
 

 

 

 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

ACADEMIA REAL MILITAR (1811) 

CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Higor Felipe Pyrrho de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO MORAL DOS CADETES DA AMAN: A 

INTERNALIZAÇÃO DOS VALORES INERENTES À PROFISSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resende 

2019 



Higor Felipe Pyrrho de Melo 
 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação 

em Ciências Militares, da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN, RJ), como requisito 

parcial para obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO MORAL DOS CADETES DA AMAN: A INTERNALIZAÇÃO DOS 

VALORES INERENTES À PROFISSÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orientador: Maj Atílio Sozzi Nogueira. 

 

 

 

 
 

Resende 

2019 



Higor Felipe Pyrrho de Melo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO MORAL DOS CADETES DA AMAN: A INTERNALIZAÇÃO DOS 

VALORES INERENTES À PROFISSÃO 

 

 

 

 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Militares, da 

Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN, RJ), como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Militares. 

 

 

 

 

 

Aprovado em  de _  de 2019. 

 

 
Banca examinadora: 

 

 

Maj Atílio Sozzi Nogueira 

(Presidente/Orientador) 
 

 

TC José Octavio Távora Filho 
 

 

2° Ten Rafael Genaio Sperotto 

 

 

Resende 

2019 



 

 

 

RESUMO 

 
O DESENVOLVIMENTO MORAL DOS CADETES DA AMAN: A INTERNALIZAÇÃO DOS 

VALORES INERENTES À PROFISSÃO 

 

 

AUTOR: Higor Felipe Pyrrho de Melo 

ORIENTADOR: Maj Atílio Sozzi Nogueira 

 

 
 

Este estudo diz respeito ao desenvolvimento moral dos cadetes da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), no qual o objetivo principal é comparar o desenvolvimento e 

internalização de valores militares por cadetes do primeiro e quarto anos da AMAN. Em um 

primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Foram pesquisados autores que 

fundamentam a parte teórica do trabalho, na qual foi tratado o histórico dos valores, os valores 

e a moral, a importância dos valores para o militar. Posteriormente foi realizado um estudo de 

campo, com cadetes do 1º e do 4º ano da AMAN, através de um questionário. Ao final 

concluiu-se que a percepção que os cadetes do 1º ano têm a respeito da incorporação de 

valores pela formação na instituição é diferente da percepção que os cadetes do 4º ano 

possuem, no entanto, constatou-se que todos os entrevistados admitem que a formação da 

AMAN promove o desenvolvimento moral e a incorporação dos valores inerentes à profissão. 

 
 
Palavras-chave: Valores. Desenvolvimento. Internalização. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 
THE MORAL DEVELOPMENT OF AMAN'S CADETES: THE INCORPORATION OF THE 

VALUES INHERENT TO THE PROFESSION 

 

 

 

AUTHOR: Higor Felipe Pyrrho de Melo 

ADVISOR : Maj Atílio Sozzi Nogueira 

 

 

 

This study concerns the moral development of the cadets of the Military Academy of Agulhas 

Negras (AMAN), in which the main objective is to compare the development and 

internalization of military values by cadets of the first and fourth years of AMAN. At first, a 

bibliographical research was carried out. Authors who researched the theoretical part of the 

work were investigated, in which the history of values, values and morals, the importance of 

values for the military, was dealt with. Later, a field study was carried out, with cadets of the 

1st and 4th year of AMAN, through a questionnaire. At the end, it was concluded that the 

perception that the first year cadets have regarding the incorporation of values by the 

formation in the institution is different from the perception that the cadets of the 4th year have, 

nevertheless, it was verified that all the interviewees admit that the training of the AMAN 

promotes moral development and incorporation of the values inherent to the profession. 

 

 

 
Keywords: Values. Development. Incorporation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Pereira (2003) entende que uma das principais preocupações da geração nascida nos 

anos 2000, os quais estão terminando o ensino médio, é a busca pela profissão a ser seguida. 

Muitos enxergam na carreira militar, seja por motivação financeira ou por vocação, o caminho 

a ser seguido. 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é a instituição de ensino responsável 

por formar o oficial militar de carreira da linha bélica do Exército Brasileiro. Através de 

concurso, milhares de jovens buscam uma vaga nessa instituição. Entretanto, de acordo com 

Chalita (2010), para muitos é um choque de realidade a adaptação à vida militar, pois, muitos 

valores (que podem ser entendidos como o conjunto de características de determinado 

indivíduo ou organização) que são cultuados nessa instituição de ensino, por vezes não são 

praticados no dia a dia desses jovens candidatos. 

As Forças Armadas baseiam-se nos princípios da hierarquia e disciplina, assim sendo, a 

AMAN tem o importante papel de desenvolver nesses jovens os valores cultuados pelos 

militares. Dessa maneira surge a indagação: como a instituição AMAN é capaz de 

desenvolver a percepção de certo e errado dos seus cadetes através dos valores cultuados? 

Esse trabalho busca subsídios através do estudo do desenvolvimento humano e moral 

para analisar o papel da Academia Militar no desenvolvimento moral de seus cadetes. É 

importante destacar que após os cinco anos de formação, o então promovido Aspirante a 

Oficial será responsável por conduzir e influenciar positivamente os seus subordinados 

através do exemplo, dando especial atenção aos jovens que passam a fazer parte da Força 

Terrestre através do serviço militar obrigatório, oficiais temporários de carreira e alunos de 

diversos cursos. 

De acordo com MK Pesquisa e consultoria (2015), o Exército Brasileiro detém 80,1% 

de credibilidade, junto à população, no âmbito das instituições públicas ou privadas do Brasil. 

Os oficiais formados na AMAN devem ser capazes de manter o alto nível de confiança na 

instituição através da propagação dos valores internalizados durante a formação. 

