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RESUMO 

 

A DISCIPLINA E HIERARQUIA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

AUTOR: Mateus Gaier Martins 

ORIENTADOR: TC PTTC Everton Araujo dos Santos 

  

A disciplina e hierarquia são marca registradas das Forças Armadas, mais especificamente do 

Exército Brasileiro, que é o tema do trabalho.  Essas características são bases da Instituição, a 

qual norteia suas atividades e missões em cima delas, sendo imprescindível para os militares 

desde a criação do EB. A disciplina e a hierarquia vêm sofrendo melhoramentos conforme a 

modernização da sociedade, acompanhando a evolução sempre em prol do Exército e do seu 

uso como instrumento para manter a coesão e auxiliar nas missões e atividades do EB. Nesse 

trabalho será abordado: a disciplina, hierarquia, valores, deveres, características da carreira e 

o que é o Regulamento Disciplinar do Exército, seus princípios e como é usado como forma 

de sancionar os militares que venham a transgredir disciplinarmente. Fora realizada uma 

revisão bibliográfica por intermédio de livros. monografias, teses, reportagens e banco de 

dados eletrônicos, também fora analisado os fatos a fim de verificar a aspectos que vieram 

influenciar nos aspectos da disciplina e hierarquia, além dos valores, deveres, princípios e 

características da carreira militar e, por fim, verificou-se quanto às sanções disciplinares como 

método de manutenção da ordem do sistema militar.  

Palavras-chave: Exército Brasileiro, disciplina, hierarquia, Regulamento Disciplinar do 

Exército, transgredir disciplinarmente, valores, deveres, princípios. 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

THE DISCIPLINE AND HIERARCHY IN THE BRAZILIAN ARMY 

AUTHOR: Mateus Gaier Martins 

ADVISOR: TC PTTC Everton Araujo dos Santos 

 

Discipline and hierarchy are trademarks of the Armed Forces, more specifically the Brazilian 

Army, which is the theme of the work. These characteristics are the foundation of the 

Institution, which guides its activities and missions on top of them, being essential for the 

military since the creation of BA. Discipline and hierarchy have been improving with the 

modernization of society, following the evolution always in favor of the Army and its use as 

an instrument to maintain cohesion and assist in BA missions and activities. In this work will 

be addressed: the discipline, hierarchy, values, duties, characteristics of the career and what is 

the Army Disciplinary Regulation(ADR), ADR’s principles and how it is used as a way to 

sanction the military personnel who transgress disciplinarily. A bibliographic review had been 

carried out through books. monographs, theses, reports and electronic database, the facts had 

also been analyzed in order to verify aspects that came to influence aspects of discipline and 

hierarchy, in addition to the values, duties, principles and characteristics of the military career 

and, finally, it was verified regarding disciplinary sanctions as a method of maintaining order 

in the military system. 

Keywords: Brazilian Army, discipline, hierarchy, Army Disciplinary Regulation, disciplinary 

transgress, values, duties, principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Exército Brasileiro tem como base fundamental a hierarquia e disciplina, como dis-

posto no artigo 142 da Constituição Federal de 1988, onde especifica que as Forças Armadas 

são instituições nacionais e regulares com base na hierarquia e disciplina.  

 A hierarquia impõe um ordenamento da autoridade legal que é alcançado através da 

disciplina, aceita livremente por todos ao ingressar na profissão.  

Esses dois pilares, que sustentam as nossas Forças Armadas, são de grande importân-

cia na nossa instituição, onde tudo que acontece é pelo fato de existir estruturas adquiridas e 

mantidas até hoje, onde o militar se destaca diante das outras profissões, tendo em vista a in-

fluência que a disciplina e hierarquia possuem em todas as ações tomadas por nossos soldados 

de Caxias, desde as tarefas mais simples até as mais complexas. 

Deve-se enfatizar a importância da disciplina e hierarquia, porém, não se pode ignorar 

a mau uso desses instrumentos pelos militares da Força Terrestre, isso acaba gerando proble-

mas, muitas vezes esses de grande repercussão, aparecendo em jornais nacionais como o G1, 

denegrindo a imagem do Exército e dos militares envolvidos. 

Dado esse problema, esse trabalho tem como objetivo mostrar a importância da disci-

plina e hierarquia e é oportuno problematizar o mau uso desses instrumentos, ficando o ques-

tionamento: quais as sanções aplicadas aos militares que utilizam de suas funções para trans-

gredir disciplinarmente? 

A disciplina e a hierarquia são valores que norteiam a base e os pilares das Forças 

Amadas. O que estabelece a hierarquia entre todos os militares do Exército Brasileiro são os 

postos e graduações, desde o Soldado mais moderno até o General de Exército mais antigo. 

