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RESUMO 

 

A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NA ROTINA DO CADETE DA ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

 

AUTOR: Gabriel Neves de Vasconcelos 

ORIENTADORA: Thaynara de Carvalho de Lima – 1ª Ten 

                       

 

 

Vivemos em um mundo de mudanças constantes, atualmente a vida diária tem sido rotineira, e 

a todo momento estamos aprendendo a lidar com emoções que afetam nossa vida. Um fato 

bastante significativo é o estresse que está associado em nossa vida diária. E na vida dos 

militares em formação da AMAN não tem sido diferente. Surge então, aprofundar nesse assunto 

com intuito de conhecer melhor como os militares em formação na AMAN convivem com o 

estresse, tendo em vista que os mesmos serão os líderes de pequenas frações num futuro 

próximo e que cada fator que venha intervir em sua formação poderá diminuir a qualidade de 

seus serviços quando estiverem exercendo suas funções de gestores. Logo, tomou-se por 

objetivo deste trabalho de pesquisa identificar os principais fatores ou motivos causadores de 

estresse nos cadetes da AMAN e a repercussão disso na qualidade de vida dos mesmos. Para 

atingir esse objetivo, a metodologia empregada foi a análise quantitativa e qualitativa de um 

questionário aplicado a cadetes do Corpo de cadetes. Com as informações expostas, torna-se 

muito clara a importância de estudos nessa área, de modo a haver ajustes curriculares no 

processo formativo dos cadetes propiciando uma formação com mais qualidade de vida para os 

futuros líderes do Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Estresse, Saúde mental, Objetivo, Formação, Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF STRESS ON THE CADET ROUTINE OF THE MILITARY 

ACADEMY OF BLACK NEEDLES 

 

AUTHOR: Gabriel Neves de Vasconcelos 

ADVISORES: Thaynara de Carvalho de Lima – 1ª Ten 

               

 

 

We live in a world of constant change, today daily life has been routine, and we are learning to 

deal with emotions that affect our lives. A very significant fact is the stress that is associated in 

our daily life. And the life of the military in formation of AMAN has not been different. 

Therefore, it is necessary to go deeper into this subject in order to better understand how the 

military in formation in AMAN coexist with stress, considering that they will be the leaders of 

small fractions in the near future and that each factor that may intervene in their formation may 

decrease the quality of their services when they are performing their managerial functions 

Therefore, the purpose of this research was to identify the main factors or causes of stress in 

the cadets of AMAN and the repercussion of this in their quality of life. To reach this objective, 

the methodology used was the quantitative and qualitative analysis of a questionnaire applied 

to cadets of the Corps of Cadets. With the information presented, it becomes very clear the 

importance of studies in this area, so that there are curricular adjustments in the formative 

process of the cadets providing a formation with more quality of life for the future leaders of 

the Brazilian Army. 

 

Key words: Stress, Mental health, Objective, Training, Goal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estamos a todo o momento sujeito a grandes transformações no meio em que vivemos, 

o que a leva ter que mudar seu comportamento para tentar se adequar a uma adversidade, 

adversidade essa, que nos leva uma fonte do estresse, ou seja, a tensão ou a ameaça criada por 

um determinando ambiente e que requer uma mudança ou adaptação. 

Sabe-se que, dentro do campo profissional, há carreiras que causam maior estresse se 

comparadas a outras, devido a inúmeros fatores como: a natureza da atividade e os objetivos 

específicos de cada uma. Pode-se destacar, dentre elas, a carreira militar. Segundo Baltazar e 

Salvador (2012), as situações de risco, afastamento e ausências familiares, fazem da profissão 

militar uma atividade repleta de estresse. 

A peculiaridade do afastamento familiar se faz muito presente na vida de cadetes. Logo, 

tal carreira reúne inúmeras características favoráveis para um estudo na área de estresse e saúde

mental, pois os militares são expostos a situações extremas todos os dias, principalmente 

na fase de formação, que será o foco deste trabalho. 

Na delimitação do tema, entende-se como importante o levantamento de quais são os 

fatores considerados estressores para os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e como esses fatores interferem no desempenho das atividades acadêmicas. 

Desta forma, pretende-se tornar conhecido de todos os que estão envolvidos com a 

formação do cadete os resultados obtidos para incentivar novos estudos que possam propiciar 

melhorias na saúde mental desses militares em formação e buscar um melhor desempenho deles 

na jornada acadêmica. 

Levando em consideração que, após a formação, esses militares estarão atuando em 

várias regiões do Brasil e que um preparo mais adequado na formação implica, diretamente, em 

um serviço com mais resultados para a nação, entende-se como sendo importante a formação 

acadêmica propiciando melhores condições para que os cadetes obtenham um melhor 

desempenho geral nas atividades da AMAN. 

Acredita-se que a análise das condições que propiciam um excesso de estresse no 

cotidiano do Cadete das Agulhas Negras, influenciando seu desempenho acadêmico, possa 

trazer ganhos para a qualidade da instrução na formação desses militares e fazer com que essa 

melhoria interfira de maneira positiva na motivação com a carreira a que eles se propuseram 

seguir. 

Tendo em vista tudo o que foi exposto, o principal objetivo desse trabalho monográfico 

é verificar quais são os fatores que, na perspectiva dos cadetes, produzem estresse na rotina da 
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AMAN bem como verificar como esse estresse compromete o desempenho deles na vida 

acadêmica. 

Partiu-se da hipótese de que a rotina provoca um excesso de estresse no cadete, em seu 

desempenho geral. Também se acredita que por mais que o estresse seja considerado necessário 

na formação do militar, talvez, na rotina do cadete existem situações que causam estresse 

desnecessário que prejudicam o cadete em suas atividades. Com essas bases teóricas e pesquisas 

já realizadas, pode-se trazer para a realidade da AMAN um estudo de como o estresse está 

presente na vida de seus cadetes. 

Ainda, de acordo com Bernik (1997, apud FILGUEIRAS e HIPPERT, 2002), o 

“estresse já é um problema econômico e social, de saúde pública, que implica em gastos não só 

para o indivíduo, mas também para empresas e governo”. Tendo por base esta última afirmação, 

pode-se notar a importância de estudar sobre esse tema, uma vez que os militares têm uma 

grande responsabilidade para com a sociedade brasileira e são detentores de recursos públicos, 

que têm que ser bem aproveitados para o melhor cumprimento de suas missões. 

Para se conseguir obter dados que mostrem o quanto o estresse está presente na vida dos 

cadetes e, mais importante do que isso, como eles o enxergam e sentem que isso pode 

influenciá-los, foi feita uma pesquisa por meio de questionários que foram aplicados a cadetes 

do Corpo de Cadetes da AMAN, possibilitando uma análise quantitativa e qualitativa a respeito 

do tema proposto para a monografia. Os dados obtidos foram expostos em tabelas e gráficos 

para que seja possível tirar as conclusões devidas. 

