escolar”.Essa pergunta

possuía três alternativas: “concordo”, “concordo parcialmente” e “discordo”. A questão foi

objetiva e, dos 90 participantes, chegou-se ao seguinte resultado:

Gráfico 3 – A Terceira Pergunta

“O estresse  da rotina já  me induziu à perda de rendimento escolar”.  Dos cadetes

pesquisados,  setenta  e  três  por  cento  (66  militares)  concordaram  que  sentiram  perda  de

rendimento  escolar  (acadêmico)  devido  ao  estresse  crônico  da  rotina.  Tem-se,  ainda,

dezenove  militares  (21  por  cento)  admitindo  parcialmente  que  encontrou  a  perda  de

rendimento  pela  situação  supracitada,  Por  fim,  cinco  dos  pesquisados  (seis  por  cento)

concluíram que não tiveram seus rendimentos escolares prejudicados pelo estresse crônico da

rotina na AMAN. O termo “estresse crônico” refere-se às tensões que as variadas atividades

da Academia trazem, naturalmente, aos instruendos: desde a posição imóvel do “descansar”

das formaturas matinais e dos  pernoites obrigatórios com os comandantes de subunidades, até

as atividades da SIEsp, TAF, Sec Tiro etc.

Fonte: O AUTOR
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7.5 A análise dos resultados: a quarta pergunta

“A  escassez  de  tempo  é  uma  barreira  para  tratar  de  assuntos  pessoais  (no  geral)”.Essa

pergunta  possuía  três  alternativas:  “concordo”,  “concordo  parcialmente”  e  “discordo”.  A

questão foi objetiva e, dos 90 participantes, chegou-se ao seguinte resultado:

Gráfico 4 – A Quarta Pergunta

Fonte: O AUTOR

Dos  cadetes  pesquisados,  setenta  e  seis  por  cento  (69  militares)  concordaram  a

escassez  de  tempo,  proporcionada  pela  rotina,  constitui  barreira  para  tratar  de  assuntos

pessoais. Vinte e um dos pesquisados (24 por cento) concluíram parcialmente que o tempo

constitui a barreira anteriormente citada. Observa-se nesta questão que, diferente das demais,

não houve discordância,  por  parte  dos  analisados,  sobre  a  questão  do  tempo.  Todos eles

admitiram que a escassez de tempo imposta pela rotina acadêmica interferiu, em maior ou

menor  grau,  para  tratar  de  assuntos  pessoais  (no  geral).  Isso  significa  que,  não  só  os

problemas externos, mas as pequenas coisas também podem ser influenciadas, na visão desses

cadetes, pela ausência de tempo livre. Quando os militares pesquisados assinalaram as opções

“concordo” ou “concordo parcialmente”,  poderiam estar  se referindo a quaisquer tipos de

assuntos pessoais. Desde os assuntos pessoais que envolvem a questão sanitária, até aqueles

que envolvem o tratamento de enfermidades etc. Não há como saber sobre qual universo de

assuntos pessoais os militares analisados se referiam, mas é possível perceber pelo gráfico,

nitidamente, que a questão do tempo livre exerce forte influência na vida dos instruendos.
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7.6 A análise dos resultados: a quinta pergunta

“Os problemas externos à formação já lhe induziram à perda de rendimento”.Essa pergunta

possuía três alternativas: “concordo”, “concordo parcialmente” e “discordo”. A questão foi

objetiva e, dos 90 participantes, chegou-se ao seguinte resultado:

Gráfico 5 – A Quinta Pergunta

Dos cadetes pesquisados, cinquenta e um por cento (46 militares) concordaram que

sentiram perda de rendimento escolar (acadêmico) devido a problemas externos à Academia.

Tem-se,  ainda,  vinte  e  seis  militares  (29 por  cento)  admitindo parcialmente  que sentiram

perda  de  rendimento  escolar  (acadêmico)  pela  situação  supracitada,  Por  fim,  dezoito  dos

pesquisados  (20  por  cento)  concluíram  que  não  tiveram  seus  rendimentos  escolares

prejudicados  por  problemas  externos  à  AMAN.  A  pesquisa  deixou  de  maneira  não

especificada o termo “problemas externos”, isso significa que o universo de problemas que

podem ter afetado esses militares pode ser muito extenso e complexo. Não se pode dizer até

que grau esses militares tiveram perda de rendimento, mas é possível, pela pesquisa, deduzir

que os analisados sofreram com algum tipo de interferência externa ao curso de formação. 