A disciplina é o que permite o funcionamento perfeito da organização, facilitando as 

relações entre os subordinados e os superiores militares, embasada nos regulamentos, leis, 

preceitos, ordens, normas, diretrizes, etc.  

A disciplina e hierarquia são mantidas em todos os momentos, seja dentro ou fora da 

organização, tanto por militares da ativa, como os da reserva/ reformados. 

Tais valores propiciaram o surgimento de outros, bem como o Patriotismo, que, por 

definição, é o amor incondicional à pátria, o qual é externado em uma solene formatura co-

nhecida como Juramento à Bandeira, quando se ingressa nas fileiras da Força Terrestre. 

No primeiro capítulo deste trabalho, será abordado sobre a disciplina nas atividades do 

Exército Brasileiro, a sua importância, influência e o seu uso como forma de manutenção da 

ordem através do Regulamento Disciplinar do Exército e seus princípios, utilizando sanções 
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disciplinares a aqueles que cometerem transgressões. 

No segundo capítulo será abordado a respeito da hierarquia desenvolvida no sistema 

do Exército, como forma de ordenação, as características da carreira e os valores agregados à 

profissão militar. 

 

1.1 OBJETVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Destacar a importância da disciplina e hierarquia nas atividades realizadas pelo 

Exército Brasileiro em suas atividades, além de seus aspectos positivos e negativos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  

 Evidenciar os aspectos positivos da disciplina e hierarquia em suas execuções, 

mostrando fatos que aconteceram na FEB e que vieram a aprimorar a disciplina no Exército 

Brasileiro, além dos valores, deveres, características da carreira, RDE e seus princípios. 

 Mostrando, também, a punição disciplinar, com base no Regulamento Disciplinar do 

Exército, como método de correção aos militares que venham a cometer transgressões 

disciplinares. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O tema desta pesquisa está inserido na área de estudo da Sociologia, mais 

especificamente até onde ela atua no desenvolvimento como organização e manutenção da 

ordem. 

 Partindo deste princípio, será analisado dados levantados através de pesquisas e 

atividades desenvolvidas âmbito Exército para avaliar o impacto e consequências desses 

valores na vida dos militares tanto quanto a disciplina, na forma legal e informal, como a 

hierarquia, e o mau cumprimento desses instrumentos. 

 

2.1 DISCIPLINA 

 

 Conforme o RDE, o conceito de disciplina é: “A disciplina militar é a rigorosa 

observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-

se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do 

organismo militar”. (CARDOSO, 2002, p. 2). Nós internalizamos a disciplina quando 

ingressarmos à vida militar, servindo de instrumento ao ordenamento hierárquico que o 

Exército possui.  

A partir de março de 1945, comentários como esses tornam-se muito 

raros, mas a questão da disciplina, pelo menos segundo observações 

feitas por americanos junto ao pessoal brasileiro na retaguarda, 

aparentemente continuaria aguda até finais de fevereiro. (WAACK, 

1985, p. 98).  

 

Esse trecho refere-se à incomodidade que os americanos encontravam-se ao trabalhar 

ombro a ombro com a FEB, o qual implicavam os costumes à falta de disciplina, o que era 

verdade e acabou influenciando ao decorrer do tempo. Os americanos falavam sobre o 

desrespeito pela higiene, preparo da comida, quando ao asseio pessoal, roupas sujas, calçados 

ruins, saudações que não seguiam os padrões americanos, entre outras coisas e isso era 

atrelado à indisciplina da tropa brasileira, de forma certa, era algo que podia ser melhorado, 

assim como foi, itens que estavam diretamente ligados à indisciplina. A tropa brasileira 

possuía total confiança na missão e no seu líder, General Mascarenhas de Moraes, 

demonstrando hierarquia e disciplina, mas não suficiente para um combate daquele nível, 

porém, foi de grande valia, pois o Exército pode aprender e aprimorar suas técnicas de 

treinamento e disciplina após os relatos. 

“Treinamento apropriado e disciplina poderiam ajudar muito a melhorar a FEB”. 
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(WAACK, 1985, p.81).  

Aqui se trata da oportunidade de melhoria que o Exército teve com a participação da 

FEB, pois houve grandes erros referentes à disciplina e hierarquia nos combates, que levaram 

o Exército a repensar e recriar a doutrina que era adotada. 

Da bota ao capacete (passando pela roupa de dentro), do fuzil ao canhão, da 

higiene às rações, dos soldados aos generais, da infantaria à artilharia, da 

mentalidade à disciplina, os americanos não deixaram praticamente um só 

detalhe da FEB sem um comentário por escrito (e dizem que os alemães é 

que são meticulosos). (WAACK, 1985, p. 81).   

