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    RESUMO 

 

 

A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE IMPOSTO AO CADETE NO 

DESENVOLVIMENTO DE ATRIBUTOS INERENTES AO OFICIAL 

COMBATENTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

AUTOR: Henrique Alvarez Almeida 

ORIENTADOR: Anderson Valentim da Silva – TC Inf 

 

 

“O estresse é uma reação fisiológica e psíquica do ser humano a situações de perigo”. É o que 

diz Juliana Salvador, coach de saúde e psicóloga da Healthways, uma empresa Sharecare. 

Essas reações fisiológicas sobre as quais a psicóloga se refere ocorrem devido à vivência 

diária de determinada pessoa em situações difíceis – aquelas que obriguem o indivíduo a sair 

de sua zona de conforto - que, se aplicadas de modo controlado e em medidas certas, podem 

gerar resultados muito positivos no aspecto de maturidade mental. Esta maturidade permite 

que se possa solucionar problemas de gravidades diversas e, com tranquilidade, enfrentar 

situações dos mais diversos tipos no dia a dia. O objetivo deste trabalho foi, justamente, 

avaliar o desempenho de diversos Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, desde 

seu ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), passando pelas 

adaptações, pelo curso básico, escolha de Armas, Quadro ou Serviço, Seção de Instrução 

Especial, exercícios no terreno, serviços de escala e outros aspectos. Se analisarmos uma 

situação em que um Aluno da EsPCEx seja submetido a um estímulo “A” durante uma 

atividade, e um Cadete do quarto ano da Academia seja submetido a um outro estímulo “B”, 

muito mais severo que o primeiro, veremos uma maturidade, tranquilidade e firmeza nas 

atitudes muito maiores nas respostas dadas pelo militar mais antigo. Será possível observar, 

ao final da leitura e utilizando-se de pesquisas, como os diversos fatores estressores – alguns 

citados acima - impostos aos Cadetes da AMAN, ao longo de 5 anos de formação, podem 

influenciar positivamente no desenvolvimento mental do indivíduo, possibilitando, como 

produto final, um Oficial combatente do Exército Brasileiro, pronto para cumprir todas as 

missões que receber e administrar o caos ao qual for imposto. 

 

 

Palavras-chave: Estresse. Reações fisiológicas. Situações difíceis. Zona de conforto. 

Maturidade mental. 
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ABSTRACT 

 

 

HOW THE STRESS GIVEN TO THE CADETS CAN DEVELOP INHERENT ARMY 

COMBATANT OFFICER SKILLS 

 

AUTHOR: Henrique Alvarez Almeida 

ADVISOR: Anderson Valentim da Silva – Maj Inf 

 

“The stress is a human physiological and psychic reaction that comes from dangerous 

situations.”. That is what says Juliana Salvador, health coach and  Healthways psycholigist, a 

Sharecare company. This physiological reactions over which the psychologist refers to occurs 

because of the daily experiences of any person in hard situations – those one that force 

someone to get out of it’s confort zone – that if applyed correctly and in a controlled way can 

develop too many great results related to the mind maturity. This maturity allows to solve 

problems with many gravities and, keeping itself calm, face many daily situations. This job’s 

goal just measure the performance of many cadets from the Agulhas Negras Military 

Academy, since the admission in the EsPCEx, passing through all the aclimation periods, the 

basic course, the course choose, Special Instruction Section, campfields exercices, duties, and 

many other aspects. If we analise na event on which an EsPCEx student be submmited to a 

stimulus “A” during an activity and a fouth year Cadet that be submmited to another stimulus 

“B”, too much harder than the first one, certainly we are going to see a maturity, tranquility 

and stability in the cadet atitudes bigger than the student ones. It will be possible to observe, 

at the end of the reading and using searches, how the many stress factors – some cited above – 

imposed to the cadets, along all the five graduation years, can influence greatly the individual 

mind develop, allowing, like a final product, na Army combatant officer, ready to accomplish 

all the missions and manage the caos he probably will be imposed to. 

 

Keywords: Stress. Physilogical reactions. Hard situations. Confort zone. Mind Maturity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Quando se vê um oficial do Exército Brasileiro lutando pelo bem da população nas 

tantas reportagens que surgem nos jornais, é comum virem à mente questionamentos que 

levem a querer saber como pode alguém sustentar, praticamente sozinho, o peso de uma 

operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), em pleno Rio de Janeiro, assolado por 

conflitos sociais terríveis. Resistir à pressão de uma comunidade toda nas ruas ameaçando os 

quase 40 homens cujas vidas dependem de seu comando e cujas ações são diretamente 

relacionadas a ele. Saber lidar com meliantes ou infratores que não se importariam nem um 

pouco com o fato de disparar para matar qualquer um de sua tropa. Saber planejar a melhor 

linha de ação a ser tomada, considerando sempre as milhares de variáveis que o teatro de 

operações moderno impõe, passando por cima de cansaço físico e mental. 

Outro exemplo considerável é o da Amazônia: Consideremos todos os Pelotões 

Especiais de Fronteira (PEF). São regiões muito sensíveis e de importância estratégica 

imensurável ao Exército, que diariamente sofrem com tentativas de contrabando, tráfico de 

drogas e a grande falta de recursos que a população local enfrenta. Toda a área, suas 

atividades diárias e proteção estão sob os cuidados de um tenente, muitas vezes recém-egresso 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).   

Estes são apenas alguns dos exemplos da ampla capacidade de atuação de um oficial 

combatente do Exército Brasileiro. Por mais incrível que possa parecer, ele é exatamente 

como qualquer um de nós: tem problemas familiares, dificuldades pessoais, sentimentos, 

emoções e etc. A diferença se encontra no ponto em que ele consegue manter o controle sobre 

tudo e focar na resolução dos problemas e cumprimento de suas missões.  

Desta forma, é oportuno problematizar a seguinte questão: De que maneira o estresse, 

ao qual é submetido o Cadete da AMAN ao longo de todos os seus cinco anos de formação, 

influencia na formação e internalização de valores e atitudes indispensáveis a um oficial 

combatente do Exército Brasileiro?  

Esta obra destina-se a verificar a eficiência ou a eficácia de tudo aquilo que atinge o 

cadete emocionalmente, e que pode ser encarado como um fator estressor, influenciando no 

seu desenvolvimento pessoal. O leitor poderá observar a utilização de técnicas de pesquisa, 

que conta com um questionário muito famoso no mundo da psicologia e que visa identificar o 

nível de estresse no qual a pessoa se encontra naquele exato momento. Além disso, diversos 

depoimentos daqueles que vivem diariamente imersos neste longo processo de transformação 
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pessoal da qual este trabalho se propõe a tratar: os alunos da Escola Preparatória de Cadetes 

do Exército e os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Por acaso o oficial que 

está sendo formado nesta nova geração, daqui a alguns anos, gerará para a Força e para o país 

os resultados esperados? A resposta a este tipo de questionamento será dada ao final desta 

leitura e, a partir daí, será possível decidir acerca da manutenção ou não dos padrões de 

cobrança sobre os Cadetes nas diversas atividades que realizam. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência do estresse ao qual é submetido o cadete no desenvolvimento de 

atitudes inerentes ao oficial combatente do Exército Brasileiro. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Descrever a personalidade de um indivíduo recém-ingresso na Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército; 

Verificar a desenvoltura do mesmo perante os diversos desafios enfrentados pelo aluno, 

tanto na EsPCEx quanto nos demais anos de formação, principalmente no tocante a aspectos 

como:  distanciamento familiar, adaptação a rotina, por ter de administrar o tempo, 

conciliando necessidades fisiológicas como o sono à realização de diversas tarefas, atividades 

físicas e exercícios no terreno. 

Verificar os valores e atitudes internalizados com as mudanças de comportamento 

advindas do tópico acima. 

Realizar a comparação dos dados obtidos e concluir a respeito do que propõe o título 

desta obra. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O LADO POSITIVO DO ESTRESSE 

 

Ao contrário do que muitos pensam o estresse sofrido por uma pessoa não gera apenas 

efeitos negativos para a saúde. É o que diz Kelly McGonigal, doutora em psicologia da saúde, 

em seu recém-publicado artigo no portal TED (Technology, Entertainment, Design). Segundo 

a especialista, ainda, é possível elencar alguns pontos positivos e como eles podem influenciar 

a saúde humana, por exemplo: Melhora no desempenho intelectual, de memória e no 

aprendizado, pois níveis moderados de estresse estimulam a produção de proteínas 

regenerativas que auxiliam no fortalecimento e surgimento de novas conexões cerebrais; 

Fortalece o sistema imunológico, pois situações de estresse colocam o corpo em alerta, 

obrigando-o à produção de hormônios de defesa. Tal produção, quando moderada, auxilia o 

corpo a responder mais rapidamente quando solicitado pelo organismo; 

De acordo com a universidade de Freiburg, na Alemanha, o estresse pode unir pessoas. 

Após expor dois grupos de jovens a situações diversas – onde apenas um deles foi submetido 

a estresse – apenas aqueles obrigados a realizar tarefas em condições extenuantes 

demonstraram predisposição a novas amizades, compartilhamento de ideias e também de 

atividades.  

Atividades estressantes ajudam o Homem a se conectar com seus instintos, pois os faz 

desempenhar melhor atividades que exijam mais de sua força física. É o que diz a 

Universidade do Maine, localizada nos Estados Unidos.  

Pesquisas do neurocientista Bruce McEwen, professor da universidade de Rockefeller, 

apontam que o estresse é fundamental para nossa sobrevivência. Quando sentimos que o 

mundo vai desabar, o cérebro nos prepara para reagir ao desastre de maneira eficaz. Ele nos 

deixa prontos para tomar decisões com rapidez, guardar informações que podem ser decisivas 

e encarar desafios e perigos. 
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2.2 TIPOS DE ESTRESSE 

 

 Segundo estudos realizados no Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP), existem dois tipos de estresse: o positivo e o negativo. O negativo ocorre quando 

se ultrapassa os próprios limites e esgota-se a capacidade de adaptação. A pessoa passa a 

resistir, relutar e remoer as situações, entrando em ciclo vicioso de desequilíbrio que causa 

esgotamento físico e mental. Essa manifestação está associada a sintomas como tristeza, 

cansaço, tensão, ansiedade, insegurança, estafa, diminuição da capacidade de concentração, 

agressividade e passividade. 

Este quadro faz com que o organismo perca nutrientes e a energia mental fica reduzida. 