Como forma de abordar essas questões, serão apresentados seis capítulos. No primeiro 

capítulo será feita uma explanação de alguns conceitos considerados essenciais para um melhor 

entendimento do leitor acerca do estresse, tais como: definição e possíveis causas, estratégias 

de enfrentamento, e outros aspectos relacionados. Já no segundo serão expostos aspectos 

relativos ao referencial teórico-metodológico. No terceiro e quarto capítulo serão abordados 

assuntos referentes ao estresse e a rotina do cadete, respectivamente. No quinto capítulo será 

exposto a análise dos dados da pesquisa. Por fim, o último capítulo irá tratar sobre as 

considerações finais e tecidos alguns comentários no que diz respeito aos resultados obtidos. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo Geral 
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Quais são os fatores considerados estressores para os cadetes da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) e como esses fatores interferem no desempenho das atividades 

acadêmicas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

Partiremos da hipótese de que a rotina provoca um excesso de estresse no cadete, em 

seu desempenho geral. Também se acredita que por mais que o estresse seja considerado 

necessário na formação do militar, talvez, na rotina do cadete existem situações que causam 

estresse desnecessário que prejudicam o cadete em suas atividades. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA  

 

 O estresse é uma reação a qualquer mudança que requer um reajustamento ou resposta 

da nossa parte, esse estresse pode ser causado por algo que requer uma adaptação ou mudança 

nosso meio habitual. 

O nosso corpo reage a estas mudanças com respostas físicas, mentais e emocionais, nos 

da raça humana temos meios de reagir às mudanças, por isso as causas do stress podem variar 

de pessoa para pessoa. 

Podemos controlar o stress, porque afinal, ele tem origem na forma como lidamos e 

respondemos às situações “estressantes”. O stress da na maioria dos casos, criar angústia, tensão 

e receio de falhar. E quando atinge níveis excessivos, o stress pode mesmo ser o maior 

responsável por situações depressivas. 

 O estresse é muitas vezes definido como sendo a resposta do corpo humano a situações 

que algum indivíduo passa que não são comuns para ele, ou seja, nada mais é que o efeito 

provocado pela adaptação a um novo estímulo. De acordo com Weiten (2006), o termo estresse 

é qualquer circunstância que ameaça ou é percebida como ameaçadora do bem-estar do 

indivíduo e que, portanto, minam as capacidades de enfrentamento do indivíduo. Não só 

situações catastróficas como desastres naturais, acidentes de trânsito, ou eventos muito 

incomuns são dadas como situações estressoras, como também detalhes da vida corriqueira 

podem causar estresse, lembrando que esses não são fatos isolados; a cada situação estressora 

pode-se associar outra e assim por diante, prolongando ainda mais essa fase. 

Levando em consideração que muitos jovens passam por muitas situações às quais não 

estão acostumados ao ingressarem em universidades, é de grande valia o uso de um artigo, 

intitulado de “Nível de stress e estratégias de coping dos estudantes do 1º ano do Ensino 

Universitário de Coimbra”, que tem uma abordagem válida sobre as experiências vividas por 

aqueles estudantes e como eles fazem para “driblar” essa situação, artigo publicado por Ramos 

e Carvalho (2007). 

  De acordo com a Professora Doutora Susana Isabel Vicente Ramos em seu trabalho a 

respeito do Nível de Stress e Estratégias de Coping dos estudantes do 1° ano do ensino 

universitário de Coimbra (2007), com o ingresso no Ensino Superior, o estudante estará apenas 

iniciando uma séria e longa tarefa para atingir o seu objetivo de enriquecer a sua formação e 

tornar-se um licenciado, tendo pela frente inúmeras e difíceis caminhadas e não apenas dias de 
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alegria e boas experiências. O ingresso a esse novo sistema de ensino implica em inúmeras 

mudanças. Constituirá um momento em que será necessário conciliar motivações e interesses 

pessoais com novos contextos de vida, ao nível familiar, social e escolar. Tal contexto é visto 

por muitos estudantes como um gerador de situações indutoras de estresse. Assim, é necessário 

identificar tais causas de estresse e conhecer possíveis efeitos para aprender-se a lidar com tal 

situação (estratégias de coping). 

As características da vida militar, bem como as diversas situações peculiares em que se 

encontram os Cadetes da AMAN em sua rotina, como a sobrecarga nos estudos por parte da 

Divisão de Ensino (DE), a ansiedade que envolve o psicológico dos cadetes nas atividades 

específicas de cada ano e também alguns transtornos administrativos durante o dia, estimulam 

à descoberta dos principais fatores ou motivos que causam um excesso de estresse e diminuição 

da qualidade de vida do cadete em sua estadia na AMAN. 

 Desta forma, pretende-se mostrar aos responsáveis pela formação acadêmica-militar 

deles, os resultados obtidos para incentivar novos estudos que possam proporcionar melhora na 

saúde mental desses militares em formação e buscar um melhor desempenho deles na jornada 

acadêmica. 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A metodologia a ser utilizada será a de coleta de dados quantitativa e qualitativa, através 

de um questionário aplicado a cadetes das armas, quadro, serviço e do curso básico. Isso se 

deve ao fato desses pelotões estarem cursando a AMAN e por estarem em mais condições de 

responder à pesquisa, pela questão de suas percepções não terem sido perdidas pelo tempo, 

tendo em vista a subjetividade do tema relacionado ao estresse. 

Será aplicado um questionário para coleta de dados e posteriormente a confecção de 

gráficos que serão utilizados na pesquisa. 

A coleta de dados será realizada em cadetes das armas, quadro, serviço e do curso 

básico. 

Os instrumentos utilizados em coleta de dados serão através de questionários, que tem 

o “objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre o assunto 

que os informantes saibam opinar ou informar” (CHIZZOTTI, 1998, p. 51) ou ainda “são 
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instrumentos adequados para a obtenção de dados primários, tanto para a pesquisa quantitativa 

quanto para a qualitativa” (CHAROUX, 2004, p. 45).  

 

4 ENTENDENDO O ESTRESSE DA VIDA DIÁRIA 

 

4.1 CONCEITUAÇÃO  

 

A compreensão do que é o estresse, seus sintomas e suas fases, pode 

ajudar o homem, a saber, utilizar favoravelmente a força geradora do mesmo, pois 

é quase impossível evitá-lo em nossas vidas, porém mudar as atitudes perante os 

eventos corriqueiros e/ou adotar um regime antiestresse, são meios de enfrentá-lo de modo mais 

adequado e inteligente. 

Estresse e estressores podem ser entendidos como qualquer demanda 

interna ou social, que requer do indivíduo um ajuste de seu padrão de 

comportamento habitual. Cada pessoa possui uma quantidade específica de 

energia adaptativa e está energia é limitada. 

O organismo, ao receber um estímulo, desencadeia uma resposta, como o 

preparo para fuga ou reação de enfrentamento da situação geradora do mesmo e, 

de acordo com a vulnerabilidade individual e abrangendo a esfera físico-psicossocial, leva a 

alterações orgânicas e mentais, de uma maneira ampla e diversificada.  

Nesse sentido, pode-se entender estresse associado ao trabalho como um 

conjunto de perturbações psicológicas ou sofrimento psíquico, associado às 

experiências de trabalho, desencadeando o chamado estresse ocupacional. 