 

Os americanos tinham um padrão de disciplina muito diferente dos soldados 

brasileiros, criticando, muitas vezes, em relação a tudo e não estavam errados, pois os 

soldados brasileiros, de certa forma, eram indisciplinados quanto à higiene, formalidades e 

hierarquia, mas, os soldados da FEB tinham uma disciplina em combate que foi alvo de 

elogios por parte de todos, muito exemplificada na obra “1942: o Brasil e sua guerra quase 

desconhecida (1962-2013)”, escrita por João Barone, o qual mostra a disciplina de combate 

exercida pelos pracinhas. 

                      Fonte: FLORES (2016) 

 

                     Figura 1 – Soldados da FEB em coluna de marcha para o combate 

Os soldados alemães na Itália eram veteranos experimentados com a própria 

propaganda e a adversária. O que os mantinha juntos e ainda, mal ou bem, 

lutando parecia ser um forte senso de disciplina e, no caso de alguns oficiais, 

de dever profissional (se preferir, de uma falsa ética vilipendiada por uma 

causa errada, prova de que as “virtudes” têm de ser consideradas sempre em 

relação aos propósitos que se perseguem), mesmo que isso levasse a casos 

beirando o fatalismo inútil. (WAACK, 1985, p. 140). 
Os componentes da 10ª de Montanha demonstravam muito respeito e aten-

ção aos pracinhas da FEB, os “smoking cobras”. Foi com eles que os ameri-

canos aprenderam a realizar patrulhas durante o inverno, recém-chegados, 

tomando noção da guerra com os que lá já estavam. Na retaguarda, sempre 
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que encontravam um pracinha, os integrantes da 10a faziam uma verdadeira 

festa. (BARONE, 2013, p. 199). 
 

João Barone (2013, p. 140) fala sobre a importância da disciplina em combate que os 

brasileiros da FEB tinham, o que influenciou diretamente na opinião que se formou perante os 

Aliados, pois, até então, a indisciplina era algo muito criticado pelos americanos em relação à 

tropa brasileira, porém, quando em combate, os brasileiros mostraram a que vierem, 

demonstrando sua disciplina. 

O general Mark Clark e seus subordinados — Critenberger e Lucian Truscott 

— trabalhariam bem com a FEB, demonstrando grande respeito pelo seu 

comandante, o general Mascarenhas de Moraes, que era o oficial-general 

mais idoso (61 anos) atuando naquele teatro de operações. (BARONE, 2013, 

p. 140). 

 

Esse trecho exemplifica o respeito que a tropa brasileira conquistou através da disci-

plina que empenhou no combate. 

A grande oferta de alimentos oferecida às tropas Aliadas causou espanto en-

tre os brasileiros, já que o cardápio oferecia uma ampla gama de opções, al-

go com que muitos pracinhas não estavam habituados. Também surpreendeu 

o fato de oficiais americanos comerem nos refeitórios e à mesa junto dos 

soldados e praças, algo inaceitável na velha hierarquia militar brasileira. 

(BARONE, 2013, p. 185). 
 

A disciplina aplicada pelos Aliados e a tropa brasileira eram diferentes, isso fez com 

aprendêssemos certos valores, os quais vieram a acrescentar positivamente na formação do 

militar brasileiro, um exemplo disso foi, como citado a acima, os oficiais comerem nos refei-

tórios e juntos à mesa dos praças e soldados, demonstrando uma aproximação maior entre o 

superior e o subordinado, o que veio a influenciar diretamente no comportamento e na disci-

plina do soldado brasileiro. 

                     Fonte: BEBIANO (2014) 

 

                     Figura 2 – Soldados e praças comendo juntos durante a Segunda Guerra Mundial 
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Os soldados Aliados, dentro das prerrogativas de disciplina e controle fora 

das operações militares, recebiam ordens para não interagir com a população 

local, ordens que não eram cumpridas ao pé da letra. Havia sempre quem se 

dispunha a ajudar crianças e idosos, sem contar as inúmeras situações em 

que os soldados arranjavam tempo para namoradas, ou a fácil oferta de ser-

viços sexuais, uma trágica consequência da cruel realidade da guerra. (BA-

RONE, 2013, p. 140). 
As estatísticas sobre a disciplina nas fileiras da FEB também reportam um 

saldo positivo. O Serviço de Justiça Militar da Divisão efetuou 278 julga-

mentos durante a campanha, com 141 absolvições e 137 condenações. Fo-

ram constatados apenas dois casos de deserção, menos de um por cento dos 

mais de 25 mil homens em serviço. (BARONE, 2013, p. 174). 
Analisando as sentenças emitidas pelo Serviço de Justiça Militar da FEB, a 