A produtividade e a capacidade de trabalho ficam muito prejudicadas. A qualidade de vida 

sofre danos e o indivíduo pode, inclusive, adoecer.  

Já o positivo é quando se está na fase inicial do processo. O organismo produz 

adrenalina, que dá ânimo, vigor e energia, fazendo o indivíduo produzir mais. É uma 

manifestação eufórica de satisfação e felicidade que pode esgotar o indivíduo, especialmente 

se vier acompanhado de ansiedade. Pode trazer sintomas como insônia, alteração no apetite, 

ansiedade, euforia e falta de concentração. Ele pode se tornar uma felicidade desmedida e 

incontrolável, consumindo toda a energia do indivíduo. 

O neurocientista McEwen, citado acima, traz um conhecimento complementar ao estudo 

apresentado pela UNASP. Ele diz que há três níveis de estresse: o bom, o tolerável e o tóxico. 

O nível extremo de estresse faz com que as células do hipocampo percam conexão com outras 

áreas do cérebro e se encolham. Isso afeta diretamente o armazenamento de memória, por 

exemplo. É como se o cérebro parasse de funcionar e não processasse mais nenhuma 

informação. 

 

 

2.3 O ESTRESSE NA VIDA MILITAR 

 

2.3.1 Conceito e definição 

 

 A palavra "estresse" tem origem na palavra inglesa "stress", que significa "pressão", 

"tensão" ou "insistência". Pode-se definir estresse como um conjunto de reações fisiológicas 

necessárias para a adaptação a novas situações. 
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2.3.2 Evolução histórica do conceito de estresse 

 

 

 Para que possamos nos ambientar melhor neste contexto dos fatores que geram 

estresse nos indivíduos, é importante que observemos a origem de tudo. Como sofreram os 

primeiros homens? O que os atingia? A partir disso, fazer, de forma individual, cada um 

dentro de seus próprios pensamentos, uma comparação com os dias atuais do nosso século 

XXI. 

 “Desde a Pré-história, há o reconhecimento de que o homem sofria exaustão 

após o trabalho, medo, exposição ao calor e frio, fome, sede, perda de sangue ou 

doença. Tais situações deflagravam uma série de desfechos biológicos e 

psicológicos, conhecidos hoje como estresse. [...] Inicialmente, o estresse foi 

estudado pela Física e Engenharia e utilizado como um termo técnico para designar 

forças que atuam sobre a mesma resistência, representando a carga que um material 

pode suportar antes de romper-se. Posteriormente, foi considerado sinônimo de 

fadiga e cansaço. [...]  

 [...] O conceito de estresse passou a ter relação com o conceito de força, 

esforço e tensão no século XVIII e XIX. Nesse período, destaca-se a ocorrência da 

Revolução Industrial, caracterizada pelo notável desenvolvimento econômico e 

deslocamento dos indivíduos do meio rural para o urbano a fim de trabalhar nas 

fábricas, o que levou a modificações radicais nas condições de vida da sociedade. 

No entanto, a miséria, o trabalho estafante e prolongado, as péssimas condições de 

moradia e de alimentação persistiram. Assim, iniciam-se as discussões sobre a saúde 

do trabalhador no mundo e ampliam-se aquelas relacionadas ao estresse.” - Silva 

RM, Goulart CT, Guido LA. Evolução histórica do conceito de estresse. Rev. Cient. 

Sena Aires. 2018; 7(2): 148-56. 

 
Figura 1: No início da Rev. Industrial, alguns trabalhadores chegavam a trabalhar cerca de 18 horas por dia, em péssimos 
ambientes de trabalho. 

 
Fonte: https://www.historiadetudo.com/revolucao-industrial 

https://www.historiadetudo.com/revolucao-industrial
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Em pesquisas realizadas sobre o stress na atualidade relacionado a qualidade de vida na 

família e no trabalho, a Dra. Marilda Lipp, fundadora do Instituto de Psicologia e Controle do 

Stress – matriz em Campinas, SP, e filial em São Paulo, SP -, em parceria com o Centro 

Psicológico de Controle do Stress, localizado em São Paulo, foi constatado que, se analisados 

dados anteriores aos ataques de 11 de setembro, o índice de pessoas com stress nos Estados 

Unidos, por exemplo, era de aproximadamente 25% nas populações das grandes cidades. No 

Brasil, a incidência de stress é ao redor de 32% na população adulta. Este é um dado 

confirmado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que mostra que o estresse atinge, na 

atualidade, 90% da população mundial.  

Além das citadas acima, há outras diferenças entre a realidade americana e a brasileira 

em relação ao stress. Nos EUA, não há diferença na incidência de stress entre homens e 

mulheres e o índice de crianças com stress é baixo. No Brasil, a realidade é outra. Uma 

pesquisa realizada pelo Centro Psicológico de Controle do Stress (CPCS), em São Paulo, 

avaliou 1818 pessoas que transitavam no Aeroporto de Cumbica e no Conjunto Nacional e 

que se prontificaram a responder ao Inventário de Sintomas Informatizado. Ela mostrou que 

32% das pessoas entrevistadas tinham sinais significativos de stress, sendo 13% homens e 19 

% mulheres. Esta surpreendente pesquisa foi a primeira a indicar que no nosso país as 

mulheres apresentam mais stress do que os homens. 

Em algumas camadas da população brasileira, o stress é ainda mais frequente e intenso, 

especialmente dependendo da ocupação exercida. Entrando no ramo do Stress Ocupacional, e 

ainda utilizando-se das pesquisas da Dra. Marilda Lipp, é possível elencar algumas profissões 

causadoras de stress em grande parte da população e, a partir disso, concluir a respeito de 

alguns pontos levantados neste trabalho. 

 

 
OCUPAÇÃO PERCENTUAL COM STRESS AUTOR DA PESQUISA 

Professores 35% H. Reinhold 

Atletas juvenis (natação) 37% S. Veri 

Atletas juvenis (tênis e 

basquete) 

50% S. Veri 

Atletas (Futebol) 45% S. Veri 

Psicólogos clínicos Sem Stress significativo M. A. Covolan 

Policiais Miliares 65% A. S. Romano 

Executivos 40% M. N. Lipp 
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Jornalistas (mídia escrita 

diária) 

62% I. Proença 

Juízes do trabalho 70% M.N.Lipp e S. Tanganelli 

Bancários 65% A. C. Araújo 

Tabela 1: Fonte: Dissertações de mestrado e pesquisas orientadas pela Dra. Marilda Novaes Lipp 

 

Percebe-se, através da tabela, que reúne pesquisas de diversas pessoas, que a profissão 

militar – representada na pesquisa em questão utilizando-se uma ótica voltada aos policiais 

militares - é uma das que mais geram ao indivíduo que a exerce, fatores estressantes – 

perdendo apenas para a de Juízes do trabalho - que, dependendo das formas de como a pessoa 

reage, pode trazer prejuízos graves para a saúde.  

 

2.3.3 O estresse na vida militar 

 

 O militar, por essência, desde que ingressa na instituição e realiza o tradicional 

Juramento a Bandeira, se coloca em condição permanente de disponibilidade para realizar 

missões de todos os tipos, em todos os ambientes e locais do Brasil e do mundo, e em 

qualquer momento que se faça necessário atuar. Não importando a circunstância, ele deve 

estar sempre pronto e em condições de estar presente. 

É uma profissão que exige abnegação e vontade. Nela, o indivíduo acaba se expondo 

aos mais variados tipos de estímulos externos, “[...] tendo em vista que atuam sempre em 

estado de prontidão e exercem suas atividades a partir de um contexto organizacional de 

extrema responsabilidade e obediência ao quadro hierárquico” (Gomes et al., 2014). 

Vivendo nestas condições, pode-se desenvolver uma grande gama de problemas de 

saúde e de quedas no desempenho do militar no dia a dia. “[...] é possível observar que as 

taxas de suicídio cresceram entre os soldados americanos desde o início das Guerras do Iraque 

e do Afeganistão. O número de suicídios cometidos após a missão no Afeganistão já superou 

o número total de militares dos Estados Unidos que morreram em combate nesse mesmo 

país.” (Kessler et al., 2015). Além disso tudo, outros fatores que incomodam muito às Forças 

Armadas Americanas são casos de desordem psicológica e transtornos de estresse. É o que se 

vê no trecho de Cotian et al., 2014: “No entanto, não só o aumento na ocorrência de suicídio é 

fator preocupante às Forças Armadas Americanas, como também o desenvolvimento de 

outras desordens psicológicas como o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e 

Depressão”. 
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Porém, indo de encontro a todos estes casos negativos, ainda podemos observar 

histórias de pessoas que reagem bem aos estímulos externos de estresse que as atingem. 

Surpreendentemente, “a maioria das pessoas permanece saudável, mesmo em face de altos 

níveis de estresse” (Ursano et al., 2015). Através deste autor foi realizada uma pesquisa no 

Exército dos Estados Unidos da América, utilizando membros da Army Starrs (Army Study to 

Assess Risk and Resilience in Servicemembers). Em português, um estudo para avaliar os 

riscos e a resiliência em membros do serviço, realizado no National Insitute of mental health, 

ou Instituto Nacional da Saúde Mental. Neste estudo, verificou-se que há um fator muito 

importante e que serve muito para reduzir os índices de suicídio: a resiliência. 

 

 
  
Figura 2: Soldados estadunidenses sofrem ataque a bombas em uma de suas unidades, no Iraque; 

 
Foto: Michael Kamber/The New York Times (2007) 

  

 

Mas e quanto à resiliência: o que se pode dizer deste atributo? O conceito oriundo da 

física, que é uma “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original 

após terem sido submetidos a uma deformação elástica”, se assemelha muito, observando-se 

pela ótica correta, ao conceito figurado, que é a “capacidade de se recobrar facilmente ou se 

adaptar à má sorte ou às mudanças”. Sendo mais preciso no conceito, para melhor 

entendimento, é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer 

obstáculos e não ceder à pressão seja qual for a situação. A teoria diz que resiliência é a 
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possibilidade do indivíduo de tomar uma decisão quando tem a chance de tomar uma atitude 

que é correta, e ao mesmo tempo tem medo do que isso possa ocasionar. A resiliência 

demonstra se uma pessoa sabe ou não funcionar bem sob pressão.  