 A saúde do trabalhador fica comprometida, quando este começa a exercer 

um papel de multifuncionalidade dentro da empresa gerando a fadiga e o desgaste 

profissional. 

Considera-se que, as principais fontes de estresse podem ser fatores 

ambientais e fatores organizacionais, no entanto, o diagnóstico é essencialmente 

clínico, baseado em duas partes principais de sinais e sintomas: rastreamento 

individual e rastreamento do risco nas situações de trabalho. 

Assim, pode-se entender como as principais síndromes e doenças 

associadas e ou provocadas pelo estresse ocupacional, as sumarizações, fadiga, 

distúrbios do sono, depressão, síndrome do pânico.  
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Segundo Weiten (2006, p. 370), o estresse pode ser defino como “quaisquer 

circunstâncias que ameaçam ou são percebidas como ameaçadoras do bem-estar do indivíduo 

e que, portanto, minam as capacidades de enfrentamento do indivíduo”. Ou seja, de acordo com 

a definição dada pelo autor, conclui-se que o estresse é quase que intrínseco à vida em 

sociedade, tendo em vista o nível de exigência que as mudanças vêm impondo aos indivíduos. 

Tais condições fazem com que os indivíduos tenham que deixar sua “zona de conforto” para 

terem que se adaptar à uma nova condição imposta. 

Existe ainda uma relação feita a respeito do estresse envolvendo conceitos como o medo 

e a ansiedade, como foi afirmado por Davidoff (2001, p. 390). De acordo com esta autora, 

ansiedade é “uma emoção caracterizada por sentimentos de antecipação de perigo, tensão e 

sofrimento e por tendências de esquiva ou fuga”, e medo “poderia ser definido da mesma 

forma”. Há ainda algumas considerações sobre o assunto, dizendo que o medo é mais fácil de 

ser identificado, e ansiedade não; segundo a autora, no que se refere a intensidade de cada um, 

a da ansiedade é consideravelmente maior que a do medo, caso não se conheça o perigo, por 

exemplo. 

Dentro dessas duas conceituações apresentadas, vale ressaltar que a intensidade do 

estresse pode ser diferente para diferentes pessoas, pois cada pessoa está sujeita a experiências 

de vida diferentes umas das outras, de modo que uma condição que para uma pessoa é estressora 

para outra pode ser uma condição totalmente rotineira. Há também o aspecto da autoconfiança 

ou da autoestima, a forma como as pessoas interpretam o mundo que está à sua volta, a aceitação 

no que se refere a desafios durante a vida, dentre outros. 

 

4.2 TIPOS DE ESTRESSE  

 

Quando nos sentimos ameaçados, o cérebro automaticamente produz uma série de 

hormônios estressores — como cortisol e adrenalina —, que fazem a pressão arterial subir, os 

músculos contraírem, a frequência cardíaca aumentar e a respiração acelerar. No âmbito 

psicológico, esses hormônios estimulam a irritabilidade, ansiedade, frustração, tristeza, 

insegurança e o ressentimento. 

Uma pessoa emocionalmente saudável retorna rapidamente ao estado normal depois de 

um momento de tensão, enquanto uma pessoa estressada entra em um ciclo vicioso de 

desequilíbrio, ficando cada vez mais adaptada a esse estado — que passa a ser seu estado 

natural. 

Veja abaixo alguns dos principais sintomas do estresse emocional: 



16 

 

– Insatisfação com a vida; 

– Isolamento social; 

– Cansaço; 

– Ganho ou perda de peso; 

– Dor de cabeça, agitação, febre; 

– Cansaço, tristeza; 

– Queda de cabelo; 

– Irritabilidade, mau humor; 

– Falhas de concentração e memória; 

– Insônia, sono agitado; 

– Angústia, baixa produtividade no trabalho; 

– Sintomas físicos: má digestão, prisão de ventre ou diarreia, gastrites, úlceras, infecções, 

gripes, herpes, pressão arterial alta, derrame, infarto, dores de cabeça e musculares. 

 

Para um maior entendimento em relação ao assunto, é relevante a abordagem dos 

diferentes tipos de estresse. Dentre todos os tipos existentes, os que são considerados os 

principais são: pressão, mudança, frustação e conflito (WEITEN, 2006). 

A pressão está diretamente ligada a algum comportamento dito como “esperado” ou à 

expectativa em alguma maneira de agir. Pode-se relacionar estes conceitos à profissão exercida 

por algum indivíduo, como a pressão sofrida por um tenente ao cumprir da melhor maneira 

possível uma missão por ele recebida, por exemplo. As normas impostas pela sociedade 

também são grandes fontes de pressão, ditando como os membros dessa sociedade devem agir. 

Ainda, de acordo com Morris e Maistro (1990, apud MORRIS e MAISTO, 2004, p.376), a 

pressão “ocorre quando nos sentimos forçados a acelerar, intensificar ou mudar a direção do 

nosso comportamento, ou quando nos sentimos compelidos a melhorar nosso desempenho”. Na 

vida acadêmica de uma cadete, por exemplo, a pressão é diariamente exercida e muitas vezes 

“incentivada”, seja nos campos moral, acadêmico, físico ou psicomotor. A dedicação do cadete 

nessas áreas vai influenciar diretamente no futuro de sua carreira, por isso tanta pressão em ser 

o melhor que puder ser. Essa pressão também é útil para preparar o futuro oficial para tomadas 

de decisão rápidas e que influenciam pessoas à sua volta. 

As mudanças sofridas pela sociedade já vêm sendo abordadas neste capítulo, porém 

como uma definição mais direta pode ser utilizada a de Weiten (2006, p.382), que diz que 

“implicam qualquer tipo de alteração nas circunstâncias de vida de uma pessoa que exijam 

alteração”. Esse é um conceito mais fácil para ser compreendido, devido ao fato de que podem 
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surgir de muitas fontes externas, tais como: divórcio, prisão, casamento, mudança para um 

bairro novo, dentre outras. 

Por outro lado, a frustação é experimentada quando se vivencia um fracasso na busca 

de algum tipo de objetivo. Tal experiência é fácil de ser observada, por estar presente na vida 

rotineira das pessoas. Pode-se tratar de coisas muito simples, como o atraso no trabalho, o que 

pode ser resolvido com um pouco de planejamento e antecipação no dia anterior, ou podem ser 

mais complexas, com resultados duradouros, como o divórcio. O cadete, por exemplo, sabe que 

muito dos rumos que sua carreira poderá tomar não dependem somente de seus esforços, mas 

também da intenção da Força, das oportunidades que podem ou não aparecer para ele, dentre 

outros exemplos. 