Esse trabalho visa expor a importância social do desenvolvimento de valores naqueles 

que representam a instituição Exército Brasileiro, especificamente os formados na Academia 

Militar das Agulhas Negras e seu papel na contribuição da formação dos cidadãos. 
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1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivo geral 

 
 

Comparar o desenvolvimento e a internalização de valores militares por cadetes do 

primeiro e quarto anos da AMAN, sendo tais cadetes de turmas diferentes. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

Analisar a percepção dos cadetes acerca da influência do meio militar no 

desenvolvimento de valores e da moral dos discentes durante a formação na AMAN; 

Analisar, sob o ponto de vista dos cadetes, a importância dos valores militares na 

preparação do futuro oficial formado na AMAN; 

Realizar pesquisa com uma amostra dos cadetes do primeiro e quarto anos da AMAN, 

no mesmo ano letivo, para comparar os valores morais apresentados nas diferentes fases da 

formação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 HISTÓRICO DOS VALORES 

 
 

Segundo Gallo (2017), Platão escreveu o diálogo “A República”. Nesta obra o filósofo 

grego tratou da ideia de justiça e exemplificou com um modelo perfeito: a cidade justa, lugar 

em que as pessoas encontrariam a felicidade, porque, segundo ele, viveriam de acordo com 

sua própria natureza, o que as tornaria mais aptas a fazer a escolha certa entre os valores e a 

agir corretamente. 

No final do século XIX, Friedrich Nietzsche fez uma pesada crítica à ideia platônica 

de universalidade dos valores. O filósofo alemão argumentou que eles são produzidos 

historicamente, de acordo com a situação do indivíduo no contexto social. Por essa razão, ele 

anunciou que a principal tarefa da filosofia seria produzir uma escala de valores, mostrando 

sua hierarquia (GALLO, 2017). 

Gallo (2017) em uma de suas obras reflete sobre a moral como uma prescrição de 

formas de agir com base em valores considerados universais. Ele afirma que os filósofos 

sempre se preocuparam em encontrar os fundamentos da moral, isto é, os valores básicos que 

garantem a existência de uma moral, mas nenhum deles preocupou-se com a própria moral, 

uma vez que ela sempre foi considerada dada. Nietzsche lança então seu desafio: é preciso 

pensar sobre a própria moral, compreendida na história, analisada em suas origens. 

De acordo com Gallo (2017), Nietzsche, em uma de suas obras se preocupou com o 

nascimento dos valores morais concebidos como universais e eternos. Para ele, predomina 

entre nós aquilo que ele chama de uma “moral de rebanho”, isto é, um tipo de ação em que 

grandes grupos seguem um líder. 

Já Nobre (2007) fala a respeito da moral sob o olhar do filósofo Jean-Paul Sartre, que 

assim como Nietzsche, discute a universalidade do valor. Ele fala no “ser do valor”, que seria 

uma produção da consciência. Sartre trabalhou com o método fenomenológico, que tem como 

um dos conceitos centrais o de consciência. Para ele, a consciência é a realidade do ser 

humano, único ser consciente do mundo. 

De acordo com a fenomenologia, a consciência não possui uma interioridade, um ser, 

uma identidade: a consciência é vazia de conteúdo. Ela se caracteriza por ser um ato: o ser 

consciente é aquele que observa o mundo e, ao vê-lo, percebe que está vendo. A consciência é, 

então, o ato de observar alguma coisa e nessa observação, perceber a si mesmo. Para Sartre, o 

ser humano é um ser consciente, e o valor é a forma de ser da consciência. Em sua concepção 
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o valor e a vontade têm a mesma “estrutura de ser”. Ao afirmar isso, ele está se referindo à 

noção de falta, que acredita ser o elemento comum àqueles dois conceitos (NOBRE, 2007). 

Assim sendo, observa-se que vários autores renomados dão ênfase ao ser humano e 

aos valores, moral e ética que os mesmos adquirem durante sua vida, o que é essencial ao ser 

humano enquanto vive em sociedade. 

 
2.2 OS VALORES E A MORAL 

 
 

De acordo com Paim (2001), os valores são o que importa para nós. Eles motivam 

nosso comportamento. Eles fundamentam nossos julgamentos sobre o que é bom ou ruim, 

desejável ou indesejável. Qualquer forma de atividade que envolva fazer julgamentos sobre o 

que é melhor ou pior, bom ou ruim, alta qualidade ou baixa qualidade, certo ou errado, bem- 

sucedido ou malsucedido, desejável ou indesejável, todos esses julgamentos envolvem valores 

de uma forma ou de outra (PAIM, 2001). 

Existem valores nos esportes, valores na arte, valores nas práticas sociais e culturais, 

valores na ciência, valores nos relacionamentos, valores nas transações econômicas, valores 

religiosos. Assim, a experiência cotidiana está saturada de valores e juízos de valor (PAIM, 

2001). 
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Figura 1 – Valores militares 
 

 

Fonte: ESTATUTO DOS MILITARES (2019) 

 
 

Pereira (2003) afirma que a maneira como nos importamos com valores morais é 

diferente da maneira como nos importamos com valores não-morais. Os valores morais estão 

ligados a emoções e experiências humanas fundamentais que nos motivam de maneiras 

distintas. 

 
Ao considerar: o amor e a preocupação primordial que os pais sentem 

por seus filhos. A simpatia e empatia que sentimos quando 

percebemos o sofrimento dos outros. O senso de dever e lealdade que 

sentimos à nossa família e grupos sociais próximos, ou comunidades 

mais amplas a que pertencemos. A raiva e a indignação que sentimos 

por aqueles que nos ameaçam ou amamos. Os sentimentos de injustiça 

e injustiça que experimentamos quando somos maltratados e outros 

tratados melhor, sem uma boa razão. Os sentimentos positivos 

associados a ter liberdade para fazer nossas próprias escolhas e 

determinar nosso próprio futuro. A admiração que sentimos por 

aqueles que demonstram coragem e compaixão. A culpa ou vergonha 

que sentimos quando violamos uma confiança ou falhamos em 

cumprir os valores que endossamos (PEREIRA, 2003, p. 34). 