Ainda sobre os estudos relacionados ao estresse e à resiliência, voltando-se para a 

realidade brasileira, Cotian et al. (2014) afirmam que os efeitos do estresse no cumprimento 

das tarefas e funções militares é um assunto que sempre mereceu a atenção dos psicólogos a 

trabalhar em contexto militar, no Brasil não muito diferente da realidade norte americana. As 

principais áreas de estudo têm sido as reações de estresse em combate, o estresse pós-

traumático, o estresse e a qualidade do desempenho e, nos últimos anos, o estresse nas 

Missões de Apoio à paz (Mendes, 2013). A perspectiva da resiliência só começou a ser 

utilizada pelas Ciências da Saúde a partir da década de 1970, com estudos sobre pessoas que 

não adoeciam como seria o esperado, apesar de terem sido submetidas a traumas agudos ou 

prolongados. Podendo ser entendida como um fator de proteção dos indivíduos contra 

transtornos mentais, pessoas "resilientes" tendem a manifestar comportamentos adaptativos 

(Baasch, Amorim, & Cruz, 2015). 

 

2.3.4 Os estímulos estressores da AMAN 

 

 Durante a vida, uma pessoa que viva uma rotina comum não passa por estímulos que 

gerem estresse a ponto de desenvolver traumas e dificuldades sociais. Com o indivíduo de 

idade na faixa dos 15-22 anos, por exemplo, é natural que viva um dia a dia que se baseie em 

estudar, permanecer com a família, sair com os amigos, participar de festas e eventos sociais 

diversos e, por vezes – até raramente -, trabalhar. 

 Há um determinado momento, porém, que este jovem começa a pensar sobre quais 

caminhos trilhar em sua vida, principalmente no tocante a sua carreira. É quando ele descobre 

a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Os primeiros desafios já se iniciam nesta etapa. 

É necessário entender a sistemática do concurso, verificar as provas anteriores para se 

familiarizar com o nível de dificuldade das questões, fazer a leitura das exigências e 

recomendações para se certificar de que não há nenhum impeditivo, verificar quais as 

possibilidades de estudo – como cursos preparatórios, por exemplo - para que seja feita a 

melhor preparação possível, etc. 

 É muito comum que aquele que se disponha a estudar para o concurso da EsPCEx 

tenha algum contato no meio militar ou pelo menos já tenha ouvido relatos de pessoas que já 
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passaram por algo semelhante. Na maioria esmagadora dos casos, o candidato descobre uma 

imensidão de grupos de estudo destinados à preparação intelectual para a prova. A partir daí, 

ele já começa a dividir suas dificuldades, auxiliar na dos demais e a criar vínculos de amizade 

baseados em um sonho comum e inspirados nas histórias de batalhas dos filmes que assistia 

quando criança. Já se pode notar no indivíduo uma mudança no seu comprometimento, na 

forma de tratar os “camaradas” de estudo e na forma de falar, com gírias e expressões 

militares de todos os tipos, além do início da internalização de alguns valores propostos pelo 

Exército Brasileiro aos seus integrantes, como, por exemplo, o espírito de corpo e a 

camaradagem. 

 A prova em si é outro divisor de águas. Ou o candidato conquista sua aprovação e 

atinge níveis de satisfação que nunca experimentou antes, ou ele reprova, e passa a viver um 

dos maiores conflitos internos que já viveu. No caso de reprovação, ele adquire um grande 

nível de estresse, pois ele passa a se sentir incapaz de conseguir alcançar aquele objetivo e ao 

mesmo tempo se vê, novamente, imerso em sua realidade de dependência financeira e estudos 

preparatórios. Este indivíduo vai ter de aprender a conviver com esta frustração e superá-la 

nos meses que seguirão até que a próxima data de prova chegue. Ele fará uma autoanálise de 

todos os erros que cometeu e procurará realizar um planejamento mais bem feito e que atenda 

melhor às próprias dificuldades. Na próxima tentativa, certamente este candidato estará mais 

tranquilo e mais seguro de seus conhecimentos, além de ter confirmado seu anseio pela 

aprovação. A experiência passada lhe proporcionou isto. Já no caso de aprovação, as 

necessidades se apresentam de forma diferente, mas requerem um nível de amadurecimento 

igual – ou maior – ao daquele que não conseguiu. Para o aprovado, é preciso que ele aprenda 

a realizar tarefas que, muito provavelmente, nunca tenha realizado antes na vida, pelo menos 

não sozinho. Agora será necessário aprender a confeccionar documentações diversas, validá-

las em cartório, correr atrás de exames de saúde e verificar o montante necessário para 

realizar toda a bateria, iniciar os treinamentos físicos de maneira consciente para que atinja os 

índices e não sofra nenhum tipo de lesão, verificar todo o material necessário para seu período 

de adaptação, fazer o planejamento de quando deve sair de casa, qual condução deve pegar 

para chegar à cidade de Campinas-SP, o horário ideal para adentrar na Escola, etc.  

Muitas vezes, todos estes dados devem ser levantados de maneira individual, pois os 

pais ou responsáveis podem não conhecer os meios, ou ser de origem humilde, de modo que 

não disponham dos recursos necessários para auxiliar nas despesas. Este processo de 
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aprovação também exercita alguns valores pregados pelo Exército, como o espírito de 

cumprimento de missão e a abnegação. 

O próximo passo, para quem logrou êxito, é a ida para a Escola. Não é, nem de longe, 

a etapa mais fácil de se vencer. A cena mais comum neste dia fatídico é a dos candidatos, na 

porta de entrada, abraçando suas famílias, dizendo palavras de consolo que de nada adiantam 

na tentativa de diminuir as lágrimas de seus familiares. Para muitos deles, é a primeira vez em 

que uma separação ocorre em tão larga escala. 

 

 

 

 O próximo grande desafio é a adaptação à rotina militar e suas exigências. Agora, o 

candidato, que nunca antes havia ouvido alguém gritar enquanto lhe emitia uma ordem, se 

depara com uma situação muito desconfortável. Há diversas pessoas que nunca se teve 

contato, dando ordens que não se sabe exatamente como cumprir e em um local que nunca se 

esteve antes e que também não se sabe como funciona nem tampouco a localização de tudo. 

Há outros candidatos em volta, passando pelas mesmas dificuldades e incertezas. Há correria 

e apitos por todos os lados. Não há um momento sequer, no dia, em que não haja algo a ser 

feito. Quando se olha para os lados, vê-se diversos outros candidatos passando pelas mesmas 

Figura 3: Mateus Resende e seus pais no dia em que começou a adaptação na Escola de Cadetes de 

Campinas, em 22 de janeiro de 2019. 

Fonte: <https://lupanews.com.br/jovem-aprovado-em-dobro-na-espcex-supera-cancer-e-realiza-sonho-de-

ser-militar-sempre-acreditei/>. Acesso em: 15 de abril 2019. 

https://lupanews.com.br/jovem-aprovado-em-dobro-na-espcex-supera-cancer-e-realiza-sonho-de-ser-militar-sempre-acreditei/
https://lupanews.com.br/jovem-aprovado-em-dobro-na-espcex-supera-cancer-e-realiza-sonho-de-ser-militar-sempre-acreditei/
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dificuldades e dividindo as mesmas incertezas. É neste momento que se solidifica o 

sentimento de camaradagem entre os integrantes dos pelotões. Um deve ajudar o outro em 

todas as atividades. É necessário que se aprenda a valorizar o pouco que se tem e que se 

desenvolva o desapego suficiente para compartilhar o máximo que se pode. 

 Mas, será esta vivência em coletividade, benéfica para o indivíduo? A explicação de 

Aristóteles, segundo José Luiz Ames, doutor em Filosofia pela UNICAMP e professor de 

filosofia na UNIOESTE aponta para o fato de haver na natureza humana uma tendência a 

viver em sociedade e que ao realizar esta inclinação o homem realiza o seu próprio bem. Quer 

dizer, se vivemos em sociedade é porque esta é a finalidade do ser humano. Isso é tão próprio 

do homem quanto é próprio da semente de pessegueiro tornar-se uma árvore e produzir 

pêssegos. Ainda segundo o filósofo, o fato de tender naturalmente à vida coletiva mostra que 

o homem é um ser carente. Carente de alguma coisa que o leve a desejar e carente de alguém 

que o leve a se associar. A carência aponta para a incompletude humana. O homem tem 

sempre necessidade de um outro semelhante a ele e tão imperfeito quanto ele. Ele se associa 

para alcançar uma vida perfeita e auto-suficiente. Um ser que não sentisse a necessidade de 

associar-se seria um deus ou um animal. Os primeiros não fazem política porque são 

perfeitos. Os animais não fazem porque não pensam, nem falam. Além disso, o homem tende 

à vida em sociedade porque nela, e somente nela, se torna plenamente humano. Pode-se, 

portanto, dizer que a vida política é para o homem a melhor das vidas possíveis. Um homem 

vivendo em sociedade está no seu lugar na hierarquia dos seres. Não é nem deus nem animal, 

mas o melhor dos animais, porque capaz de justiça. 

 Para que haja o completo entendimento, vale explicar o conceito de “Política” e de 

“Justiça”, expressões citadas no parágrafo acima. No contexto da vida militar, a vida política 

se refere aos relacionamentos interpessoais estabelecidos pelos indivíduos desde que 

ingressam na Escola. Naturalmente, devido a questões de afinidade pessoal, determinados 

candidatos se unirão de maneira mais sólida e formarão “grupos”, comumente denominados 

de “panelas”. Tais grupos vão se relacionar diariamente, de forma quase sempre harmônica, 

para a realização das diversas tarefas que o coletivo irá receber para desempenhar. Já a 

“Justiça”, se refere ao discernimento de cada um, tomando as atitudes corretas de acordo com 

as circunstâncias que a rotina apresenta. 

 O evento que sucede a adaptação é a entrega da boina aos novos alunos. Já é possível 

perceber uma grande diferença atitudinal no atual aluno em relação ao candidato que, há um 
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mês, adentrara os portões da Escola. Já não se vê mais a expressão de pavor nos rostos, nem 

tampouco aquela incerteza que o desconhecido trazia. É o Exército moldando, aos poucos, o 

combatente que irá se formar. 

 O próximo desafio de quem consegue chegar até este momento, de entrega das boinas, 

é viver a rotina de Aluno, com todas as cobranças e restrições de tempo. Onde, no mundo 

civil, vemos um jovem de dezoito anos a frente de uma fração de pelo menos trinta e sete 

homens, podendo chegar a mais de uma centena, tendo de emitir ordens para todos, em voz 

perfeitamente audível? Onde, no mundo civil, vemos um jovem com menos de vinte anos 

sendo responsável por confeccionar documentos que tratam das vidas particulares de tantas 

pessoas e dos quais dependem, por exemplo, pagamentos de salários e visitas médicas para 

controle de saúde de cada um? 