7.7 A análise dos resultados: a sexta pergunta

“Você vem encontrando dificuldades para gerenciar as próprias frustrações”. Diante

dessa  pergunta,  os  instruendos  possuíam duas  alternativas:  “sim”  e  “não”.  A questão  foi

objetiva e, dentro dos 90 participantes, chegou-se ao seguinte resultado:

Fonte: O AUTOR
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Gráfico 6 – A Sexta Pergunta

Fonte: O AUTOR

Quarenta e três por cento (39 militares) afirmaram que vem encontrando dificuldades,

durante  o  curso,  para  gerenciar  as  próprias  frustrações  e  cinquenta  e  sete  por  cento  (51

militares) se opuseram à ideia da questão. Esse resultado (quase equilibrado) pode trazer à luz

deduções  muito  preocupantes,  principalmente  quando  analisado  em  comparação  com  o

próximo gráfico:

7.8 A análise dos resultados: a sétima pergunta

“Em caso afirmativo  na pergunta  anterior,  essa falta  de gerência  emocional  já  lhe

induziu  à  perda  de  rendimento”.  Diante  dessa  pergunta,  os  instruendos  possuíam  duas

alternativas: “sim” e “não”. A questão foi objetiva e, dentro dos 90 participantes, chegou-se

ao seguinte resultado:
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Gráfico 7 – A Sétima Pergunta

Fonte: O AUTOR

Observando a curiosa coincidência numérica,  pode-se chegar à seguinte conclusão:

dentro do universo dos 43% que responderam “sim” à sexta pergunta, tem-se 43% afirmando

que as complicações para gerir as próprias frustrações interferiram, sim, em seus rendimentos

como cadetes. Ou seja, dos 39 militares que encontram dificuldades na autogestão emocional,

17 inferiram que seus conflitos internos vem influenciando perda de rendimento. Quais são as

aplicações  práticas  disso? Desconhecidas.  Pois o questionário não obrigava os militares  a

dizerem quais aspectos de seus rendimentos foram influenciados, mas, pode-se concluir, que

uma má autogestão emocional, na visão desses militares, pode modificar o rendimento. 

7.9 A análise dos resultados: a oitava pergunta

“Qual é o aspecto mais dificultador da formação”.Essa pergunta possuía seis alternativas: “A

questão  financeira”,  “Limitação  do  Sono”,  “Punições”,  “Falta  de  tempo”,  “Distância

Familiar” e, finalmente, “Outro – escreva no verso da folha”. A questão foi objetiva e, dos 90

participantes, chegou-se ao seguinte resultado:
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Gráfico 8 – A Oitava Pergunta

Realizando a interpretação dos gráficos, sobre o aspecto mais dificultador d 

- 46% (41 cadetes) apontam a falta de tempo promovida pela rotina 

- 25% (23 cadetes) observam as punições como o aspecto mais dificultador

- 18% (16 cadetes) tratam da questão financeira

- 7% (6 cadetes) inferiram que a limitação do sono seja o aspecto mais dificultador

- 3% (3 cadetes) contemplam a distância familiar como o pior aspecto

- 1% (1 cadete) assinalou a opção “outros” e escreveu no verso da folha.

Segue, a seguir, o comentário feito pelo único militar que assinalou a opção “outros”:

“Falta de liberdade em geral, do poder ir e vir, como ocorre na tropa”.

Foi facultado aos militares pesquisados que escrevessem alguma observação adicional

no verso da folha e poucos o fizeram:

Comentário 1: “O aspecto mais dificultador da formação é a falta de tempo, no qual resulta

num decaimento de rendimento escolar e pessoal”

Fonte: O AUTOR
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Comentário 2: “Ficar punido prejudica todos os aspectos da vida”

Comentário 3: “Ter pouco tempo dentro e fora da academia torna tudo difícil”

Comentário 4: “Exigência física e carga horária excessiva são muito difíceis de lidar”

8.CONCLUSÃO
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Com tudo o que foi exposto até o presente momento, chega-se a algumas conclusões

relacionadas  aos  objetivos  propostos  inicialmente.  O  objetivo  geral  tratava  de  algumas

consequências  do  estresse  e  da  gestão  emocional  no  rendimento  acadêmico,  levando  em

consideração  as  más  decisões  que  interferem no desempenho dos  cadetes.  Além disso,  o

presente trabalho abordou alternativas de enfrentamento dos problemas gerados pela rotina

laboral, tais como coping (Lazarus e Folkman, 1984), manipulação da atenção executiva (Dr.