 
Quando se examina o caráter desses sentimentos e emoções e como eles motivam 

nossos julgamentos e decisões, está-se explorando a dimensão moral de cada experiência 

humana compartilhada. Uma das consequências dessa experiência humana compartilhada é 

que não é preciso perder tempo convencendo ninguém de que os valores morais são 
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importantes para nós de maneiras importantes e distintas, e que podem funcionar como razões 

para acreditar ou fazer as coisas (PEREIRA, 2003). 

Essa experiência humana compartilhada é o que possibilita a argumentação moral. 

Segundo Chalita (2010), os valores tornam-se parte de conjuntos de atitudes complexas que 

influenciam nosso comportamento e o comportamento de todos aqueles com quem 

interagimos. O que valorizamos orienta não apenas nossas escolhas pessoais, mas também 

nossas percepções do valor dos outros. 

Cada indivíduo e cada organização estão envolvidos em tomar centenas de decisões 

todos os dias. As decisões que tomamos são um reflexo de nossos valores e crenças e são 

sempre direcionadas para um propósito específico. Esse propósito é a satisfação de nossas 

necessidades individuais ou coletivas (organizacionais) (CHALITA, 2010). 

Quando usamos nossos valores para tomar decisões, fazemos uma escolha deliberada 

para nos concentrar no que é importante para nós. Quando os valores são compartilhados, eles 

criam coesão interna em um grupo. De acordo com Chalita (2010), existem quatro tipos de 

valores que encontramos em um ambiente organizacional: valores individuais, valores de 

relacionamento, valores organizacionais e valores sociais. 

 
 

Os valores individuais refletem como você aparece em sua vida e em 

suas necessidades específicas: os princípios pelos quais você vive e o 

que considera importante para seu interesse próprio. Valores 

individuais incluem: entusiasmo, criatividade, humildade e realização 

pessoal. Os valores de relacionamento refletem como você se 

relaciona com outras pessoas em sua vida, sejam eles amigos, 

familiares ou colegas em sua organização. Os valores de 

relacionamento incluem: abertura, confiança, generosidade e carinho. 

Os valores organizacionais refletem como sua organização aparece e 

opera no mundo. Os valores organizacionais incluem: crescimento 

financeiro, trabalho em equipe, produtividade e alianças estratégicas. 

Os valores sociais refletem como você ou sua organização se 

relacionam com a sociedade. Os valores da sociedade incluem: 

gerações futuras, consciência ambiental, ecologia e sustentabilidade 

(CHALITA, 2010, p. 85). 

 
Assim sendo, tem-se que cada indivíduo desenvolve um tipo ou vários tipos de valores, 

os quais são evidenciados por toda sua vida. 
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2.3 A INTERAÇÃO COM O NOVO MEIO SOCIAL 

 
 

Segundo Cavalcanti e Ostermann (2010), de acordo com a teoria de Jean Piaget, ao 

longo do desenvolvimento de nossa capacidade de aprendizagem passamos por quatro fases 

distintas, sendo os períodos: sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto e 

operacional formal. 

Ao ingressar no meio militar, umas das maiores dificuldades encontradas pelos jovens 

é a adaptação a esse novo meio social. De acordo com Melchiori e Rodrigues (2015), a fase 

operacional formal, que tem início por volta dos 12 anos de idade é responsável pelo 

raciocínio lógico sistemático e, junto com os conceitos de assimilação e acomodação, são 

responsáveis por fazer com que os jovens possam se adaptar ao novo meio ao qual estão se 

inserindo. 

Para Pádua (2009), a assimilação pode ser entendida como a interação entre um 

indivíduo e um objeto a partir do qual se retira informações do mesmo. Aliada a assimilação 

temos a acomodação, que é caracterizada pela reestruturação mental após as interações 

realizadas com o meio. Essa reestruturação é responsável pela resolução de problemas futuros 

que possam ser resolvidos com os ensinamentos retirados das interações ao longo da vida pois, 

pode se entender a acomodação como a variação de comportamento e não apenas uma reação 

a determinados estímulos. Dessa forma, passando a fazer parte do meio social militar, o jovem 

recém-egresso desenvolve as estruturas necessárias para responder às cobranças e aos 

estímulos, que encontrará durante a formação. 

Dentre as teorias sócio interacionistas pode-se destacar uma visão de que 

desenvolvimento humano ocorre baseado em um organismo cujo pensamento é construído e 

inserido em um ambiente histórico e cultural. Dessa forma, de acordo com Martins (1997), 

Vygotsky afirma que uma criança vai reconstruir internamente uma atividade externa como 

resultado das interações externas ao longo dos anos. 

Com isso é fundamental a interação entre os cadetes, tanto do mesmo ano quanto de 

anos distintos pois, através dessas interações é possível se passar as experiências vividas por 

cadetes mais antigos aos cadetes mais jovens, acelerando a integração dos mais modernos ao 

meio. Essa vivência com os mais antigos serve como apoio para acelerar a internalização dos 

valores cultuados dentro da AMAN, uma vez que além da cobrança dos instrutores há ainda a 

fiscalização dos próprios cadetes entre si. 
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2.4 REFORÇO POSITIVO E NEGATIVO 

 
 

Para se conservar os pilares da hierarquia e disciplina, a formação militar vale-se do 

sistema de meritocracia. A disciplina por vezes é alcançada através de reforços positivos e 

negativos baseados na observação dos instrutores e dos cadetes mais antigos e do próprio 

militar ao internalizar os valores inerentes a profissão durante a formação. 