 Agora, imagine todas essas obrigações com alguns adicionais: É preciso estar pronto, 

com higiene pessoal feita, cama arrumada, alojamento e dependências diversas perfeitamente 

manutenidas e uniforme impecável, por volta das 05:50 horas da manhã. Isso exige que, no 

mínimo, para quem acaba de chegar e ainda não domina as técnicas para agilizar os 

procedimentos, o despertador seja configurado com uma hora de antecedência. Não há horário 

certo para dormir no período noturno, visto que há muitos documentos para confeccionar, 

coisas pessoais para arrumar, atenção para a família que deve ser dada, e matérias para 

estudar. Sim, o Aluno – e também o Cadete – tem, na maior parte de sua carga horária, 

matérias universitárias. No caso da EsPCEx, Física, Química, História do Brasil, História 

Militar, Cibernética, Língua Portuguesa, inglês, espanhol, cálculo, entre outras.  

Considerando que o horário no qual o Aluno é liberado, após o expediente, para que 

possa resolver todos esses problemas, é por volta das 20:00 horas, ou mais, e que, às 22:00 

horas, todas as luzes devem estar apagadas e nenhum barulho deve ser ouvido, é uma missão 

um tanto quanto complicada de ser cumprida. “De acordo com a pesquisa realizada em 2010 

pela associação internacional dedicada à prevenção e estudo do estresse, a International Stress 

Management Association, Isma-Br, 62% dos brasileiros sofrem com a falta de tempo (sobrecarga e 

o excesso de tarefas) como principal estressor. A pesquisa foi feita com 1.000 executivos 

brasileiros (gerentes, supervisores e CEOs) de Porto Alegre e São Paulo, de 25 a 60 anos”. Se a 

falta de tempo já é um fator estressante para a população como um todo, atingindo, inclusive 

pessoas de mais idade e experientes, imaginemos o quão difícil é para este jovem de 18 anos, 

recém-ingresso na Escola, lidar com tamanha pressão. 
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Além de todos estes fatores, e sendo uma das coisas que mais preocupa o Aluno 

durante seu ano na Preparatória, é o famoso “Exercício no terreno”. Na EsPCEx são 

realizados dois. Um chamado OPAN, de 4 dias de duração e sendo o primeiro contato dos 

instruendos com o terreno em si. Após ele, tem-se o “Exercício de longa duração”, que se 

estende por 5 dias. Neste, especialmente, são postos à prova todos os conhecimentos 

eminentemente militares adquiridos durante todo o ano de instrução. Tudo isso sob condições 

adversas de fome, frio, cansaço físico e mental.  

No campo, o Aluno deve exercer suas funções de comando e desempenhar tarefas 

diversas como: orientação noturna e diurna, pista do mensageiro, pista progressão noturna e 

diurna, pista do esclarecedor, transposição de curso d’água, entre outras oficinas. Neste 

período, que não costuma durar mais do que cinco dias, o instruendo é testado em diversos 

níveis. Àquele que é posto em função de comando, especialmente, são poucos os momentos 

do dia em que ele não é “hostilizado” de alguma forma. Hostilizado, entre aspas, porque é 

necessário observar que tudo que é imposto e cobrado nestes exercícios tem um planejamento 

prévio embasado em dados de manuais e devidamente revisado e autorizado por um ou mais 

responsáveis dentro da Organização Militar. Se o Aluno é chamado de fraco, ou é dito que o 

mesmo não é capaz, que ele deve ir embora ou coisas do tipo, é tudo feito sob supervisão de 

superiores e de maneira regrada, de modos a permitir a observação das reações daquele que 

passa pela situação adversa.  

Somado a isto tudo, tem-se, muitas vezes, o frio de uma madrugada, com as vestes 

molhadas o cansaço de algumas noites com pouquíssimo sono e falta de um local adequado 

para dormir. Além disso, é comum que as refeições não sejam feitas de modo adequado, com 

uma mesa, pratos, talheres e um ambiente de tranquilidade. É importante que se aprenda a se 

manter nas atividades após se alimentar pouco e dividindo com os demais.  

Segundo o Cad Castro Silva, do quarto ano de Infantaria, é impossível se esquecer da 

Operação Agulhas Negras, primeiro exercício no terreno da EsPCEx. Uma das maiores 

lembranças dele é do almoço de um dos dias. Os instrutores davam poucos segundos para 

retirarem o material de refeição da mochila. Sempre buscavam, para isso, apanhar o material 

do camarada da frente. Assim, não era necessário retirar a mochila das costas e era possível 

acelerar o processo. Mesmo assim, nunca dava tempo. Ele acredita que seu grupamento tenha 

conseguido na segunda ou terceira vez, mas como “faz parte da coisa”, sempre que estavam 

com o material nas mãos, algum instrutor dizia que não havia dado tempo, ou que, após 
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darmos o pronto – que é dizer que acabaram – alguém havia se mexido antes de apresentarem 

ao instrutor chefe e isso era contra as regras. Então, ordenavam que guardassem o caneco, a 

marmita e os talheres novamente na mochila do companheiro para fazermos novamente. Eu 

não entendia o porquê daquilo tudo. Neste dia, achei que não fossemos mais comer, de tantas 

vezes que guardamos e retiramos os materiais da mochila. Em pé, armados e equipados, com 

capacete, cansados dos dias anteriores e com o sol à pino. Mas hoje em dia, depois de ter 

passado por isso, e em conversas com os demais, vimos que a união do grupo se fortaleceu 

muito. Foi necessário passarmos por aquilo para desenvolvermos nosso espírito de corpo e a 

nossa resiliência. Espírito de corpo para que tentássemos ao máximo fazer as coisas dentro do 

tempo, um ajudando o outro de forma descompromissada, para que chegássemos ao objetivo 

máximo comum, que era comer. Resiliência para passarmos pelo momento que muitos podem 

chamar de sofrimento, mas que, mudando-se a ótica, vemos como fortalecimento”. É o que 

disse em depoimento o Cad Castro Silva, do quarto ano do curso de Infantaria. 

Para o cadete Bamberg, do quarto ano do curso de comunicações, quando o Aluno se 

forma na EsPCEx, ele começa a viver uma nova tensão, pois o ano que se sucede é o primeiro 

na Academia Militar das Agulhas negras. Segundo ele, agora, diferentemente do que se viu 

durante o ano na “Escola rosada”, vê-se uma gigantesca estrutura de mármores e pedras 

cinzentas, nada coloridas nem com desenhos reconfortantes. É tudo sem cor e muito 

quadrado.  

O efeito das cores na mente das pessoas pode ser entendido através do estudo da 

psicologia das cores, que é o estudo que mostra a forma como nosso cérebro identifica 

e transforma as cores em sensações. Cada uma delas, usada como decoração de determinado 

local, por exemplo, gera um efeito diferente no cérebro do indivíduo, influenciando sua 

maneira de agir e pensar. Segundo o alemão Johann Wolfgang Von Goethe, criador da 

“Teoria da Cor”, A identificação dos tons é subjetivo, porém os efeitos das cores são 

universais. As cores quentes como o vermelho, amarelo e o laranja são dinâmicas e 

estimulantes. Já as cores frias (azul, roxo e verde) possuem propriedade calmante, são suaves 

e estáticas. No quadro abaixo, poderemos observar algumas formas como as cores mexem 

com as pessoas. É interessante observar e dar destaque às cores Rosa – representando a 

EsPCEx – e a cor cinza – representando a AMAN. 

https://www.printi.com.br/guia-de-impressao/a-impressao-cmyk
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Figura 4: Cores e seus efeitos no comportamento humano 

A chegada à academia é acompanhada de um clima muito tenso, com olhares nada 

amistosos. O cadete Muniz explica que o primeiro dia é o pior de todos, pois é o dia em que 

chegamos a um local desconhecido, onde “ninguém é bem vindo” e com muitos outros 

militares mais antigos – principalmente outros cadetes – ávidos por cobrar cada procedimento 

em seus mínimos detalhes. Mesmo assim, a adaptação – hoje em dia chamada de nivelamento 

– da AMAN é mais rápida que a da EsPCEx. Não só na quantidade de dias, mas na impressão 

que se tem de que tudo passa mais rápido também. Além dos alunos já terem vivido 

experiências muito semelhantes antes, no ano anterior, é tudo muito intenso, e com tantas 

atividades, que quando se vê, acabou. Eles – os alunos – já chegam na academia com alguma 

bagagem. Já sabem que vão ouvir gritaria, apitos, que vai ter que correr pra todos os lados, 

que vai ficar sem tempo, que vai ter sono o dia todo, etc. Dá pra lidar com as coisas de uma 

forma mais madura. 

Quando este primeiro período se finda, vemos de volta uma velha conhecida dos 

novos declarados cadetes do primeiro ano: a rotina de estudos, formatura e treinamento físico 

militar (TFM). De acordo com o que diz o cadete Gabriel Cardoso, do quarto ano do curso de 

comunicações, agora tudo começa a se repetir como na Preparatória. Porém, com algumas 

diferenças. Lá, não havia formaturas todos os dias como na AMAN. Os cadetes ficam meio 
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estressados com isso, pois nem sempre há um assunto concreto para se tratar, ou que faça 

necessária a presença de todo o Corpo de Cadetes, mas ela tem de ocorrer por causa da 

manutenção dos padrões de ordem unida e desenvolvimento do espírito de corpo, como é dito 

todas as manhãs no microfone.  

O primeiro ano na AMAN, além de todas as dificuldades, tem que passar por cinco 

exercícios no terreno: Boa Esperança, Montanha, Henrique Lage, Monjolo e FIT. São um 

todos momentos de muita tensão para os cadetes. O cadete Caldas conta que se lembra muito 

bem da Boa Esperança. Os cadetes mais antigos diziam ao primeiro ano que nunca haviam 

passado por tamanha dificuldade na vida, que daí advinha a necessidade de extrema 

preparação material e intelectual. Ele relata que, durante o primeiro ano, somente em uma 

ocasião ficou mais apreensivo: na Montanha, que é da SIESP – Seção de Instrução Especial. 