O conflito é mais uma das características da rotina de uma pessoa, sendo definida por 

Morris e Maisto (2004, p. 376) como “provavelmente, o mais comum”. Basicamente, existe um 

conflito quando há necessidade ou desejo de realização de duas ou mais atividades, sendo que 

uma não é compatível com a outra. Ou seja, é preciso ser feita uma escolha e nem todas as 

necessidades ou demandas serão contempladas. Tudo isso acaba trazendo frustações, e 

ocasionando algum tipo de estresse. Os conflitos dividem-se em três tipos, de acordo com 

estudo feito por Kurt Lewin (1935, apud MORRIS e MAISTO, 2004), que são: conflito de 

aproximação-aproximação, conflito de esquiva-esquiva e conflito de aproximação-esquiva. 

Pode-se entender por conflito de aproximação-aproximação que uma pessoa se sente 

atraída por dois objetos ao mesmo tempo. Entretanto, não pode realizar os dois ao mesmo 

tempo, a realização de um objetivo emplaca abandonar o outro (DAVIDOOF, 2001). Por 

exemplo, uma pessoa precisa decidir entre estudar para uma prova ou ir ao shopping. 

Normalmente esse tipo de conflito é facilmente solucionado pelos indivíduos, uma vez que 

sempre resultam em algo bom e por ser possível realizar o outro objetivo posteriormente. 

No conflito esquiva-esquiva ocorre justamente o contrário, a pessoa se vê presa à 

escolha de um dentre os dois objetivos que por ela são considerados indesejáveis. A reação, 

normal, das pessoas perante essa situação é tentar fugir dela. Um exemplo dado por Weiten 

(2006) é o de uma pessoa ter que escolher entre fazer uma cirurgia da qual sente muito medo 

ou continuar com a dor. Percebe-se um conflito que não é tão fácil de ser solucionado, o qual 

muitas pessoas acabam optando “por esperar que os acontecimentos resolvam os conflitos por 

eles” (MORRIS e MAISTO, 2004 p. 377).   

Já o conflito aproximação-esquiva aborda um objetivo que possui características boas e 

ruins ao mesmo tempo. Por exemplo, aceitar um emprego com salário melhor, mas que 
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implicaria na mudança para uma localidade bem afastada da sua família. Este conflito é 

considerado bastante comum e grande causador de estresse.  

Todas as definições, acima citadas, são essenciais para o bom entendimento de como o 

estresse surge e como as pessoas lidam geralmente com ele, vale ressaltar que estas são apenas 

as principais formas de definir o estresse e que existem variações na intensidade em como as 

pessoas o experimentam.  

 

4.3 COMO ENFRENTAR O ESTRESSE  

 

Entende-se como enfrentamento do estresse uma forma de lidar com ele, pois o estresse 

requer medidas de ação. As pessoas possuem muitas formas de agir quando se deparam com 

situações de estresse; algumas dessas formas serão apresentadas a seguir. São elas: 

confrontação, afastamento, negação, repressão e agressão.  

A confrontação consiste em enfrentar de maneira direta, de modo a atacar o problema e 

usar todas as formas para resolvê-lo. Em outras palavras, pode ser entendido como “vestir a 

camisa”, como é dito por alguns indivíduos. Envolve o reconhecimento da existência de um 

problema para o qual deve-se achar alguma solução. Envolve também a raiva, que pode ser 

eficaz, principalmente se ela for expressa moderadamente ao invés de uma explosão, como foi 

dito por Morris e Maisto (2004). É rotineiro encontrar esse tipo de enfrentamento entre os 

cadetes, pois exemplifica exatamente o que é esperado que se faça: enfrentar o problema ao 

invés de ficar apenas reclamando de como as coisas estão assim. Quando se vai mal em alguma 

prova, por exemplo, e o cadete fica de recuperação é comum que ocorra muito estresse e até 

um pouco de raiva, mas no final acaba que ele se conforma com a situação e confronta seu 

problema com mais estudo e menos horas de descanso. 

Segundo os autores, ainda, o afastamento consiste em entregar os pontos, como 

popularmente é dito. Em algumas situações é melhor se afastar de alguma que possa gerar 

estresse, como uma pessoa que tem muito medo de viajar em um navio e opta pelo avião, por 

exemplo. Existem situações ruins que não podem ser enfrentadas ou mudadas, por isso a 

resignação se torna uma coisa realista e positiva. Por outro lado, o afastamento pode não ser tão 

bom, umas vezes que a pessoa pode passar a evitar situações parecidas com a estressora 

podendo não desfrutar de uma solução eficaz, caso apareça. 

Pelas peculiaridades da vida militar, é difícil encontrar essa forma de enfrentamento na 

caserna, principalmente entre cadetes, pois isso pode levar ao desligamento do curso. No curso 

da AMAN, há muitas atividades avaliadas em que os cadetes têm de superar algumas 
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dificuldades. Aqueles que não conseguem lograr êxito optam por pedir desligamento ou 

trancamento escolhendo o afastamento do estresse que esse medo lhe causava. O desligamento 

ou o trancamento foram a materialização do afastamento que ele encontrou naquele momento. 

O enfrentamento conhecido como negação nada mais é do que se recusar a aceitar 

alguma circunstância não favorável ou dolorosa. Assim como o afastamento, existem aspectos 

positivos e negativos nessa forma de enfrentamento. As pessoas podem acabar “mascarando” 

uma consequência ruim por acharem algo que venha justificar determinada ação.  

Outra forma de enfrentamento muito comum é a repressão que funciona como um 

bloqueio de lembranças ou emoções que venham a ser desagradáveis ou dolorosas. Quando a 

repressão está agindo, o que é banido não adentra a consciência, mesmo que influa no 

comportamento (DAVIDOOF, 2001). Uma explicação importante dada por Morris e Maisto 

(2004), é que a agressividade e a raiva são impulsos ditos como ruins pelos pais aos filhos desde 

muito tempo. Logo, segundo Morris e Maisto (2004), a pessoa pode tentar reprimir alguma 

lembrança que remonte à raiva e agressividade como um caminho para fugir do estresse, por 

exemplo. 

A agressão, por outro, lado faz alusão a certo tipo de violência, uma vez que o estresse 

em si gera raiva. A raiva cai sobre a fonte estressora quando ela é facilmente identificada. 

Quando a fonte estressora é difícil de ser identificada, acaba por gerar violência contra alvos 

inocentes, que por sua vez recebem toda a carga de raiva, podendo ser animais ou muitas vezes 

amigos próximos (DAVIDOOF, 2001). 

O estudo direcionado ao entendimento dessas formas de enfrentamento tem sido 

considerado muito relevante no que diz respeito ao controle da situação estressante por parte de 

quem a está vivendo. Logo, análise de problemas organizacionais, juntamente com o 

afastamento dessas situações, pode ser muito eficaz para a redução do estresse ( FONTES e 

GUIMARÃES, 2004). 

Essas são algumas das formas de enfrentamento que podem ser vivenciadas ou vistas 

mais facilmente no dia-a-dia, assim como algumas definições importantes de coping, 

ressaltando que existem outras fontes de reação que poderiam ser exploradas. Entretanto, o 

objetivo da escolha dos conceitos apresentados foi trazer uma compreensão mais clara de como 

o ser humano reagem quando está perante situações estressoras e que não é difícil uma pessoa 

apresentar uma ou mais formas de enfrentamento, o que vai depender da conveniência do 

momento e das consequências mentais do futuro. 