Segundo Moreira (2007, p. 63), pode-se entender o reforço como “um tipo de 

consequência do comportamento que aumenta a probabilidade de um determinado 

comportamento voltar a ocorrer”, dessa forma o militar que não segue os regulamentos da 

instituição é sancionado disciplinarmente. 

Com isso, alinhado ao reforço individual para cada militar, é incorporado pelos 

mesmos os valores necessários à vida militar, pois aqueles comportamentos que estão indo de 

encontro aos valores inerentes à profissão, são repudiados e moldados de acordo com o 

regulamento. 

Entrando em uma visão pedagógica temos que as instituições militares se utilizam da 

pedagogia por condicionamento e tradicional. Pereira (2003) afirma que nesses modelos de 

transmissão de conhecimento há uma autoridade representada pelo instrutor (professor) que é 

responsável por transmitir conteúdos que devem ser absorvidos, dessa forma há uma 

combinação entre a pedagogia por condicionamento, que pode ser representada pelo sistema 

de reforçamento, e a autoridade do instrutor. Alguns dos resultados individuais apresentados 

pelos instruendos são os seguintes: aluno ativo, emitindo respostas que o sistema permite; 

tendência à competitividade (buscando o reforço positivo); alta eficiência de aprendizagem de 

processos; profundo respeito quantos fontes de informação, sejam elas professores ou textos; 

hábito de tomar notas e memorizar. 

Tais métodos pedagógicos, utilizando-se de atividades e transmissão de conhecimento 

de forma repetitiva aliado ao exemplo passado pela figura da autoridade, corrobora para a 

internalização dos valores praticados pela instituição Exército Brasileiro, pois os 

ensinamentos transmitidos vão além do currículo acadêmico da AMAN. 
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2.4.1 Teoria do Reforço de Skinner 

 
 

De acordo com Paim (2001), a teoria do reforço, baseada na teoria do 

condicionamento operante de Skinner, diz que o comportamento pode ser formado por suas 

consequências. Reforços positivos, por exemplo, elogios, apreciação, uma boa nota / nota, 

troféu, dinheiro, promoção ou qualquer outra recompensa podem aumentar a possibilidade de 

repetição dos comportamentos recompensados (PAIM, 2001). 

Se um aluno recebe um feedback verbal positivo e uma boa nota para o teste, esse 

reforço estimula a recorrência do comportamento. Se o professor não disser precisamente o 

que ele espera, os reforços positivos podem aproximar o comportamento do preferido. Por 

exemplo, quando um aluno que geralmente chega atrasado à aula obtém feedback positivo 

quando chega a tempo, o aluno se torna mais e mais pontual. O reforço positivo motiva para 

obter o reforço antecipado do comportamento requerido (PAIM, 2001). 

Nós usamos reforço negativo quando damos uma refeição a uma pessoa com fome se 

ele se comporta de uma certa maneira. Neste caso a refeição é um reforço negativo porque 

elimina o estado desagradável (fome). A teoria do reforço está incluída em muitas outras 

teorias da motivação. Recompensa deve atender às necessidades de  alguém, expectativas,  

deve ser aplicada de forma equitativa e deve ser consistente. O comportamento desejado deve 

ser claro e realista, mas a questão permanece: quais reforços são adequados e para qual pessoa? 

(PAIM, 2001). 
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Figura 2 – Teoria do reforço de Skinner 
 

 
Fonte: SLIDEPLAYER (2019) 

 
 

2.4.2 Reforço e punição 

 
 

Para Guedes (2009), reforço é uma consequência que aumenta a probabilidade de que 

um comportamento ocorra. Por outro lado, a punição é uma consequência que diminui a 

probabilidade de um comportamento ocorrer. Dito de outra forma, o reforço reforçará um 

comportamento, enquanto a punição irá enfraquecer um comportamento. Existem 2 formas de 

reforço e punição: positiva e negativa. 

Segundo Marçal (2015), quando algo é adicionado ou apresentado, o processo de 

aprendizagem é chamado positivo e quando algo é removido ou retirado, o processo de 

aprendizagem é chamado negativo. Os reforços são mais eficazes quando são dados depois de 

um aluno realizar o comportamento desejado. Em contínuo reforço como este, um aluno 

aprende muito rapidamente, mas quando o reforço para, o comportamento diminui 

rapidamente também. Portanto, o cronograma de reforço foi desenvolvido. O cronograma 

determinará quando um comportamento será reforçado. Existem 4 tipos de cronograma de 



19 
 

 

 

 

reforço, eles são programação de razão fixa, programação de proporção variável, cronograma 

fixo, com intervalo fixo e cronograma interno variável (MARÇAL, 2015). 

A punição apresenta o caminho mais rápido para a mudança de comportamento. No 

entanto, a punição pode ser perigosa para um indivíduo. Entre os efeitos das punições estão: a 

punição pode ser abusiva ou a punição pode criar um novo problema, isto é, agressão. Os 

estudantes geralmente reagem ao castigo físico aprendendo a não gostar do castigador e talvez 

reagindo agressivamente a essa pessoa. Assim, a punição não transmite qualquer informação 

sobre o que é uma alternativa e comportamento adequado. Pode suprimir um comportamento 

inadequado apenas para ser substituído por outro. A punição pode se tornar reforçadora. Um 

estudante pode aprender que se comportar mal vai chamar a atenção do professor (MARÇAL, 

2015). 

Como conclusão, a punição deve ser usada apenas como última opção. Não use 

punição positiva. Use punição negativa, em vez disso. Um professor deve primeiro reforçar 

positivamente comportamentos apropriados para combater os comportamentos inadequados. 