A preparação para a atividade começou mais cedo que o habitual, por pura precaução, ou 

medo de fazer algo de maneira equivocada. Foram feitos mementos – que são como lembretes 

em forma de resumo – de tudo que era possível, para poder lembrar na hora das oficinas. 

Pegaram o que chamam de bizus – são as dicas, na gíria militar – com os outros cadetes de 

como cuidar dos pés e como se preparar para as marchas. Fizeram a impermeabilização de 

tudo e não deixaram faltar nada nos kits para o aprestamento – que é a verificação do material 

no campo. Ele diz que, mesmo sabendo que não há castigos físicos na academia, 

particularmente, já foi preparado para tal. Já tinha uma visão de como seria por causa dos três 

campos que fizeram na preparatória. 

Figura 5: Cadetes realizando oficina de explosivos durante Operação Boa Esperança 

 

Fonte: <http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/curso-

basico-da-aman-realiza-operacao-boa-esperanca>. Acesso em: 19 de abril de 2019. 

http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/curso-basico-da-aman-realiza-operacao-boa-esperanca
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/curso-basico-da-aman-realiza-operacao-boa-esperanca
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Ainda sobre o exercício da Boa Esperança, o cadete Caldas relata que o primeiro ano 

foi acionado de forma inopinada, na madrugada de domingo para segunda feira. Quando 

colocou a cabeça no travesseiro para tentar dormir, começou a ouvir um monte de apitos e 

vozes gritando. Um instrutor entrou no apartamento e começou a acordar todo mundo. Havia 

pouquíssimo tempo para arrumarem tudo – apesar de ser um acionamento, tudo deveria estar 

limpo e arrumado -, equiparem com seus uniformes e mochilas e partirem para o parque do 

curso básico. Isso tudo foi muito interessante porque fez com que os cadetes criassem um 

sentimento de fazer as coisas com agilidade, que é importante para o militar. Durante o 

campo, uma das oficinas que marcou Caldas, profundamente, foi a de Tocas e Abrigos. Ela 

iniciou na hora do almoço do terceiro dia e terminou apenas na madrugada do dia seguinte. O 

tempo todo cavando e preparando as posições defensivas do pelotão, que é o que seria feito 

em caso de guerra. A terra em que os cadetes estavam cavando era muito dura. Fazia muito 

sol. O chão estava muito seco. A pá, pequena e quase sem efeito. Ao longo do dia inteiro e à 

noite, até a hora de partir, apitos incessantes dos instrutores. Quando chegou perto da meia 

noite, era visível o esgotamento de todos. A toca era feita em dupla. Não era permitido dormir 

até que a posição defensiva estivesse completamente montada, mas era praticamente 

impossível, dadas as condições. Ele conta um fato ocorrido neste episódio, em que, já durante 

a noite e erradamente, combinou com sua dupla que, enquanto um cavaria, o outro 

descansaria alguns minutos. Porém, não passou da primeira tentativa, e os dois se 

encontraram dormindo na beira de suas tocas. Para alguém conseguir dormir cavando um 

buraco no chão, é de se imaginar o nível de cansaço no qual se encontrava o indivíduo. Caldas 

conta, ainda, que buscou pensar muito em sua família e em tudo que havia acontecido até que 

este momento chegasse. Era a forma que ele encontrou de buscar forças. Aquele campo 

permitiu aos cadetes começar a ver que a mente é dona do corpo e que era possível fazer 

muito mais do que pensavam que conseguiam. 

A Montanha se revelou como um divisor de águas na vida dos jovens cadetes.  

Quando perguntado, o cadete Anderson, do quarto ano do curso de Artilharia relatou que a 

Montanha é um campo que se resume em uma palavra: Resiliência. Não precisaria ter 

nenhuma atividade para ser difícil. Os cadetes tiveram que passar por um frio de -5 graus 

célsius, ventos fortes e chuva. A prova em que tiveram que realizar nós e amarrações foi 

premiada com uma chuva de granizo. Os dedos duros de frio. Aprenderam muitas lições de 

vida naqueles cinco dias. Hoje, ele diz perceber o quão importante foi passar por aquela 
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dificuldade. Foram vários mistos de sentimentos que, hoje em dia, certamente não surtiriam o 

mesmo efeito que da primeira vez. 

Figura 6: Cadetes realizam escalada durante Seção de Instrução Especial em ambiente de Montanha 

 

Fonte: <http://folhamilitaronline.com.br/academia-militar-das-agulhas-negras-conduziu-o-estagio-basico-do-

combatente-de-montanha/>. Acesso em: 19 de abril de 2019. 

As punições também são um fato pelo qual os cadetes têm de aprender a lidar. Perder 

um fim de semana não é algo fácil, ainda mais quando se tem uma semana cheia, como é o 

caso na AMAN. Normal é chegar numa sexta feira, no horário do pernoite, e verificar mais de 

cem cadetes punidos, a maioria esmagadora sendo do primeiro ano. A fiscalização sobre os 

mesmos é sempre muito mais rigorosa. De acordo com o cadete Loureiro, do quarto ano do 

curso de Infantaria, houve vezes em que ele ficou mais de um mês seguido sem conseguir sair 

à rua, por ficar sempre punido. Era cama mal arrumada, que resultava em uniforme mal 

passado na revista de uniformes do pernoite, que resultava sempre em algum outro motivo 

para gerar punição. Ele conta que chegou a perder as esperanças de sair. Só aceitava aquela 

situação e continuava seguindo em frente. Olhando pra trás, diz que vê como tudo aquilo o fez 

ser mais meticuloso. Aprendeu a observar os mínimos detalhes das coisas. Viu que é 

importante o militar se manter sempre muito bem fardado. Criou um olhar mais crítico sobre 

alguns comportamentos que, antes, não me atentava muito. Essas coisas que os cadetes 

passam, no primeiro ano principalmente, servem muito para criar reflexos. Agora, no quarto 

ano, prestes a se formar, ele se questiona sempre: será que se essas punições não tivessem 

ocorrido tantas vezes, ele teria criado o hábito de manter a cama sempre bem arrumada, o 

uniforme sempre limpo, a faxina sempre feita, ou o cabelo sempre cortado? Será ele teria 

http://folhamilitaronline.com.br/academia-militar-das-agulhas-negras-conduziu-o-estagio-basico-do-combatente-de-montanha/
http://folhamilitaronline.com.br/academia-militar-das-agulhas-negras-conduziu-o-estagio-basico-do-combatente-de-montanha/
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incutido em sua mente que um documento tem que ser bem feito, que não pode ser dobrado, 

que tem uma formatação padrão? Tudo tem um motivo que, quase sempre, gera resultados em 

longo prazo. 

 

Figura 7: Cadetes em formatura com superior hierárquico. 

 

Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-02/exercito-recebe-mulheres-na-aman-para-ensino-

militar-belico-pela-primeira>. Acesso em: 19 de abril de 2019. 

 

O fim do primeiro ano tem uma conotação muito especial para quase 100% dos 

cadetes. É caracterizada pelo toque do sino que se encontra no curso básico, após a chegada 

das equipes no último exercício no terreno dos basicantes: a Operação FIT. De acordo com o 

cadete Lyncoln, do quarto ano do curso de Infantaria, seria muito fácil dizer que a FIT é o 

exercício mais difícil que o primeiro ano tem a oportunidade de fazer. Anda-se muito, com 

oficinas no meio do percurso. Testam-se muito as capacidades cognitivas e psicomotoras. 

Mas tudo é recompensado após chegar ao parque e tocar o sino, bradando infantaria, e 

acabando com o curso básico. Os cadetes tocam o sino bradando o nome de um curso o qual 

desejam seguir no ano seguinte, que é o da escolha das armas, quadro ou serviço. Armas 

sendo representadas por Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Serviço 

de intendência e Quadro de Material Bélico. São as opções do cadete na Academia e a 

especialidade que guiará suas atividades pelo resto da carreira militar. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-02/exercito-recebe-mulheres-na-aman-para-ensino-militar-belico-pela-primeira
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-02/exercito-recebe-mulheres-na-aman-para-ensino-militar-belico-pela-primeira
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Figura 8: Cadetes em oficina da Operação FIT. 

 

Fonte: <https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/curso-

basico-da-aman-realiza-operacao-fit-20-1>. Acesso em: 19 de abril de 2019. 

 

 No segundo ano da AMAN, terceiro da formação, o cadete já está completamente 

adaptado à vida militar. De acordo com o Aspirante Hostalácio, formado na turma de 2018 da 

AMAN, e servindo, atualmente, no 28º BIL, localizado em Campinas, em outras escolas, 

como a Escola de Sargentos das Armas, por exemplo, o Aluno, após dois anos, já está 

integrado aos corpos de tropa, desempenhando suas funções, inclusive, em missões reais. É a 

principal diferença entre as formações. 

Quando retornam à AMAN, os novos calouros – cadetes do segundo ano são 

chamados de assim, pois é quando escolhem seus cursos, semelhante às faculdades civis – se 

preparam para escolher suas especialidades. É um pequeno passo para o cadete, de forma 

coletiva, mas para o indivíduo em si, é um momento muito importante. O cadete Bonetti, do 

segundo ano de Infantaria, quando perguntado, relata que, para os cadetes, é um momento 

decisivo. Os jovens ingressam na EsPCEx sem muita noção de escolha de curso. É um farol – 

que é o objetivo, numa linguagem militar – muito longo. Porém, quando começam a ter 

contato com outros cadetes, passam a ter uma visão, mesmo que limitada, de como são as 

atividades desempenhadas pelas Armas, Quadro e Serviço, bem como do perfil dos militares 

que representam cada uma. Observando essas características por dois anos, ele diz crer que 

seja o suficiente para que seja feita uma boa escolha. Acredita que estejam – os cadetes - 

https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/curso-basico-da-aman-realiza-operacao-fit-20-1
https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/curso-basico-da-aman-realiza-operacao-fit-20-1
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maduros o suficiente para tomar esta decisão. Até um ano atrás, viviam todos com medo de 

tudo. Os outros cadetes cobram muito do primeiro ano. Olhavam as coisas de um modo muito 

superficial, realizando as atividades apenas querendo não tomar uma bronca, ou não errar 

algum procedimento que comprometesse o grupo. Mas foi bom e necessário. Tornou a todos 

mais calejados para diversas situações que possam ocorrer, tanto na academia quanto no 

mundo civil. Bonetti ainda diz que, atualmente, já começa a buscar informações que 

agreguem a seu futuro. Busca ver como são as atividades, por exemplo, do engenheiro na 

tropa: o que o tenente faz, quais são suas missões, as oportunidades que o mesmo pode ter, os 

quartéis disponíveis para servir, entre outras coisas. Em seu caso, observou como mais 

vantajosa e em acordo com o seu perfil a carreira do oficial de Infantaria. 