 

5 A ROTINA DO CADETE  
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5.1 A VIDA ACADÊMICA  

 

Fontes e Guimarães (2004, p. 114) afirmam que “o exercício do trabalho tanto pode 

contribuir para fortalecer a vitalidade e a saúde mental [...] como também pode ser fonte de 

sofrimento, esgotamento e doença [...]”. Apesar do universo de cadete ser um ambiente de 

formação profissional, acredita-se que podemos considerá-lo como um espaço que pode 

proporcionar saúde ou formas de adoecimento, bem como qualquer contexto de trabalho. 

Ao abordar a rotina propriamente dita, pode-se fazer uma divisão para que se entenda 

os vários “lados da moeda” no que se refere ao que pode provocar o estresse nos cadetes. Em 

um primeiro momento será dado enfoque na parte acadêmica pela qual a Divisão de Ensino é 

responsável. Em um segundo momento, o enfoque será na parte militar da instrução ou 

atividade fim, tendo assim, um ponto de partida para um entendimento desse cotidiano da 

formação militar. Essa área de estudo cujo interesse é o estresse não é nova, sendo analisada 

em estudos que procuram entender como os alunos respondem ao estresse da vida acadêmica e 

das mudanças que isso pode trazer para a vida do jovem, como vemos em uma pesquisa 

realizada em estudantes do primeiro ano do ensino universitário de Coimbra, focando o estresse, 

cujos autores afirmam: 

 

 

O acesso a este novo sistema de ensino implica, inevitavelmente, múltiplas mudanças. 

Constituirá para a maioria dos estudantes, um momento em que é necessário conciliar 

motivações e interesses pessoais com novos contextos de vida, ao nível familiar, 

social e escolar.[...]. Esse período representa, muitas das vezes, a saída de casa dos 

pais, a quebra anterior de suporte social, a integração num novo local, numa nova 

instituição, com pessoas e regras de funcionamento desconhecidas [...] Tal contexto é 

visto por alguns estudantes como uma oportunidade para a gestão das suas atividades, 

para a exploração de novos ambientes e construção de novas relações. Outros 

percebem-no como potencialmente ansiógeno e gerador de situações indutoras de 

stress. (RAMOS e CARVALHO, 2007, p. 2). 

 

 

Assim como em várias instituições de ensino superior do Brasil, a AMAN apresenta 

grade curricular com diversas disciplinas. Essa academia oferece em seus quatro anos de 

formação o título de Bacharel em Ciências Militares. Cabe à Divisão de Ensino a organização 

das aulas durante os quatro anos da formação. 

É de interesse da AMAN que os cadetes possuam em seus currículos a matéria de 

Administração, tendo em vista a preocupação com a gestão da Força Terrestre, bem como os 

benefícios e os aprendizados que a matéria trará.  
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Muitos dos cadetes que ingressam no primeiro ano da AMAN não possuem muita noção 

do que se trata a matéria de Administração, pois no meio civil é algo não muito falado, inclusive 

na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Sabe-se que na AMAN há um curso 

desse tipo, porém não se sabe exatamente qual é o enfoque dado. 

Pode-se, então, notar uma possível fonte estressora: o não conhecimento do que se 

estudará. A área de Administração envolve muitas disciplinas da área de humanas. Muitos dos 

jovens não se identificam com essa área do conhecimento e, somado ao desconhecimento da 

grade curricular da AMAN, acaba por se criar uma fonte de estresse. 

Segundo Ramos e Carvalho (2007, p.10), “o Ensino Superior geralmente favorece e 

suscita, hoje mais do que ontem, um clima de competição, ele próprio ligado à enorme 

dificuldade em arrumar um emprego. A exigência requerida é, então, maior do que dantes, 

sendo a corrida aos diplomas mais competitiva”. Essa competição também pode ser notada 

entre os cadetes. Não existe uma competição para ingressar no mercado de trabalho, mas a 

competição para estar entre os melhores da turma pode dar a oportunidade de servir em uma 

localidade definida como melhor, de acordo com cada um. Sendo assim, o nível de estresse 

gerado é elevado em relação a isso, pois existem muitas disciplinas a serem estudadas e o nível 

de cobrança é alto. 

Ainda há algumas diferenças nas grades curriculares dos quatro anos da AMAN. Tudo 

visando a melhor formação das turmas. Por exemplo, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

é feito pelos cadetes do 4° ano, enquanto o 3° ano realiza o Projeto de Pesquisa. Isso se deveu 

ao fato de que o cadete do 4° ano possui mais condições para realizar um bom TCC. No caso 

do TCC, por mais que o resultado final as intenções sejam boas, o estresse é inevitável, uma 

vez que a quantidade de atividades desempenhadas pelo 4° ano acabam tomando grande parte 

do tempo livre que os cadetes possuem para a confecção do trabalho e, até mesmo, para o estudo 

individual rotineiro. 

Há ainda, entre a rotina de um cadete e a vida de um estudante de uma universidade, 

muitas semelhanças. Pode-se dizer que o 1° ano (chamado de calouro nas diversas faculdades) 

ainda não alcançou um nível de maturidade emocional para que poça encarar certos tipos 

dificuldades ou situações como citado por Ramos e Carvalho (1997, apud RAMOS e 

CARVALHO, 2007). A saudade de casa sentida por parte de alguns cadetes, principalmente 

por aqueles que moram longe da AMAN, ainda é uma grande fonte estressora. Ela pode acabar 

mexendo diretamente com a motivação do jovem, fazendo com que o pensamento dele não seja 

outro a não ser quando ele irá para sua casa rever seus parentes. Isso faz com que a cadete não 
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“viva a rotina” como deveria ser vivida, fazendo com que seu desempenho em provas, 

atividades militares não sejam as melhores que ele poderia tirar. 

Como abordado anteriormente, a grade curricular da AMAN é extensa. É sabido que 

muitas das vezes o cadete terá que escolher/priorizar o estudo por uma ou outra disciplina, 

devido ao pouco tempo que ele possui para realizar suas atividades. Não há tempo suficiente 

para estudar todas as matérias com o mesmo nível de dedicação durante uma semana normal 

de aulas. Normalmente, o cadete é liberado às 19:20h para então começar a se preparar para o 

seu estudo, lembrando que também há atividades como: Preparar o uniforme para o dia 

seguinte, tirar seus serviços, lavar suas roupas pessoais, etc. Muitas das vezes, os cadetes 

priorizam as disciplinas específicas de cada arma, quadro ou serviço por possuírem um peso 

um pouco maior na classificação. 

Existem ainda muitas outras formas ou fontes de estresse no meio acadêmico do cadete 

da AMAN. Mas todas elas, ao final de tudo, acabam por ser resumidas em uma única palavra: 

expectativa. Pode ser a expectativa que o cadete possui em relação ao curso, do que ele viverá, 

do que ele aprenderá nos próximos anos. Expectativa que os pais põem na em seus filhos como 

forma de realização de seus próprios sonhos, o que pode ser uma forte fonte de pressão em 

alguns casos. No final de tudo, quem recebe as cargas de estresse são os jovens cadetes. 