 
2.5 A IMPORTÂNCIA DE SE DESENVOLVER VALORES PARA O MILITAR 

 
 

De acordo com Brasil (2015), é preciso que o militar, enquanto líder possua alguns 

valores, como integridade de caráter ou probidade, honra, honestidade, lealdade, senso de 

justiça, respeito, disciplina. Igualmente importante que o líder possua valores cívico- 

profissionais, tais como: patriotismo, espírito de corpo, camaradagem. 

Segundo Cordon (2000), os valores são construídos na experiência vivida pelo homem 

em suas relações com a natureza e com os outros, isto é, a ética apresenta-se como uma 

dimensão eminentemente prática da filosofia. Os valores que orientam os comportamentos 

individuais são produto da práxis social. Dessa forma, os costumes e a conduta humana 

variam de acordo com a época histórica e com as sociedades. 

Todo ato se insere num conjunto de relações e supõe a necessidade de uma escolha 

entre possibilidades, bem como a análise das consequências que o ato poderá gerar nas 

condições escolhidas. Ao decidir, orientamos nossa ação por um valor, isto é, optamos por 

algo mais útil, melhor, belo, justo. A ação nos aparece, então, subordinada a normas que 

foram criadas pela sociedade (CORDON, 2000). 

Mas nem todos os valores têm um significado moral. São valores morais aqueles que 

se referem ao bem, à justiça, à honestidade, e todas as ações que caracterizam alguma virtude. 
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Esses valores são vividos e ensinados no cotidiano e passam a fazer parte da individualidade 

de cada um (CORDON, 2000). 

A norma moral é interiorizada no processo de educação, e o sujeito cumpre os 

preceitos por convicção interna ou apenas pelo temor da avaliação pública expressa na 

aprovação ou desaprovação. Formar uma opinião e uma vontade livres implica a compreensão 

clara das relações sociais a partir da família, da escola e dos grupos sociais, dos quais fazemos 

parte e que nos ajudam a amadurecer na troca permanente de informações (CORDON, 2000). 

A sociedade contemporânea em suas práticas, demonstra que a base de apreensão do 

problema moral está na compreensão da estrutura socioeconômica, que é o pressuposto para a 

formação de concepções de mundo. Desse modo, não há uma moral geral, mas morais vividas 

por classes sociais, tanto que numa sociedade podem coexistir várias morais (CORDON, 

2000). 

Todo processo de mudança implica a crítica tanto da estrutura sociopolítica quanto da 

concepção de mundo fragmentária que constitui o senso comum. No processo de 

transformação social, a moral também se transforma: novas regras de conduta e de 

relacionamento entre os indivíduos certamente nascem no curso de um processo de mudança 

das relações econômicas, sociais e políticas (CORDON, 2000). 

Brasil (2015) destaca alguns valores fundamentais que o líder deve desenvolver: os 

valores morais, que são a honra, a integridade de caráter ou probidade, honestidade, lealdade, 

senso de justiça, respeito, disciplina. Para Brasil (2015, p. 21) a honra pode ser abalada caso o 

líder: “seja covarde diante do perigo; pratique roubo de bens públicos ou privados; minta em 

qualquer circunstância e utilize da fraude em qualquer caso”. Desta forma é essencial que o 

líder possua este valor, uma vez que um homem honrado consegue liderar. 

O valor mais importante citado por Brasil (2015) é com relação à integridade de 

caráter ou probidade, uma vez que abrange todos os outros. O militar que possui integridade 

de caráter ou probidade, moralmente falando é um indivíduo que possui um caráter sem falhas. 

Brasil (2015) afirma que a honestidade é uma forma de honradez, e os desonestos são 

rejeitados, não conseguindo a credibilidade necessária para exercer qualquer tipo de liderança. 

A lealdade, segundo Brasil (2015, p. 22) é uma atitude de solidariedade para com os 

companheiros, porém, deve-se observar que: a lealdade tem que ser recíproca; deve-se 

lealdade ao Exército e à Organização Militar (OM) à qual se pertence; deve-se lealdade ao 

comandante, que arca com a responsabilidade funcional de conduzir a OM; deve-se lealdade 

aos companheiros do mesmo nível; deve-se lealdade àqueles que nos foram dados como 

subordinados; não há maneira de exigir que outras pessoas nos sejam leais. A lealdade tem 
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que ser conquistada. O senso de justiça permite ao líder que dê a cada subordinado aquilo que 

é merecido, devendo o mesmo tomar cuidado para não cometer nenhuma injustiça, pois 

poderá abalar a confiança ou destruí-la (BRASIL, 2015). 

Com relação ao respeito a hierarquia deve ser respeitada, conforme art. 142 da 

Constituição Federal (CF), sendo que para o Exército Brasileiro (EB) é um valor importante, 

devendo o militar conhecer, cumprir e fazer cumprir rigorosamente as leis (BRASIL, 2015). 

 
3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 
 

Primeiramente realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com abordagem de cunho 

qualitativo, onde foram encontrados autores que subsidiaram a parte teórica deste estudo. 

Posteriormente foi realizado um estudo de campo, com cadetes do 1º e do 4º ano da 

AMAN. 

 
3.2 MÉTODOS 

 
 

A pesquisa bibliográfica se deu em livros, manuais do Exército Brasileiro, onde foram 

encontrados materiais que fundamentaram o tema. Segundo Severino (2007, p. 49) o estudo 

deve seguir passos que, crescentes em complexidade, oferecem um método de leitura analítica 

que favorecem a compreensão e interpretação crítica dos textos. 

O estudo de campo se deu através de questionário para os cadetes do 1º e 4º anos da 

AMAN, através de uma análise quantitativa e qualitativa. 