 O próprio sistema reconhece o amadurecimento do cadete, como pessoa e como 

militar. Uma prova disso é o serviço de escala. No primeiro ano, as únicas funções às quais o 

cadete concorre, em dias normais, são as de Plantão às subunidades e aos pisos onde ficam as 

alas dos demais anos, de sentinelas aos parques de todos os cursos, e um Cabo de Dia para 

realizar as trocas destes plantões nos horários corretos, sendo que, esta última função, ele só 

concorre nas subunidades das próprias alas do curso básico, localizadas no primeiro piso do 

conjunto principal 1. No segundo ano, ainda há o serviço de plantão, porém apenas nas 

próprias alas, localizadas no segundo piso do conjunto principal 1. O foco de serviço para os 

calouros é o Cabo de Dia, que o mesmo concorre, tanto nas alas quanto nos parques. A 

abrangência vai ficando maior com o passar dos anos. No terceiro, a escala já contém o 

Sargento de Dia, que é o responsável pela subunidade inteira na ausência de seu comandante, 

que é um Capitão. Além disso, o Afim – como são chamados os cadetes do terceiro ano – 

ainda concorre à função de Cabo de Dia em alguns locais considerados mais sensíveis. Já o 

aspirante – nome dado aos integrantes do quarto ano -, é o militar mais antigo do corpo de 

cadetes. Logo, concorre às funções de maior importância, ligadas diretamente ao Oficial de 

Dia e ao Superior de Dia, e respondendo aos comandantes do Corpo de Cadetes e da AMAN, 

caso interpelados. São os Adjuntos ao Oficial de Dia e ao Superior de Dia. De acordo com o 

cadete Torres Neto, do quarto ano do curso de Cavalaria, nestas funções, o cadete acompanha 

estes dois oficiais o dia inteiro, praticamente, aprendendo sobre suas atribuições e formas de 

agir nas diversas situações que se apresentam no dia a dia do quartel. Esta convivência se faz 

necessária porque dá aos cadetes uma visão geral de como funcionam estes serviços nos 

quarteis. É uma forma de não chegarem – os cadetes - totalmente crus nas Organizações 

Militares às quais pertencerão a partir de 2020. 
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 Torres Neto ainda explica que é possível perceber a evolução das responsabilidades 

nos serviços de acordo com a antiguidade dos cadetes. Entende-se que a própria vivência 

diária dos mesmos na Academia já os embase para que ajam de maneira correta com os 

problemas que possam, porventura, surgir durante um dia de serviço. Para o Exército, é 

inadmissível que a guarnição de serviço seja a criadora dos problemas de um aquartelamento. 

Ela é a maior responsável pela solução de tudo. Um problema não nasce grande. Ele se torna 

grande à medida que não são resolvidas aquelas pequenas pendências que se apresentam com 

o passar do tempo. Por isso é importante permanecer atento aos pequenos detalhes, mesmo 

quando não se está em alguma função chave, que é o caso quando os militares estão de 

serviço. 

 O terceiro ano é o ano em que o cadete começa a lidar com as responsabilidades que 

adquiriu ao longo de todos os três anos de formação, até o momento. Agora começam a surgir 

oportunidades para apoiar instruções, para ser comandante de Grupo, tanto no segundo quanto 

no primeiro ano, tirar serviços de cadetes do quarto ano, quando na falta destes, comandar 

frações maiores nos exercícios no terreno, entre outras coisas. Além disso, há a oportunidade, 

para os que logram êxito no teste de aptidão física, de realizar o Curso Básico Paraquedista ao 

final do ano de instrução. De acordo com o que ensina o cadete Kevin Vieira, do quarto ano 

do curso de Infantaria, as preocupações dos cadetes do terceiro ano são outras. Já não têm 

mais aquela imensidão de problemas que tinham no primeiro ano. Medo, muito menos. Já 

estão calejados. Sabem como lidar com as diversas situações da Academia. O que aumenta 

muito nesta fase é a carga de estudos. São muitas provas. Há ocasiões em que se tem até 4 

provas em uma semana. Em meio a isso tudo, é necessário realizar diversas atividades, como 

apoiar instruções do curso Básico, tirar serviço, treinar – já que o treinamento físico, além de 

ser indispensável ao militar, conta como parte das notas finais de ano dos cadetes – assistir às 

aulas, participar das formaturas diversas da academia, fazer parte de agremiações, organizar 

eventos – como o baile das armas e a festa junina, nos quais, por vezes, são atribuídas 

responsabilidades específicas aos cadetes do terceiro ano -, entre outras coisas. Tem que se 

organizar para não começar a ir mal em tudo.  

Ainda sobre o terceiro ano, Kevin Vieira diz que, para quem consegue terminar o ano 

bem, ao final dele tem a oportunidade de fazer o básico Paraquedista. É uma oportunidade de 

ouro. Segundo ele, as 6 semanas vividas no curso são inesquecíveis. Não é fácil ser voluntário 

para se especializar e sofrer daquela forma. É preciso que haja muita vontade de conquistar as 

“asas de prata”, que é o símbolo que se recebe após a conclusão do curso. Ele diz que o 
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Cadete está na melhor fase para passar por um período desses, pois o condicionamento físico 

está em dia e a mente bem preparada. É necessária muita resiliência para terminar o dia com 

tantas dores musculares e mesmo assim retornar ao mesmo local na manhã seguinte para 

repetir tudo de novo. É preciso ter uma cabeça muito bem estruturada para sentir que vai cair 

a qualquer momento, e, mesmo sob intensas gritarias dos instrutores, manter-se em pé e dizer 

a si mesmo que vai conseguir. Isso é um atributo muito bom e que internalizam em nós 

durante a formação. 

 O quarto ano, por ser o último, não é nem de longe o mais fácil. Assim como o 

terceiro ano, este também tem suas peculiaridades. Em depoimento, o cadete Loschi, do 

quarto ano do curso de Infantaria, explica que a turma do quarto ano está desde o início do 

ano – chegaram à Academia em fevereiro – com atividades todas as semanas. Muita coisa fica 

a cargo do quarto ano. Eles são organizadores de quase tudo que acontece, como as 

Olimpíadas Acadêmicas, os cultos religiosos, os bailes das armas, algumas atividades de 

instrução do primeiro e segundo anos, palestras sobre assuntos variados – como sobre os 

valores do Exército Brasileiro - que devam ser dadas ao Corpo de Cadetes, o famoso 

Exercício de Desenvolvimento da Liderança, entre outras coisas. Com a gerência, vêm junto 

as responsabilidades inerentes a cada tipo de atividade, que vai desde faltar um prato em uma 

mesa durante um baile até cuidar da saúde de um subordinado durante um exercício no 

terreno, pois quando se lida com vidas, todo cuidado é pouco. 

Complementando sobre o quarto ano, Loschi diz que, além de tudo, assim como 

acontece em todos os anos da formação – porém com maior intensidade no quarto ano -, os 

quase aspirantes tem que estudar para as diversas provas, assistir às aulas, realizar 

treinamentos e muito mais. É normal que os cadetes se perguntem, em tom de brincadeira, se 

é possível um dia ter mais do que somente vinte e quatro horas. Para ajudar, ainda têm que 

fazer muita coisa de forma antecipada, pois, no quarto ano, há vários estágios para fazer. São 

matérias eletivas em áreas como liderança e coach, e também cursos como o Guia de Cordada 

e o Curso de Operações na Selva, por exemplo. Há, ainda, previstos, dois estágios 

preparatórios de corpo de tropa, que é quando o cadete passa duas semanas em quartéis do 

Brasil, desempenhando funções que terão contato no ano após a formatura. É possível dizer, 

facilmente, que esta grande quantidade de tarefas prepara muito bem os cadetes para lidar 

com a falta de tempo e a administração da rotina lá fora. Os próprios instrutores da AMAN, 

por vezes, fazem comparações das versões antigas desta turma do quarto ano, comparando a 

época do primeiro ano, à de agora, e a diferença de preparo e maturidade é imensa. 
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2.4 A avaliação aplicada aos Cadetes 

 

 Para a realização da pesquisa, foram voluntários: 25 civis, sendo 19 mulheres e 6 

homens; 15 Alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sendo 4 mulheres e 11 

homens; e cadetes da AMAN, sendo 28 do 1º ano (5 mulheres e 23 homens), 37 do segundo 

ano (11 mulheres e 26 homens), 22 do terceiro ano e 31 do quarto ano. Não foram analisados 

os cursos aos quais pertencem os mesmos. Foram levados em conta apenas o sexo e as idades, 

embora nenhum desses fatores sejam necessários para a realização do questionário. São 

apenas para fins de separação dos entrevistados em grupos. 

 A escala de estresse percebido traz como possíveis resultados os níveis de estresse: 

alto, moderado e baixo. Cada um destes resultados estão atribuídos a uma faixa de valor que é 

obtido a partir da soma dos números escolhidos para cada questão do questionário acima, e de 

acordo com as regras que explica o artigo da editora, também exposto acima. Se o candidato 

obtiver um valor compreendido entre 0 e 13, com 13 inclusive, seu nível de estresse é 

considerado baixo. Se o valor estiver entre 14 e 26, inclusive, será de estresse moderado. Por 

fim, se for obtido um valor entre 27 e 40, inclusive, seu nível de estresse será considerado 

alto. 

 Para ilustrar os resultados obtidos com os cadetes e os civis, foram construídos alguns 

gráficos que serão analisados a seguir. 

 

2.4.1 Voluntários civis 
 
Gráfico 1: Gráfico ilustrativo do nível de estresse do total de civis entrevistados. 

 
 Na figura acima, observa-se que, do total de civis entrevistados, 24% apresentam nível 

de estresse baixo, 44% nível moderado e 32% nível alto. 
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Gráfico 2: Gráfico ilustrativo do nível de estresse dos voluntários civis masculinos. 

 
 

 Na figura 10, do total de homens entrevistados, tem-se 33% com nível de estresse 

baixo, 50% com nível moderado, e 17% com nível alto. 

 
Gráfico 3: Gráfico ilustrativo do nível de estresse dos voluntários civis do sexo feminino. 