 

5.2 O ESTRESSE E A ATIVIDADE FIM 

 

Entende-se por atividade fim qualquer atividade relacionada à atividade militar, no caso 

da AMAN. O objetivo do Corpo de Cadetes, com o apoio da Seção de Instrução Especial 

(SIESP), por exemplo, é preparar os cadetes ou futuros líderes da Força Terrestre para cumprir 

inúmeras e diversas missões em funções de liderança, assim como prepará-los da melhor forma 

possível para gerir os recursos da Força, que na atual situação não é abundante. 

Como forma de atingir essas metas, os instrutores usam meios para simular possíveis 

situações em que os cadetes se encontrarão no futuro. No decorrer dos quatro anos de formação 

na AMAN, os jovens terão privação de sono, fome, sede, de maneira controlada e consciente, 

como forma de preparação para situações reais. Nesse tipo de atividade costuma-se cobrar o 

máximo dos cadetes, elevando o nível de estresse ao máximo, mostrando a eles que conseguem 

superar seus próprios limites. 

Durante os quatro anos da AMAN, inúmeros exercícios são realizados levando em conta 

o ano que o cadete se encontra. Por exemplo, um exercício que é dado ao quarto ano não é o 
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mesmo dado ao primeiro ano. Diferentes níveis de estresse vão sendo aplicados nessas 

atividades. 

No caso do primeiro ano, por exemplo, o estresse aplicado é basicamente físico. O 

cadete recém-chegado na Academia tem que passar por uma forte formação militar para que se 

adeque de forma rápida a toda a rotina que o cadete da AMAN vive. Algumas formas de punição 

são utilizadas nesse processo. No exercício de campanha, os cadetes recebem uma carga de 

instruções militares para que possam praticá-las durante uma semana no terreno. É durante esse 

período que sofrem privação de sono, comem um tipo de comida diferente (ração operacional) 

e sentem uma fadiga diferente do normal ao cumprirem as diversas missões. Tudo isso para que 

possam ter experiências a mais próximas possíveis da realidade de um eventual combate. 

Existem situações em que os cadetes enfrentam situações ainda mais estressoras, como 

é o caso do segundo ano na SIESP de selva. Nesse exercício, os jovens são expostos por 5 dias 

completos a situações que os levam a ter muita fome e muito sono. Atividades como construção 

de abrigos nas áreas de sobrevivência acabam por dificultar ainda mais esse período de 

privações, pois somadas à má alimentação, aceleram o processo de fadiga do grupo e prejudica 

um pouco o moral. Ao início do exercício, os cadetes são submetidos à rigorosa avaliação. Mais 

uma vez a expectativa/exigência entra em ação, causando um pouco mais de estresse. 

O último ano do curso é destinado também a atividades de liderança propriamente dita. 

Pode-se dizer que são as situações em que mais se percebe o estresse nos cadetes, uma vez que 

são avaliadas e outro fator importante entra em ação: a capacidade de influenciar pessoas. Com 

toda certeza isso não é uma tarefa fácil. Isso é bem explícito na SIESP, realizada todo ano. Os 

cadetes devem gerenciar um grupo, realizar atividades e missões que são passadas de forma 

contínua, no caso da SIESP do 4° ano. Há também a figura do instrutor que acompanha as 

patrulhas em todos os momentos, o que acentua a cobrança que o cadete tem consigo e com os 

outros. 

Além dessas atividades, que são avaliadas de maneira igual para os cadetes de diferentes 

cursos, há ainda o estresse causado pelas atividades específicas de cada curso. São atividades 

bastante distintas umas das outras, fazendo com que o estresse esteja relacionado a diversos 

fatores possíveis. 

Na área de Material Bélico, a pressão vem de inúmeros lados. Como por exemplo: O 

não planejamento correto da aplicação dos pelotões da companhia de manutenção nas diversas 

operações e o não funcionamento correto do fluxo de manutenção da mesma. 

A cada exercício no terreno o cadete é submetido à avaliação de um novo instrutor e, à 

medida que o tempo passa, as avaliações vão ficando mais rigorosas e alguns erros não podem 
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ser mais cometidos. Até a última missão no terreno a cobrança é elevada, o que acaba fazendo 

com que o cadete esteja exposto a grandes cargas de estresses durante um grande período.  

Os cadetes do curso de infantaria lidarão com situações que mais se assemelham ao que 

a sociedade entende, muitas vezes, como atividades militares, tais como: tiro com diversos tipos 

de armamento, patrulha, estágios de combate, etc.  

Na Academia, os cadetes de infantaria têm a oportunidade de aprender muito em um 

curso bastante completo. Entretanto, muitas exigências físicas e psicológicas vêm 

acompanhando o curso. Estes cadetes são muito exigidos nessa parte, passando assim, por 

situações de extremo estresse. Por exemplo, no segundo ano do curso de infantaria, esses jovens 

cadetes têm de passar por um exercício de patrulha no período de 60 horas. Este exercício 

consiste em atividades de planejamento das missões, divisão das funções e execução das 

mesmas. É normal que os cadetes durmam muito pouco durante a semana, executem longas 

marchas a pé e com o peso da sua mochila, além de alguns armamentos pesados e sofram 

pressão psicológica de seus instrutores. O cadete de infantaria deve passar por essa atividade 

obrigatoriamente. Todos esses fatores, somado à vontade de dar o melhor de si nos exercícios 

e a pressão de aprender a liderar um grupo de combate, resulta em grande fator estressor aos 

infantes da AMAN. 

O que cabe aos cadetes de Material Bélico é uma atividade, considerada por muitos, um 

pouco mais tranquila. Porém olhando um pouco mais de perto, percebe-se que não é bem assim. 

Esses militares possuem uma carga horária de matérias específicas muito intensa durante os 

três anos de formação dentro do curso, fazendo com que a dedicação aos estudos seja uma 

característica marcante nos tabelianos. A cobrança é elevada. Os cadetes deste quadro estarão 

em um futuro próximo lidando com expressivos recursos financeiros do EB. Por isso, um erro 

cometido por eles pode acarretar consequências para a carreira, elevando assim o nível de 

estresse desses militares. 

É sabido que a vida de um militar das Forças Armadas é marcada por diferentes 

situações, como estar pronto a qualquer momento para cumprir qualquer tipo de missão (dentro 

das suas peculiaridades). Esse tipo de prontidão é muito treinado e internalizado na formação 

dos cadetes da AMAN. Por mais que os cadetes aceitem essa condição, não se pode negar que 

algum tipo de transtorno pode advir dessa situação particular, como deixar de lado, por tempo 

indeterminado muitas vezes, a família e a vida que seguia. Essa é uma característica muito 

marcante dos militares. 