 
3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
 

Dentro do universo de aproximadamente 1700 cadetes, participaram do questionário 

45 cadetes do 1º ano da AMAN e 45 cadetes do 4º ano da AMAN de turmas diferentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Foi realizado um questionário com 45 cadetes do 1º ano da AMAN e com 45 cadetes 

do 4º ano da AMAN, a fim de obter dados que pudessem embasar o estudo de campo em 

questão. 

No questionário os cadetes foram indagados se o meio militar influencia no 

desenvolvimento de valores, quanto a percepção da importância dos valores adquiridos 

durante a formação, bem como os motivos que influenciam na internalização dos valores 

militares e quais desses valores jugaram ser mais importantes. O questionário encontra-se 

anexado a este trabalho. 

 
4.1 RESULTADOS 

 
 

Questionados sobre a influência do meio militar no desenvolvimento de valores e da 

moral dos cadetes durante a formação na AMAN, 98% dos cadetes do 1º ano afirmaram que 

ocorre influência, bem como 95% dos cadetes do 4° ano afirmaram o mesmo. Os motivos 

pelos quais os cadetes afirmam receber influência podem ser vistos nos gráficos abaixo: 

 
Gráfico 1 – Influência do meio militar 

Fonte: O AUTOR (2019) 
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Gráfico 2 – Influência do meio militar 

Fonte: O AUTOR (2019) 

 
 

Sobre o grau de influência do meio militar no desenvolvimento de valores e da moral 

dos cadetes da AMAN, quanto a afirmação: “o meio militar influencia o desenvolvimento 

de valores e da moral dos cadetes da AMAN” e tendo como opções uma escala tipo Likert 

de 5 pontos: 1-nenhuma correspondência, 2-pouca correspondência, 3-moderada 

correspondência, 4-muita correspondência e 5-total correspondência, as opiniões dos cadetes 

podem ser visualizadas nos gráficos a baixo: 

 
Para o cadete do 1º ano: 

Gráfico 3 – Grau de influência do meio militar 

Fonte: O AUTOR (2019) 
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Para o cadete do 4º ano: 

 
Gráfico 4 – Grau de influência do meio militar 

Fonte: O AUTOR (2019) 

 
 

Sobre o grau de importância do meio militar no desenvolvimento de valores e da  

moral dos cadetes da AMAN, quanto a afirmação: “o desenvolvimento dos valores militares 

é importante para a preparação do futuro aspirante-a-oficial formado na AMAN” e 

tendo como opções uma escala tipo Likert de 5 pontos: 1-nenhuma correspondência, 2-pouca 

correspondência, 3-moderada correspondência, 4-muita correspondência e 5-total 

correspondência, as opiniões dos cadetes podem ser visualizadas nos gráficos a seguir: 

 
Para o cadete do 1º ano: 

Gráfico 5 - Importância dos valores militares na formação dos cadetes da AMAN 

Fonte: O AUTOR (2019) 
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Para o cadete do 4° ano: 

Gráfico 6 - Importância dos valores militares na formação dos cadetes da AMAN 

Fonte: O AUTOR (2019) 

 
 

Quando questionados sobre quais valores julgaram ter mais desenvolvido durante a 

formação na AMAN e elencando três em ordem de prioridade de acordo com as opções: 

patriotismo, fé na missão, amor à profissão, civismo, espirito de corpo e aprimoramento 

técnico-profissional, foram obtidos os seguintes resultados: 

 
Para os cadetes do 1° ano: 

Gráfico 7 – Valores militares desenvolvidos durante a formação 

Fonte: O AUTOR (2019) 
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Para os cadetes do 4° ano: 

Gráfico 8 – Valores militares desenvolvidos durante a formação 

Fonte: O AUTOR (2019) 

 
 

Quando os cadetes do 4° ano foram questionados se há diferença nos valores militares 

internalizados entre os cadetes no 1º ano de formação para os cadetes do 4º ano de formação, 

64% afirmaram que sim devido à maior experiência e cobrança diferenciada, enquanto 36% 

afirmaram que não, pois possuem os mesmos valores e estão inseridos no mesmo meio social. 

 
4.2 DISCUSSÃO 

 
 

Diante do estudo de campo realizado, com os questionários respondidos e os resultados 

tabulados, chegou-se à conclusão de que 97% dos cadetes dos 1° e 4º anos acreditam que o 

meio militar influencia no desenvolvimento de valores e da moral dos cadetes. 

Quanto ao grau de influência, tomando como base a afirmação: “o meio militar 

influencia o desenvolvimento de valores e da moral dos cadetes da AMAN”, 44% do cadetes 

do 1º ano julgaram que há total correspondência, 56% julgaram que há muita correspondência 

e 2% julgaram que há moderada correspondência. Dentre dos cadetes do 4° ano, 29% 

julgaram que há total correspondência, 51% julgaram que há muita correspondência e 4% 

julgaram que há nenhuma correspondência. 

Com relação aos valores militares que consideram ter adquirido durante o tempo de 

formação na AMAN, para os cadetes do 1° ano destacou-se na ordem de prioridade crescente: 
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1-aprimoramento técnico-profissional, 2-fé na missão e 3-espírito de corpo. Para os cadetes  

do 4° ano a ordem crescente de prioridade foi: 1-aprimoramento técnico-profissional, 2- 

patriotismo e 3- espírito de corpo. 

Quando questionados se há diferença nos valores internalizados entre cadetes do 4° e 1° 

anos da AMAN, 64% dos cadetes do 4° ano afirmaram que há diferença, enquanto 36% 

afirmaram que não há diferença. 

