
 

 

 

Artigo de Opinião 

 

 

 

TEORIAS COGNITIVAS DA MOTIVAÇÃO E SUA 

RELEVÂNCIA NA FORMAÇÃO DO OFICIAL 

COMBATENTE DE CARREIRA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

 

1º TEN WESLEY FERNANDO ORTIZ COSTA 

CAD FELIPPE SOARES PINHEIRO  

 (Opinião de inteira responsabilidade dos autores) 

 

 

2019 



RESUMO: A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é a única Academia do Exército 

Brasileiro que forma o oficial combatente da linha militar bélica. A formação tem duração de cinco anos, 

iniciando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) localizada em Campinas-SP durante o 

período de um ano e os demais quatro anos são cursados na AMAN em Resende-RJ. Devido a extenuante 

rotina do Cadete (título recebido pelo militar que cursa a AMAN) são necessários diversos atributos 

afetivos, psicomotores e cognitivos e principalmente motivação, para prosseguir no curso. Este artigo tem 

como objetivo geral abordar as teorias cognitivas da motivação e como objetivo específico ressaltar sua 
relevância no cotidiano do militar das Agulhas Negras.  
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INTRODUÇÃO 

A instituição Exército Brasileiro traz como seus pilares a Hierarquia e Disciplina 

e tem arraigado diversos valores civis e militares. O jovem quando deseja fazer parte desta 

instituição através da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) abdica de sua de 

sua família e passa a viver com outros jovens de diversas origens, pois se trata de um 

concurso nacional, que tem o mesmo objetivo. “Os novatos são alojados em grupos de 12 

nos apartamentos que ocupam os primeiros andares do Conjunto Principal, o prédio 

central da Academia, que abriga os alojamentos, salas de aula, refeitórios, administração 

e comando. ” (CASTRO, p. 19, 2004) 

O Cadete (AMAN) é submetido a e uma grande quantidade de exercícios, 

inúmeras provas e uma carga-horária imensa de aulas e instruções militares, além de ser 

imerso em um novo universo onde a conduta do militar é tratada com muita relevância. 

“Além do horário, as atividades dos cadetes são reguladas em seus mínimos detalhes pelas 

Normas Gerais de Ação (NGA), que estabelecem as condutas a serem seguidas. ” 

(CASTRO, p. 23, 2004.) 

Após a matrícula inicia-se o período letivo, com as matérias do ensino 

fundamental ministradas em salas de aula e as do ensino profissional 

ministradas nos “parques”, construções isoladas e específicas para instrução 

militar, além de educação física diariamente. ” (CASTRO, p. 22-23, 2004.) 

 

A trajetória para alcançar o grande dia da formatura, conhecida como 

“Aspirantado” é longa e cansativa e para isso, é necessário que o Cadete, esteja 

constantemente motivado para prosseguir em suas atividades. Essa motivação pode ser 

originada de diversas formas e ao longo desta pesquisa iremos abordar algumas teorias 

da motivação e sua relevância no cotidiano do Cadete das Agulhas Negras. 

 

TEORIAS COGNITIVAS DA MOTIVAÇÃO 

“As abordagens sócio-cognitivistas têm defendido a existência de duas 

orientações motivacionais, a intrínseca e a extrínseca, sendo essas tratadas não como 



aditivas (De Charms, 1984), mas interativas” (MARTINELLI; BARTHOLOMEU, 2007, 

p.21) 

TEORIA DA MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

Segundo Barreira (2010, p. 161), as atividades que proporcionam prazer ou 

estímulo, como brincar, por exemplo, são exemplos claros de motivação intrínseca. 

Estudar também pode ser considerada uma atividade de motivação intrínseca, desde que 

a ação de ler uma literatura ou assistir uma aula gere prazer a quem está realizando a 

tarefa.  

De acordo com Martinelli (2007, p. 21), o homem busca novas tarefas e desafios 

não por pressões externas ou por possíveis recompensas e sim, pela ideia que a 

participação da atividade é a recompensa principal.  

Na AMAN, pode-se evidenciar a motivação intrínseca através dos chamados 

“zero de turma” que são os Cadetes melhores classificados dentro dos seus cursos que, 

muitas vezes, estudam porque sentem prazer em estar vivenciando a Academia Militar e 

cursando as disciplinas da Divisão de Ensino. 

TEORIA DA MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA  

De acordo com Barrera (2010, p. 162), a motivação extrínseca tem outro 

propósito, ela ocorre quando se toma determinada atitude visando um objetivo, como 

estudar somente para passar em uma prova ou ganhar uma recompensa dos pais, por 

exemplo. No cotidiano humano os dois tipos de motivação estão sempre presentes, 

embora em certos momentos um tipo de motivação possa sobressair sobre outro. 

Geralmente nas entrevistas iniciais com os Candidatos a Aluno ainda na EsPCEx 

é perguntado o porquê de se estar ingressando nas fileiras do Exército Brasileiro. Neste 

momento, alguns candidatos deixam claro que a motivação para eles estarem ali é a 

estabilidade financeira após a formação na AMAN ou o “status” de ser Oficial do Exército 

ou simplesmente por ser oriundo de uma família que tem membros nas Forças Armadas 

e, de certa forma, pressiona o jovem a seguir o mesmo caminho.  

Ao longo dos cinco anos de formação, as primeiras convicções que levaram o 

Candidato até Campinas são mantidas, esquecidas ou se misturam com outros fatores que 

o militar conhece ao longo da sua formação e que geram prazer simplesmente por estar 

realizando determinada atividade como atirar, por exemplo. 



CONCLUSÃO 

 Portanto, analisando as duas vertentes da teoria cognitiva da motivação, pode-se 

observar que a motivação pode ser despertada de duas maneiras. Faz-se extremamente 

necessária o estudo da metodologia de cada uma das vertentes, sua aplicabilidade e a 

percepção por parte do Cadete que necessita estar constantemente motivado, seja por si 

ou por fatores externos.  

 Em uma análise posterior mais profunda, pode-se observar mais detalhadamente 

as atividades específicas onde se sobressai determinada teoria da motivação. A rotina da 

Academia Militar das Agulhas Negras, por ser extensa e diversificada, permite a 

observação de diferentes teorias da motivação em diferentes tipos de atividade como 

como o ensino em sala de aula até situações exclusivas da vida do Cadete como exercícios 

de campo e exercícios diferenciados como os proporcionados pela Cadeira de Liderança 

da AMAN e pela Seção de Instrução Especial (SIEsp).  
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