Tendo como base o que neste capítulo foi exposto, acredita-se ter sido possível conhecer 

um pouco do que é vivido pelos cadetes da AMAN, no que se refere à peculiaridade de seus 
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cursos e atividades e o que podem ser consideradas fontes estressoras dentro da sua rotina. Cabe 

salientar que são informações gerais do que pode ser observado, sendo assim, outras situações 

estressoras poderão surgir mais a frente quando serão realizados alguns questionários para 

conhecer um pouco mais a fundo as experiências e vivências dos cadetes no que tange esse 

assunto. 

 

6 ANÁLISE DE DADOS  

 

Neste capítulo os dados colhidos serão analisados e discutidos para que se possa trazer 

algum esclarecimento no que diz respeito ao estresse vivenciado pelos cadetes da AMAN. A 

partir das análises poderemos saber se a rotina provoca um excesso de estresse nos cadetes, 

influenciando sua motivação e seu desempenho geral, assim como saber se eles consideram que 

o estresse seja necessário na formação do militar. 

Foi aplicado um questionário composto de itens fechados e abertos, totalizando 11 

questões com o objetivo de relacionar os dados com o referencial teórico utilizado. Como forma 

de ilustração da pesquisa para uma melhor visualização dos resultados, serão apresentados 

gráficos com as informações referentes ao total de entrevistados, quando assim for necessário. 

Inicialmente, como forma de mensurar o quanto o estresse é presente na vida dos cadetes 

entrevistados, foi perguntado quantos se consideravam pessoas estressadas. Um Resultado 

interessante apareceu, revelando que 50 do total de cadetes entrevistados (62,5%) se consideram 

pessoas estressadas, contra 30 que não se consideram (40%). Os gráficos com os dados do total 

de pesquisados serão apresentados a seguir: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de cadetes que responderam o questionário, de acordo com a arma, 

quadro, serviço e curso básico. 

 

Fonte: Questionário aplicado aos cadetes 
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Gráfico 2 – Quantidade de cadetes que se consideram estressados, dentre o total dos   

entrevistados 

 

 
Fonte: Questionário aplicado aos cadetes 

 

Tratando-se das situações na rotina que provocam o estresse (questão número 2 do 

questionário), as principais e mais significativas que foram apontadas pelos cadetes que se 

consideram estressados são as poucas horas de sono e a falta de tempo para realizar suas 

obrigações. Possivelmente, estes dois fatores combinados são o início para uma rotina que 

desgasta e podem desencadear inúmeras outras situações estressoras, como não se sair bem em 

provas específicas por não estar dormindo bem/não ter tempo para isso. 

A grade curricular é outro fator, por ser bem extensa, que está ligado com a falta de 

tempo, pois a maioria não consegue ter um bom planejamento e controle com todas as 

disciplinas da Divisão de Ensino. A distância da família e os exercícios militares, não menos 

importantes, aparecem também. No gráfico 3, pode-se ver os resultados da questão “a que você 

atribui o seu estresse”, podendo haver mais de um fator por cadete: 

 

Gráfico 3: A quais fatores os cadetes que se consideram estressados atribuem seu estresse 

 

Fonte: Questionário aplicado aos cadetes 
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Falando agora a respeito do cumprimento das expectativas que cada cadete tem em 

relação ao curso que escolheu obteve-se o seguinte resultado: do total de cadetes entrevistados, 

41 (51,2%) disseram que suas expectativas não estão sendo atendidas, conforme o gráfico 4. E 

desses 41, cerca de 79,7% acham que isso pode gerar estresse, conforme gráfico 5.  

Fazendo um paralelo com o estudo realizado com estudantes universitários de duas 

universidades distintas (BAKER et al., 1985 apud RAMOS E CARVALHO, 2007), pode-se 

verificar que, assim como estes estudantes universitários, alguns cadetes também acabam 

iniciando  um processo de desilusão, aonde o confronto de suas expectativas e a realidade que 

é vista é uma grande fonte que causa estresse, que podem iniciar uma desmotivação, baixos 

rendimentos nos estudos e, em casos mais extremos, a desistência, como ocorre em algumas 

turmas da AMAN. No questionário, os cadetes disseram que o descontentamento com as 

expectativas do curso os atinge com baixas notas em avaliações e desmotivação com a carreira.  

Abaixo estão os dados referentes a esta questão: 

 

Gráfico 4 – Quantidade de cadetes que consideram que suas expectativas ao seu curso estão sendo 

atendidas. 

 

 

Fonte: Questionário aplicado aos cadetes 

 

Gráfico 5 – Quantidade de cadetes que consideram que suas expectativas não são atendidas 
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Fonte: Questionário aplicado aos cadetes 

 

 

Falando ainda sobre expectativas, pode-se abordar também as influências das famílias 

na vida de seus filhos cadetes. Levando em consideração as pesquisas feitas na Universidade 

de Coimbra:  

 

[...] A família não se apercebe, muitas vezes, do quanto as suas expectativas projetadas 

no seus filhos e as expectativas que este projeta, e que por vezes não existem (“estar 

à altura do que pensa que o pai e a mãe querem, provar que são capazes...), pesam no 

estudante, originando formas de estresse. [...] (CLAUDE, 1993 apud RAMOS e 

CARVALHO,2007). 

 

Assim como nas universidades, os cadetes da AMAN também sofrem as influências do 

estresse relativas às expectativas dos pais, de modo que, dos 80 cadetes entrevistados, 74 

(91,4%) responderam que os pais criam esperanças em relação à situação deles no curso. Alguns 

desses cadetes, acham que essa situação pode ter alguma influência ou até mesmo algum 

estresse, pois, não há o desejo de desapontar os pais, o que faz com que a auto cobrança possa 

desenvolver um estresse que influencia nas atividades. Entretanto, outras respostas 

interessantes apareceram, onde foi falado que os pais exerciam uma influência positiva na vida 

dos cadetes, como que sendo uma fonte para encontrar apoio e forças para continuar a formação. 

A seguir estão os dados referentes a essa questão separados pelo total de entrevistados, 

conforme demonstram os gráficos 5: 

 

Gráfico 6 – Quantidade de cadetes que dizem que os pais criam expectativas sobre eles 
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Fonte: Questionário aplicado aos cadetes 

 

 

Como última análise de como o estresse é percebido pelos cadetes da AMAN, é 

importante a abordagem de uma pergunta que irá resumir a percepção de todos eles em relação 

a este tema, que é “você acha que o estresse é essencial na vida militar?”. O resultado que 

apareceu foi interessante. Do total de cadetes, 51 (64%) consideram que o estresse é essencial 

na carreira militar. Isso foi justificado por eles pelo fato de que devem estar preparados para 

lidar com situações adversas depois de formados, por ter que assumir funções de liderança 

perante uma tropa, e que estão sendo forjados para o combate, mesmo sendo o Brasil um país 

pacífico. Os outros 29 cadetes (36%) que não acham que o estresse é essencial, afirmam que os 

militares devem aprender a lidar com o estresse, e não a viver com ele, por exemplo. Essas 

vertentes afirmam que se deve aprender a lidar com o estresse apenas e que a formação impõe 

um estresse desnecessário ao cadete.  