 
 

2.4.1.1 Voluntários da Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

 
Gráfico 4: Gráfico ilustrativo geral do nível de estresse dos alunos da EsPCEx 

 
 Na figura 12, pode-se observar que, do total de alunos da EsPCEx voluntários à 

pesquisa, tem-se 33% com nível de estresse baixo, 60% com nível moderado, e 7% com nível 

alto. 
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Gráfico 5: Gráfico ilustrativo do nível de estresse do segmento masculino de alunos da EsPCEx. 

 
 

 A figura 13 nos mostra que, do universo de alunos homens entrevistados, não há 

nenhum sequer com nível de estresse considerado alto. Há apenas os 36% com nível baixo e 

os 64% com nível moderado. 

 
Gráfico 6: Gráfico ilustrativo do nível de estresse do segmento feminino de alunos da EsPCEx. 

 
 

 O gráfico da figura 14 ilustra um pouco do universo de alunos do segmento feminino 

da EsPCEx. Do total de entrevistadas, 25% mostrou nível baixo de estresse, 50% nível 

moderado e 25% nível alto. 

 

2.4.1.2 Voluntários do primeiro ano da AMAN 

 

 
Gráfico 7: Gráfico ilustrativo geral do nível de estresse dos cadetes do primeiro ano da AMAN 
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 A figura 15 traz informações gerais do nível de estresse dos cadetes do primeiro ano 

da AMAN, sem considerar o fator sexo. Nele, observa-se um total de 21% com nível de 

estresse baixo, 68% com nível moderado, e 11% com nível alto. 

 
Gráfico 8: Gráfico ilustrativo do nível de estresse dos cadetes do segmento masculino do primeiro ano da AMAN 

 
 

 O gráfico da figura 16 traz a informação de que, do total de cadetes do segmento 

masculino entrevistados, 13% apresentam nível baixo, 78% nível moderado, e 9% nível alto. 

  
Gráfico 9: Gráfico ilustrativo do nível de estresse das cadetes do segmento feminino do primeiro ano da AMAN 

 
 

 A figura 17 traz a proporção das cadetes de acordo com seus níveis de estresse. Do 

total, 60% apresentam nível baixo, 20% com nível moderado, e 20% com nível alto. 

 

2.4.1.3 Voluntários do segundo ano da AMAN 

 
Gráfico 10: Gráfico Ilustrativo geral do nível de estresse dos cadetes do segundo ano da AMAN 
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 O gráfico da figura 18 mostra, sem levar em consideração os sexos dos cadetes, uma 

visão geral do nível de estresse dos cadetes do segundo ano da AMAN. São 24% com nível 

baixo, 59% com nível moderado, e 16% com nível alto. 

 
Gráfico 11: Gráfico ilustrativo do nível de estresse dos cadetes do sexo masculino do segundo ano da AMAN 

 
 

 
Gráfico 12: Gráfico ilustrativo do nível de estresse de cadetes do segmento feminino do segundo ano da AMAN 

 
 A figura 20 traz o nível de estresse das cadetes do segundo ano da AMAN, sendo 9% 

delas com nível baixo, 64% com nível moderado, e 27% com nível alto. 

 

2.4.1.4 Voluntários do terceiro ano da AMAN 

 
Gráfico 13: Gráfico ilustrativo dos cadetes do terceiro ano da AMAN 
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 A figura 21 mostra como os cadetes do terceiro ano observam seus próprios níveis de 

estresse. 9% apresentam nível baixo, 82% nível moderado, e 9% nível alto. 

 

2.4.1.5 Voluntários do quarto ano da AMAN 

 
Gráfico 14: Gráfico ilustrativo do nível de estresse dos cadetes do quarto ano da AMAN. 

 
 

 O gráfico da figura 22 mostra como se apresenta o nível de estresse dos cadetes do 

quarto ano, de forma geral. São 71% com nível baixo, 26% com nível moderado, e 1% com 

nível alto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As pesquisas visavam demonstrar, de forma generalizada, como se apresentam os 

níveis de estresse dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Para tanto, eles 

tiveram que analisar o mês que antecedeu o momento em que realizaram a pesquisa, ou seja, 

nada menos do que suas reações à rotina em que vivem. A intenção real era mostrar que, com 

o passar do tempo, os cadetes vão se adaptando às cobranças da vida militar, aprendendo a 

administrar melhor o tempo de que dispõem e a conciliar de maneira mais satisfatória seus 

afazeres com suas vidas fora da caserna.  

A tendência esperada, no período anterior ao da confecção das entrevistas, era de que, 

por exemplo, os Alunos da EsPCEx tivessem níveis de estresse semelhantes aos dos civis, por 

ser este o primeiro ano no exército. Esperava-se, ainda, que os cadetes do primeiro ano da 

AMAN apresentassem níveis superiores aos que apresentaram, bem como os do terceiro ano, 

por exemplo, níveis menores. 

 Todavia, foi possível observar esta melhora gradual nos gráficos ilustrativos acima, 

principalmente no sexo masculino. Porém, tais gráficos mostram números que representam o 
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todo de uma amostra entrevistada. Analisando a pesquisa nos seus mínimos detalhes, é 

possível notar os graus obtidos por cada indivíduo, separadamente. 

 Vamos pegar para análise, inicialmente, o gráfico e os resultados obtidos com as 

pesquisas realizadas em civis. Para facilitar os escalonamentos, padronizaremos o seguinte: 

utilizaremos a letra “E” para representar níveis de estresse elevados, a letra “M” para 

representar níveis de estresse moderados, e a letra “B” para os níveis baixos. Partindo-se de 

uma visão geral, vimos que foram 32% dos entrevistados com níveis “E”, 44% “M” e 24% 

“B”. Destes 44% “M”, quase a metade apresenta níveis com índices que beiram o estágio 

acima: nível elevado de estresse. Um ponto interessante a ser observado também é que apenas 

16,6% dos homens civis apresentam níveis “E”, enquanto que, com as mulheres, a realidade 

nesta faixa é de aproximadamente 37%. Nota-se que o público feminino civil tem estado 

relativamente mais estressado que o masculino. 

 Sobre os alunos da EsPCEx, analisando os gráficos e informações obtidas, temos que 

apenas 7% deles se mostram com níveis “E”, ao passo que 60% percebem seus níveis como 

moderados e 33% baixos. Novamente, entre os “M”, quase que 50% estão com níveis que se 

aproximam em muito do estágio elevado de estresse. Entre os homens entrevistados, não 

houve um sequer com nível elevado. Entre as mulheres, 25% estavam nesta situação (Nível 

“E”), 25% “B” e 50% “M”.  

 Analisando as informações acerca do primeiro ano da AMAN, já começamos a notar 

algumas diferenças. Do total de entrevistados, 11% apresentam níveis “E”, 68% “M” e 21% 

“B”. Do total de moderados, 42% se mostram com níveis que beiram o “elevado”. 

Diferenciando os sexos, os homens se apresentam com 9% dos entrevistados com níveis 

elevados de estresse e 78% moderados. As mulheres, curiosamente, vêm com 20% das 

entrevistadas com níveis de estresse elevados, 20% moderados e 60% baixos.  

Observando, desta vez, os números relativos ao segundo ano da AMAN, de uma forma 

geral, temos, nesta amostra, uma parcela de 16% “E”, 59% “M” e 24% “B”. Sobre os homens, 

12% “E”, 58% “M” e 31% “B”. Com as mulheres, 27% “E”, 64% “M” e 9% “B”. 

Sobre o terceiro ano, sem a presença do sexo feminino, temos que a visão geral do 

nível de estresse masculino já representa a visão geral da turma. São 9% “E”, 82% “M” e 9% 

“B”. A mesma coisa se aplica ao quarto ano, sendo apenas 3% “E”, 26% “M” e 71% “B”. 

Este resumo introdutório dos dados de todos os gráficos dispostos acima, neste 

trabalho, serve para que possamos reunir as informações em um local só e fazer a análise real, 

objetivo deste tópico. 
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Observemos, primeiramente, os civis: comparativamente a todos os outros 

entrevistados, tanto da EsPCEx quanto dos anos da AMAN, há um nível de estresse maior, 

em todos os campos (E, M e B), neste público não militar. Além disso, os homens civis 

mostraram maior tendência de controle emocional e condições de lidar com os problemas 

diversos do dia a dia. As mulheres civis se mostraram com mais níveis “E” e mais indivíduos 

“M” beirando o nível acima. 

A pesquisa com os alunos da EsPCEx objetivava, principalmente, além de fazer a 

comparação com os demais anos da Academia, evidenciar como o indivíduo se mostra mais 

preparado para lidar com suas emoções, se comparado ao público civil. Com relação ao 

público civil, observamos uma queda significativa nos níveis de estresse, principalmente no 

campo dos níveis elevados, caindo de 32% para 7%. Com relação aos demais anos da 

Academia, os alunos da EsPCEx ainda se mostraram menos estressados, exceto quando se 

comapra aos cadetes do quarto ano. É natural, visto que, na Escola de Cadetes, a cobrança 

sobre os alunos é bem menor do que na Academia, não há outros alunos (no caso, cadetes) 

mais antigos para cobrar os procedimentos diversos, há mais saídas à rua e a cidade de 

Campinas proporciona um ambiente mais propício ao convívio social e ao alívio da pressão 

mental sofrida, se comparada à Resende, onde fica a AMAN. 

Com os cadetes, foi feita uma descoberta no que se refere a seguinte questão: da 

EsPCEx para o primeiro ano da AMAN, o nível de estresse das mulheres decaiu 

consideravelmente, enquanto que, com os homens, uma parcela do nível baixo deu lugar ao 

nível alto, e os moderados se mantiveram, comparativamente. Embora as mulheres ainda 

tenham mais níveis elevados do que os homens, no primeiro ano da AMAN, elas também 

apresentam muito maior índice de níveis baixos. Mas, se o tratamento despendido aos cadetes 

é isonômico, qual seria a razão para que os homens não respondam, psicologicamente, de 

maneira semelhante às mulheres? Ao que se nota, até este ponto, elas se adaptaram muito 

mais à rotina e às cobranças do que o sexo oposto. Além disso, houve a inversão total em 

relação ao púbico civil. Neste, as mulheres eram, disparadas, mais estressadas que os homens. 