Goleman, 2003) e controle dos pensamentos (Tarsizo de Oliveira, 1991).

Da influência da má gestão emocional no rendimento, a conclusão alcançada é que a

AMAN  oferece  inúmeros  estressores  diretamente  sobre  a  vida  do  cadete  e  todos  esses

obstáculos podem proporcionar perda de rendimento em avaliações físicas e cognitivas. De

modo que a soma dos encargos acadêmicos com os conflitos de autogestão apresentem um

cadete insuficiente, independente se o militar  ingressou no exército aprovado em concurso

público e testado em uma série de atributos ao longo da formação.

A respeito da influência das emoções no processo decisório, tem-se, por fim, que as

emoções, em determinadas situações, podem levar a decisões que interfiram no rendimento

apresentado. Porque mesmo que a emoção, por si só, não determine as decisões, ela é capaz

de  sobrecarregar  a  atenção  e  entorpecer  o  controle  mental,  afetando  o  resultado  final  do

processo decisório dos cadetes.

Ainda sobre emoções e rendimento,  o presente trabalho sugeriu três alternativas de

enfrentamento de obstáculos emocionais com base no trabalho de Lazarus e Folkman (1984),

Goleman (2003) e Tarsizo de Oliveira (1984). Essas sugestões são passíveis de aprendizado

por parte dos cadetes e perfeitamente traváveis nos ambientes das salas de aula da Academia.

As metodologias de enfrentamento que esta monografia propôs foram colocadas no contexto

do trabalho para trazer à luz a possibilidade de se começar a discutir a administração da vida

pessoal dentro dos assuntos lecionados pela cadeira de psicologia da AMAN. Uma vez que

em torno de 400 civis são separados da sociedade por meio de concurso público todos os anos

para viverem em internato sob regime de constante aprendizado e cobrança para, no fim de

tudo, liderarem homens não só no nível tático, mas também no emocional.  Pois o soldado do

pelotão tomará como modelo de equilíbrio emocional outro jovem, recém formado e com o

título de comandante sobre os ombros. 

É de se imaginar que, nessa situação, esse soldado hipotético peça conselhos de vida

ao jovem aspirante, a questão principal é: o militar formado na AMAN possui conhecimento

de vida suficiente  para orientar  a esfera particular  de seu subordinado? A resposta a essa
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pergunta é passível de estudos e discussão, mas com certeza há concordância quando dizemos

que uma pessoa desequilibrada não é capaz de equilibrar a vida de terceiros. Por esse exemplo

hipotético que foi tomado, conclui-se que seja pertinente a discussão de temas familiares,

financeiros, sexuais (entre outros) dentro do contexto letivo. Pois na Academia não se está

formando  apenas  o  chefe  militar,  mas  o  líder,  o  dominador  da  técnica  militar,  o  guia

financeiro, o psicólogo, o treinador físico. Por isso entende-se que ensinar o cadete a adestrar

sua vida pessoal é o mesmo que atingir milhares de jovens do serviço militar obrigatório. 

Essa proposta apresentada (de tratar de temas muito particulares em sala de aula) pode

parecer  utópica  uma  vez  que  seria  difícil  falar  da  esfera  particular  sem  interferir  na

privacidade  da  vida  pessoal  do cadete,  principalmente  quando se  observa  a  variedade  de

origem dos instruendos. Mas o que se pode fazer, pelo menos, é falar de modo sumário sobre

as questões emocionais, financeiras. A fim de conceder ferramentas para que os instruendos

resolvam seus problemas particulares e foquem no que é mais importante: manter o nível de

rendimento em padrões aceitáveis para um líder militar.

Apêndice A – Tabela de Gastos com Cantina da 3ª Cia C Bás
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