De acordo com esses resultados, é possível dizer que a maioria dos cadetes está de 

acordo com a máxima que se prega em várias unidades militares, não só no EB, mas de todas 

as Forças Armadas, que é a seguinte afirmação: 

 

 
Nos treinamentos militares são utilizados estressores, de forma consciente e metódica, 

para tornar os militares mais resistentes às adversidades. A ideia é de que os militares 

devem se tornar resilientes, ou seja, tenham a capacidade de lidar com fatores de 

estresse intensos como fadiga, privação do sono, falta de controle e autonomia, carga 

de trabalho intensa e fatores ambientais intensos. Espera-se, ao fim de um curso de 

formação militar, que os novos militares sejam capazes de lidar com as exigências 

vividas no curso e com certas características ambientais. (RODRIGUES, 2003 apud 

MARINHO, MARSOLA e MENEZES, 2006, p 126). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante a formação deste trabalho monográfico, foi possível discorrer a respeito de 

alguns conceitos importantes acerca do estresse, ele está presente em nossas vidas querendo ou 

não ele se faz presente. 

Foi visto que as mudanças ocorridas em um ambiente podem mudar totalmente o modo 

de viver de um indivíduo, pois o ser humano tem certa resistência a alterações em seu modo de 

vida e em sua rotina. Tudo isso é capaz de gerar estresse, que são diferentes formas de reação 

do ser humano diante de alguma situação que para ele é estranha ou adversa. 

No caso, nesse universo de mudanças e alterações no modo de vida, foram trazidos à 

tona os cadetes da AMAN, com características que lhes são peculiares. Partiu-se da hipótese de 

que a rotina a que os cadetes são submetidos poderia trazer-lhes um estresse, às vezes, 

desnecessário, interferindo em sua motivação e desempenho de um modo geral. Com todas as 

informações obtidas, atingiu-se o objetivo do trabalho, a saber, verificar quais eram os fatores 

que, na visão dos cadetes, geravam estresse na rotina da AMAN, assim como verificar como 

esse estresse atrapalharia o seu desempenho na vida acadêmica. 

Observou-se, com a técnica de pesquisa utilizada, que inúmeras situações consideradas 

estressoras e pode-se verificar se as percepções dos cadetes apresentavam diferenciações entre 

as armas, quadro, serviço e curso básico, o que não ocorreu na maioria das questões. 

Percebeu-se que uma parcela considerável de cadetes se considera estressada e, ao 

contrário do que se pensava inicialmente, a maior parte desse estresse vivenciado é gerado 

devido à falta de tempo para realizar as atividades e às poucas horas de sono, e não pelas 

atividades específicas de cada armas, quadro, serviço e curso básico. Logo, as condições de 

cansaço, as noites de sono mal dormidas, assim como a falta de tempo livre podem gerar 

resultados negativos e comprometer o desempenho dos cadetes. 

Além desses fatores, há as expectativas que as famílias criam em relação aos filhos, 

gerando mais uma sobrecarga e, em alguns casos, uma cobrança exagerada dos cadetes em 

relação a si próprio, somado ao fato de que o cadete é submetido a situações de avaliação 

constantes, fator este que, para muitos, gera ansiedade e medo. Não obstante a tudo isso, os 

cadetes também conseguem criar estratégias de coping (enfrentamento) por meio de músicas, 

relaxamentos diversos, dentre outros. 

Assim, as atividades que envolvem os militares em formação são caracterizadas como 

estressantes, e um estresse que muitas vezes é produzido consciente e sistemática.  
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Entretanto, a maioria dos cadetes que participaram da pesquisa entendem essa situação 

como inerente à formação militar, na medida em que se aprende a lidar com o estresse, enquanto 

a minoria dos entrevistados entendem que essa aprendizagem deve estar presente na formação, 

porém, não tão cotidianamente, levando em conta que a formação impõe um estresse 

desnecessário. Tais reflexões nos sugerem pensar um pouco mais a esse respeito. 

Diante dessas constatações, pode-se comprovar a hipótese de que existem, de fato, 

situações que provocam um excesso de estresse, o que pode influenciar de forma negativa no 

rendimento dos cadetes. Muito se falou em falta de tempo, somado ao cansaço, horas de sono 

insuficientes, carga horária complica de administrar interferindo no planejamento individual do 

cadete. 

Contudo, se o Exército Brasileiro tem como objetivo, na figura da AMAN, oferecer uma 

formação de qualidade aos seus futuros líderes, é necessário pensar e ter como prioridade essas 

questões no que diz tange à saúde mental e à qualidade de vida; Logo, deve ser prioridade um 

melhor ajuste de disciplinas/atividades extra rotina para que assim o cadete tenha um pouco 

mais de tempo livre, mesmo que mínimo, para tentar planejar sua vida, organizar seus projetos 

e, principalmente, assimilar as experiências vividas durante o dia, a semana ou mês. 

Sendo assim, como forma de motivação, pode-se sugerir que este trabalho monográfico 

sirva como um incentivo para a realização de outros, na área de saúde mental e do trabalho, 

objetivando tentar mostrar a todos os que são responsáveis pela formação dos cadetes que, com 

a motivação correta e um planejamento curricular mais adequado a realidade do cadete, o seu 

processo de formação traria muito mais efeitos positivos, resultando em oficiais ainda mais bem 

formados. Este trabalho foi apenas um passo inicial nessa direção. 

Com toda certeza esse campo de estudo ainda possui muitas áreas a serem exploradas e 

muitos outros resultados inéditos que poderão advir de novos estudos realizados. 
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8 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário tem por finalidade levantar dados para minha monografia, de modo a 

evidenciar situações na rotina do cadete da AMAN que possam gerar algum tipo de estresse e 

que influenciam diretamente no desempenho do mesmo em sua vida acadêmica.  

 

1) Você se acha uma pessoa estressada?   

( ) Sim ( ) Não 

 

2) Se respondeu sim na questão 1, a que fatores você atribui esse estresse?  

( ) Distância da família  

( ) Disciplinas específicas na D.E.  

( ) Atividades específicas (Dentro de cada A/Q/S)  

( ) Grade curricular  

( ) Exercícios militares (SIESP, Manobra Escolar, Ofensiva, etc.)  

( ) Falta de Tempo  

( ) Poucas horas de sono  

( ) Outros:__________________  

 

3) Suas expectativas em relação ao seu curso estão sendo atendidas?  

( ) Sim ( ) Não  

 

4) Você acha que isso pode gerar estresse?  

( ) Sim ( ) Não  

 

5) Em caso afirmativo, como você acha que isso influencia em seu desempenho como cadete?  

( ) Baixas notas na D.E.  

( ) Desmotivação com a carreira  

( ) Outros:__________________  

 

6) Você acha que o estresse é essencial na formação de um militar? Justifique.  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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7) Sua família cria grandes expectativas em relação ao seu curso e carreira?  

( ) Sim ( ) Não  

 

8) Como você acha que isso interfere em sua rotina?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

9) Você acha que o medo e a ansiedade são muito presentes na vida de um cadete? Em quais 

situações?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

10) Como você costuma enfrentar seu estresse?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

11) Há alguma outra situação estressora que ache válido ser comentada?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 