No segundo ano da AMAN, começamos a observar uma nova mudança de 

comportamento nos gráficos. Agora, vemos um decréscimo no índice de níveis baixos de 

estresse para as mulheres, unido a um acréscimo nos níveis altos. Ao mesmo tempo, o inverso 

ocorreu com os homens: Níveis altos diminuindo e baixos aumentando. Estes, 

consideravelmente. Novamente, o que estaria causando este estresse às cadetes, apenas no 

segundo ano da AMAN, terceiro de formação? Seriam dificuldades relacionadas aos cursos 
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que escolheram? Seria algo relacionado a insatisfação pessoal com a atividade profissional 

desempenhada? Em algum ponto durante a formação – de acordo com a pesquisa, a partir do 

primeiro ano - elas começaram a enfrentar desafios que não enfrentavam anteriormente e 

passaram a responder de maneira também diferente a estes estímulos. 

 O terceiro ano, que não tem nenhum cadete do sexo feminino, tem seu gráfico 

abrangendo, ao mesmo tempo, a visão do segmento masculino e a geral da turma. Nele, 

pudemos observar algumas diferenças com relação ao gráfico do segundo ano. Houve uma 

queda nos níveis “E” e “B” e um aumento significativo no nível “M”, passando de 59% no 

segundo ano para 82% no terceiro. Esmiuçando mais ainda os dados obtidos, vimos que para 

o segundo ano, dos cadetes que se encontravam no nível “M”, cerca de 26% tinham números 

que se aproximavam muito do estágio “E” de estresse. Agora, no terceiro ano, apenas 22% se 

mostraram nesta situação. Comparando aos anos anteriores, nota-se uma grande evolução no 

aspecto de controle emocional dos cadetes neste estágio da formação, visto que, entre os de 

nível “M” civis, da EsPCEx e até o primeiro ano, a porcentagem de cadetes que estavam 

prestes a passar para o estágio “E” estava na faixa entre 40 e 50. 

 O quarto ano é um caso totalmente à parte. Os gráficos mostram uma realidade 

completamente diferente de todos os outros anos e evidenciam uma grande maturidade e 

controle emocionais. Com apenas 3% dos entrevistados com nível “E”, os cadetes nesta fase 

da formação se mostram com mais de 70% de níveis “B”. Entre os 26% moderados, 

encontram-se prestes a evoluir para o estágio acima apenas 4,5%. Vale ressaltar que os 

problemas e dificuldades não se tornam menores nesta etapa da formação. Muito pelo 

contrário. Se tornam cada vez mais complexos, voláteis e ambíguos com o passar do tempo, 

assim como foi visto pelos depoimentos de vários cadetes, dispostos nesta obra. O que muda é 

a forma de encarar os desafios e a experiência já acumulada de diversas situações vividas nos 

anos anteriores. 

 No gráfico abaixo, está disposta uma análise temporal do nível elevado de estresse, 

desde o mundo dos civis até o quarto ano da AMAN: 
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Gráfico 15: gráfico temporal dos níveis de estresse elevado apurados nas pesquisas 

 
 

 É fácil observar, analisando este gráfico, como o nível de estresse elevado se comporta 

ao longo dos anos da formação. Quando civis, os indivíduos não sabem controlar 

adequadamente suas emoções, fato este que se evidencia no maior número percentual de 

estresse entre os entrevistados. Na EsPCEx, os alunos aprendem a viver e lidar com as 

frustrações e dificuldades, o que faz decair muito o nível. No primeiro ano, a curva aumenta 

consideravelmente, visto que o ambiente muda completamente e as adversidades se tornam 

maiores e mais complexas, sendo, muitas delas, enfrentadas pela primeira vez por grande 

parte dos novos cadetes. A curva se mantém subindo até o segundo ano, muito que 

provavelmente pelo mesmo motivo do aumento observado da EsPCEx para o primeiro ano. 

Agora, no segundo, mais uma vez, os cadetes se encontram num ambiente novo, com 

problemáticas diárias também novas, que são as dos cursos que escolheram (infantaria, 

cavalaria, engenharia, etc.). No terceiro ano, já mais familiarizados com as cobranças 

específicas de suas escolhas, o nível de estresse passa a entrar numa decrescente, culminando 

com um nível extremamente baixo no quarto ano. A expectativa é de que este cadete, já no 

final de sua formação, chegará nos corpos de tropa já estando ciente de muitas de suas 

atribuições, e sabendo lidar com grande parte delas, graças a sua vivência nestes 5 anos de 

formação e, principalmente, nos 3 anos de Arma, Quadro ou Serviço que ele passa, a partir de 

sua escolha, no segundo ano da AMAN. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 A formação do oficial combatente da linha de ensino bélica do Exército Brasileiro 

tende a ser uma das mais difíceis do Brasil. De acordo com a grade curricular da AMAN, 

disponibilizada no site da mesma, os cadetes contam com cerca de 8200 horas aula previstas 

em documentação, sendo essas horas distribuídas entre matérias acadêmicas e militares, com 

instruções teóricas e práticas, no terreno. Porém, há que se considerar todas as demais 

atividades que se desempenha nos horários extracurriculares, que acabam por totalizar bem 

mais do que isso. Há dias em que o cadete está de serviço, por exemplo. Esta situação, que 

tem duração de 24 horas, no mínimo, gera grande desgaste e exige que o indivíduo se dedique 

às funções atinentes ao serviço. Concomitantemente, o cadete precisa se preparar para as 

atividades diárias, muitas delas citadas neste trabalho, e que não param. O curso tem duração 

superior a de outros correspondentes civis muito concorridos e valorizados no mundo como o 

de medicina, por exemplo. 

 Alguns pontos levantados nesta obra trariam muitos benefícios para o ensino da 

AMAN caso explorados com mais profundidade. Seria interessante apurar os motivos que 

levam os cadetes a se estressarem tanto em suas rotinas, os motivos que levam a perda de 

motivação e consequente diminuição do rendimento nas diversas atividades, se estes fatores 

tem relação com o Programa de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélica 

(PISFLEMB) e todas as mudanças, tanto no ambiente de convívio dos cadetes em geral 

quanto nas formas de cobrança – em matérias e no dia a dia. Além disso, olhando por outra 

ótica, o que faz com que os cadetes se motivem, que aprendam e que busquem inspiração para 

se tornarem verdadeiros líderes no futuro e fazerem a diferença na vida das pessoas? São 

pontos interessantes, que não são o foco deste trabalho, mas que contribuiriam para o melhor 

entendimento da nova geração de cadetes, deixando de lado resquícios da velha doutrina que, 

porventura, não se adequem mais às necessidades ou exigências da formação dos combatentes 

do século XXI.  

 Este trabalho buscou mostrar como é possível fazer com que jovens comuns, advindos 

do meio civil, podem mudar quase que completamente o modo como vivem, sendo imersos 

em rotinas rígidas da disciplina militar, adquirindo grandes e sólidos valores morais e éticos – 

tão caros a uma sociedade como a dos tempos atuais – e sem perder a jovialidade e a 

humanidade de que naturalmente dispõem. Foi possível observar como a rotina dos cadetes 

tem lhes trazido relativo estresse e como, com o passar do tempo, eles aprendem a lidar com 
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ele. Através de diversos relatos, notou-se como estes militares se adaptam muito bem às 

dificuldades as quais são impostos, retirando delas as lições necessárias para incutirem em si 

os ensinamentos passados.  

 É na AMAN que aprendem a dividir coisas que quase não têm. É na AMAN que 

aprendem a dar valor a pequenas coisas, como um prato de comida, um banho quente, a 

presença dos amigos e da família. É na AMAN que os cadetes aprendem a lidar com as 

pessoas, que aprendem a não serem egoístas ou soberbos, não importando o poder que possam 

ter nas mãos devido a seus postos. São jovens que entregam suas juventudes ao Exército 

Brasileiro com o anseio de realizar grandes feitos e conquistar um sonho: a estrela de oficial 

do das Forças Armadas. 
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ANEXO A – DA AVALIAÇÃO DO ESTRESSE 

 

Para analisar o nível de estresse dos Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, 

foi realizada uma pesquisa de campo com um total de 158 pessoas, num universo que engloba 

Cadetes de todos os anos, Alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e também 

Civis, escolhidos aleatoriamente. Buscou-se manter um padrão na faixa etária dos 

entrevistados e, para a realização de tal atividade, utilizou-se a Escala de Estresse Percebido 

em sua forma reduzida, de 10 questões. 

 De acordo com Sheldon Cohen, Diretor do Laboratório para o estudo do Estresse, 

imunidade e doença e professor de psicologia na Universidade Carnegie Mellon (Pittsburgh, 

Pensilvânia, EUA), em seu trabalho sobre “Perceived Stress Scale (PSS)” publicado pela 

editora de assuntos relacionados a psicologia Mind Garden, Inc: “The Perceived Stress Scale 

(PSS) is the most widely used psychological instrument for measuring the perception of 

stress. It is a measure of the degree to which situations in one’s life are appraised as stressful. 

Items were designed to tap how unpredictable, uncontrollable, and overloaded respondents 

find their lives. The scale also includes a number of direct queries about current levels of 

experienced stress. The PSS was designed for use in community samples with at least a junior 

high school education. The items are easy to understand, and the response alternatives are 

simple to grasp. Moreover, the questions are of a general nature and hence are relatively free 

of content specific to any subpopulation group.  The questions in the PSS ask about feelings 

and thoughts during the last month. In each case, respondents are asked how often they felt a 

certain way.” 

 Ainda sobre seu projeto, a editora mostra que Cohen estabelece uma correspondência 

entre o resultado obtido com as respostas do questionário e alguns aspectos relacionados à 

saúde do entrevistado: “Cohen et al. (1988) show correlations with PSS and:  Stress 

Measures, SelfReported Health and Health Services Measures, Health Behavior Measures, 

Smoking Status, Help Seeking Behavior”. Além disso, explica, de forma sumária, a forma 

como são analisadas as respostas: “PSS scores are obtained by reversing responses (e.g., 0 = 

4, 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1 & 4 = 0) to the four positively stated items (items 4, 5, 7, & 8) and then 

summing across all scale items. A short 4 item scale can be made from questions 2, 4, 5 and 

10 of the PSS 10 item scale”. Um exemplar do questionário está na imagem a seguir: 
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Figura 5: Exemplo do questionário com a escala de estresse percebido 

 
Fonte: Cohen, S. and Williamson, G.  Perceived Stress in a Probability Sample of the United States.  Spacapan, S. and 

Oskamp, S. (Eds.)  The Social Psychology of Health.  Newbury Park, CA:  Sage, 1988. 