Desta forma podemos inferir que apesar de 64% dos cadetes do 4° ano possuírem a 

percepção de que os valores internalizados são diferentes, o que ocorre na realidade é a 

internalização dos valores devido ao meio no qual estão inseridos, o que é conhecido como 

“moral de rebanho”, onde o grupo realiza ações visando um líder. Essa “moral de rebanho” 

fica ainda mais forte devido ao meio militar onde estão inseridos os cadetes, uma vez que uma 

das principais formas de se repassar os valores militares cultuados pela instituição é através 

do exemplo dos militares mais antigos. Tal fato irá ocorrer durante toda a vida militar, pois 

baseado na hierarquia sempre haverá o indivíduo a quem se deve reportar. É importante com 

isso o papel do comandante de frações, pois é pondo em prática a sua liderança que maior será 

sua influência na internalização dos valores por seus comandados. 

Tornando-se os valores parte do conjunto das atitudes que tomamos, bem como o 

comportamento daqueles que interagimos, a observação das atividades de militares mais 

antigos bem como a busca em transmitir o melhor exemplo a ser seguido pelos mais 

modernos, tudo inserido no contexto diário do meio militar, nos faz inferir que os valores são 

internalizados desde o primeiro momento no qual os militares passam a fazer parte da 

instituição. 

 
5 CONCLUSÃO 

 
 

Muitas pessoas sabem o que significam as palavras lealdade, dever, respeito, honra, 

integridade. Os cadetes da AMAN aprendem esses valores detalhadamente durante o Curso de 

Formação. A partir de então, eles os vivenciam todos os dias em tudo que fazem, estejam eles 

no trabalho ou fora dele. Em suma, ser um oficial do Exército Brasileiro é vivenciar os 

valores militares. 

As complexas pressões éticas e morais sobre o profissional militar são as regras, 

objetivos, e situações que fornecem o contexto e os critérios para determinar o que é certo e 

errado, bom e ruim. O momento da tomada de decisão ou tomada de ação para o profissional 

militar está repleto de sinais que emanam de obrigações orientadas por regras, aspirações 
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orientadas para objetivos e demandas orientadas para a situação. Cada indivíduo é responsável 

por manipular as reivindicações morais dessas fontes e para determinar quais sinais merecem 

prioridade. 

Regras fornecem os critérios primários para julgamentos éticos e morais. As questões 

“O que devo fazer? ” e “O que é certo para eu fazer?” não reflete apenas um senso de 

obrigação, mas também uma consciência de que existe um padrão para estabelecer o que é 

obrigatório e o que está certo. Originalmente, essas eram questões religiosas referentes à 

vontade de Deus, mas agora tornaram-se questões para o cidadão e profissional militar. 

O militar, mais do que a maioria dos cidadãos, vive sob o senso de obrigação, alinhado 

com uma base forte de ordem, obediência e disciplina. Como oficiais, afirmam um voto de 

comissionamento. Como cidadãos, são também obrigados a honrar a justiça constitucional, o 

direito civil e os costumes étnicos das comunidades. As principais pressões éticas e morais 

sobre os militares, no entanto, são mandatos formais como dizer a verdade, cumprir 

promessas, respeitar a propriedade e preservar a vida. Estas normas constitutivas ou  

universais são a argamassa sem a qual instituições desmoronariam. Enquanto tais normas não 

precisam ser consideradas como restrições, o ônus da prova é sempre sobre aqueles que 

tomariam exceção a eles. 

A ética e a moral são tão importantes na vida profissional e pessoal dos militares, que 

nos 4 anos de formação da Academia Militar das Agulhas Negras todo o ensino/aprendizagem 

é voltado para o desenvolvimento de valores éticos e morais. De valores cívico-militares. 

Devido à importância do tema, foi realizado um estudo de campo com cadetes do 1º e 4º anos 

da AMAN, com o objetivo de comparar o desenvolvimento e internalização de valores 

militares por cadetes do primeiro e quarto anos da AMAN. 

Por fim, pode-se concluir que o meio militar e os exemplos passados pelos mais 

antigos são fundamentais para a internalização dos valores militares para os cadetes durante a 

formação. É importante que o cadete do 4º ano tenha essa percepção, uma vez que após 

formados irão influenciar diretamente a vida de jovens soldados. 
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ANEXO 1 – ENTREVISTA COM OS CADETES 

QUESTIONÁRIO COM OS CADETES DO 4º ANO DA AMAN 

1) Você acredita que o meio militar influencia no desenvolvimento de valores e da 

moral dos cadetes durante a formação na AMAN? Justifique sua resposta. 

 

 
 
 

2) Com relação a seguinte afirmação: “o meio militar influencia o desenvolvimento 

de valores e da moral dos cadetes da AMAN” Dê sua opinião conforme a escala abaixo: 

( ) Nenhuma correspondência 

( ) Pouca correspondência 

( )  moderada correspondência 

( ) Muita correspondência 

( ) total correspondência 

 
 

3) Com relação a seguinte afirmação: “o desenvolvimento dos valores militares é 

importante para a preparação do futuro aspirante-a-oficial formado na AMAN” Dê sua 

opinião conforme a escala abaixo: 

( ) Nenhuma correspondência 

( ) Pouca correspondência 

( )  moderada correspondência 

( ) Muita correspondência 

( ) total correspondência 

 
 

4) Com relação aos seguintes valores militares: 

- Patriotismo 

- civismo 

- fé na missão 

- espírito de corpo 

- amor à profissão; e 

- aprimoramento técnico-profissional 
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Enumere 3 (três) valores que você julga mais ter desenvolvido ao longo do curso na AMAN, 

na ordem de prioridade: 

1º    

2º    

3º    
 

 

5) Você acredita que há diferença nos valores militares internalizados pelos cadetes no 

1º ano de formação para os cadetes do 4º ano de formação? Justifique sua resposta: 
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QUESTIONÁRIO COM OS CADETES DO 1º ANO DA AMAN 

 
 

1) Você acredita que o meio militar influencia no desenvolvimento de valores e da 

moral dos cadetes durante a formação na AMAN? Justifique sua resposta. 

 

 
 
 

2) Com relação a seguinte afirmação: “o meio militar influencia o desenvolvimento 

de valores e da moral dos cadetes da AMAN” Dê sua opinião conforme a escala abaixo: 

( ) Nenhuma correspondência 

( ) Pouca correspondência 

( )  moderada correspondência 

( ) Muita correspondência 

( ) total correspondência 

 
 

3) Com relação a seguinte afirmação: “o desenvolvimento dos valores militares é 

importante para a preparação do futuro aspirante-a-oficial formado na AMAN” Dê sua 

opinião conforme a escala abaixo: 

( ) Nenhuma correspondência 

( ) Pouca correspondência 

( )  moderada correspondência 

( ) Muita correspondência 

( ) total correspondência 

 
 

4) Com relação aos seguintes valores militares: 

- Patriotismo 

- civismo 

- fé na missão 

- espírito de corpo 

- amor à profissão; e 

- aprimoramento técnico-profissional 

Enumere 3 (três) valores que você julga que mais irá desenvolver ao longo do curso na 

AMAN, na ordem de prioridade: 
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1º    

2º    

3º    



33 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

BRASIL. Liderança militar. Caderno de instrução do projeto liderança. Brasília: Exército 

Brasileiro, 2015. 

 

CAVALCANTI, C. J. H. OSTERMANN, F. Teorias de Aprendizagem. 2010. Disponível em: 

<http://files.pibid-unibr-sao-vicente.webnode.com/200000051- 

0d0a70e086/Teorias%20de%20aprendizagem.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2018. 
 

CHALITA, G. Valores: ética e poder. São Paulo: FTD, 2010. 

 

CORDON, J. M. N. História da filosofia: os filósofos, os textos. Filosofia contemporânea. 

Lisboa: Edições 70, 2000. 

 

GUEDES, S. S. Teorias da Aprendizagem. Técnicas Instrumentais de Didática Contemporânea. 
São Paulo: TIDC, 2009. 

 
MARÇAL, V. E. R. A Inteligência como Adaptação: Relação entre Acomodação e 

assimilação. Disponível em: <www.vicentemarcal.unir.br>. Acesso em: 21 fev. 2019. 

 
MARTINS, J. C. Vygotsky e o Papel das Interações Sociais na Sala de Aula: Reconhecer e 
Desvendar o Mundo. 1997. Doutorando da Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 
Disponível em: <http://togyn.tripod.com/o_papel_das_interacoes_na_sala.pdf>. Acesso em 
29 ago. 2018. 

 
MEDEIROS, C. A.; MOREIRA, M. B. Princípios básicos de análise do comportamento. 

Porto Alegre : Artmed, 2007. Disponível em: 

<http://www.jjire.com.br/psicologia/Principios%20basicos%20de%20Analise%20do%20com 

portamento%20part%201.pdf>. Acesso em 29 ago. 2018. 
 

MELCHIORI, L. E.; RODRIGUES, O. M. P. R. Aspectos do desenvolvimento na idade 

escolar e na adolescência. Disponível em: 

<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155338/3/unespnead_reei1_ee_d06_s01_texto 

01.pdf> Acesso em 30 set. 2018. 
 

PÁDUA, G. L. D. A epistemologia genética de Jean Piaget . Revista FACEVV, n. 2 p. 22-35, 

1º Semestre de 2009. Disponível em 

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39349855/A_EPISTEMOLOGIA_GEN 

ETICA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535469726&Sig 

nature=mtffOd4xZZyIHPAwEBCqExArc2o%3D&response-content- 

disposition=inline%3B%20filename%3DA_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf>. Acesso 

em 28 ago. 2018. 

 

PAIM, S. Motivação na aprendizagem. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

 

PEREIRA, A. L. F. As tendências pedagógicas e a prática educativa nas ciências da saúde. 

2003. Disponível em: <https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102- 

311X2003000500031&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em 29 ago. 2018. 

http://files.pibid-unibr-sao-vicente.webnode.com/200000051-0d0a70e086/Teorias%20de%20aprendizagem.pdf
http://files.pibid-unibr-sao-vicente.webnode.com/200000051-0d0a70e086/Teorias%20de%20aprendizagem.pdf
http://www.vicentemarcal.unir.br/
http://www.vicentemarcal.unir.br/
http://togyn.tripod.com/o_papel_das_interacoes_na_sala.pdf
http://www.jjire.com.br/psicologia/Principios%20basicos%20de%20Analise%20do%20com
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155338/3/unespnead_reei1_ee_d06_s01_texto01.pdf
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155338/3/unespnead_reei1_ee_d06_s01_texto01.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39349855/A_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&amp;Expires=1535469726&amp;Signature=mtffOd4xZZyIHPAwEBCqExArc2o%3D&amp;response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39349855/A_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&amp;Expires=1535469726&amp;Signature=mtffOd4xZZyIHPAwEBCqExArc2o%3D&amp;response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39349855/A_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&amp;Expires=1535469726&amp;Signature=mtffOd4xZZyIHPAwEBCqExArc2o%3D&amp;response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39349855/A_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&amp;Expires=1535469726&amp;Signature=mtffOd4xZZyIHPAwEBCqExArc2o%3D&amp;response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_EPISTEMOLOGIA_GENETICA.pdf
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2003000500031&amp;script=sci_arttext&amp;tlng=es
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2003000500031&amp;script=sci_arttext&amp;tlng=es


34 
 

 

 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Saraiva, 2007. 