quantidade de crimes e seus realizadores é ínfima, se comparada às ocorrên-

cias de outras forças presentes naquele teatro de operações. Ao menos dois 

massacres efetuados por tropas americanas sobre civis e forças inimigas 

ocorreram na Itália, em Canicatti e Biscari, ainda em 1943. Das 141 execu-

ções de soldados americanos durante a Segunda Guerra, setenta ocorreram 

na Europa, sendo 27 no teatro de operações do Mediterrâneo. Ao contrário 

do qu–e se possa imaginar, as execuções foram por enforcamento e não por 

fuzilamento. Os crimes mais graves ocorridos na FEB foram dois estupros, 

duas deserções e dois homicídios “em presença do inimigo”, o que atesta a 

morte de soldados oponentes num ato de covardia ou fora do contexto de ba-

talha. (BARONE, 2013, p. 175). 

 

A disciplina que era incumbida aos militares da FEB fez-se valer, onde, apesar da situ-

ação de caos, os pracinhas não vieram a esmorecer, cometendo um número muito pequeno de 

crimes ao comparar com as outras forças presentes no teatro de operações.  Os militares brasi-

leiros mostraram a devida influência do doutrinamento e disciplina ensinados a eles enquanto 

formados nas fileiras do Exército, que veio a ser referência perante outras grandes potências, 

como EUA, Itália e Alemanha. 

A formatura é uma das formas que materializa a disciplina e hierarquia ensinada ao 

militar, pois nela podemos evidenciar quando o militar encontra-se imóvel e quando executa 

comandos dados por um militar superior. 

O ato de ficar imóvel desenvolve a disciplina e o controle do corpo, quando o militar, 

desprende se da vontade própria em prol do que lhe foi ensinado, fazendo o certo pelo certo, 

baseado na disciplina. 

 Isso reflete no desempenho do militar nas atividades do dia-a-dia, pois demonstra o 

nível de profissionalismo e dedicação, diferentemente do militar indisciplinado. Podemos 

analisar, segundo o gráfico da pesquisa realizada por mim, o seguinte: 
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                    Fonte: DO AUTOR (2020) 

 

                Figura 3 – Gráfico da importância da disciplina e hierarquia 

98% das respostas foram positivas quanto à importância da disciplina e o quanto ela 

influi nas atividades do Exército Brasileiro, pois é imprescindível para exercermos nossa pro-

fissão. Sem hierarquia e disciplina não existe forças armadas, sendo intrínseco, assim como 

define a Constituição Federal de 1988. 

 Dado as missões do Exército, sem a rígida hierarquia e disciplina elas não seriam 

cumpridas a contento. O Exército Brasileiro é uma das instituições que a população mais con-

fia e admira, e isto só é possível graças a essas duas características basilares da Instituição, 

sendo de extrema valia para o bom andamento do Exército Brasileiro, mantendo a ordem da 

tropa, o EB coeso, cumprimento de diversas missões e a funcionalidade da profissão. 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 

que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação 

de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas”. Muitos 

processos disciplinares existiam há muito tempo: nos conventos, nos exérci-

tos, nas oficinas também. (FOUCAULT, 2019, p. 164). 
O homem que não encontra sua subsistência deve absolutamente ser levado 

ao desejo de procurá-la pelo trabalho; ela lhe é oferecida pela polícia e pela 

disciplina; de alguma maneira, ele é obrigado a se entregar; a atração do ga-

nho o excita, em seguida: corrigido em seus hábitos, acostumado a trabalhar, 

alimentado sem inquietação com alguns lucros que reserva para a saída [ele 

aprendeu uma profissão] que lhe garante uma subsistência sem perigo. 

(FOUCAULT, 2019, p. 141). 

98% 

2% 

VOCÊ ACHA IMPORTANTE A DISCIPLINA E 
HIERARQUIA NO DIA-A-DIA DO MILITAR? 

SIM 

NÃO 
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 Para o filósofo francês Michel Foucault, a disciplina é utilizada por instituições como 

o Exército, para controlar e fazê-los submissos como método de garantir o poder, demoniza-

do, de certa forma, a disciplina aplicada, porém, não é dessa forma que ela apresenta-se, a 

disciplina não existe para garantir o poder da instituição, mas sim para manter a ordem e ser-

vir como instrumento para cumprir as missões do nosso Exército.  

Um exemplo que Foucault usa para definir a disciplina como um método de opressão e 

manipulação, através do medo alcançando a submissão e controle dos demais, por parte da 

instituição, é a punição disciplinar, contudo, esse método utilizado é de extrema valia para 

atingir a coesão social, uma vez que não existindo regras, o indivíduo acaba fazendo o que 

quer, podendo interferir nos direitos de outrem ou até mesmo ferir valores da nossa institui-

ção. 

Podemos notar, aliás, que essa comédia romana permitia associar aos exercí-

cios binários da rivalidade uma disposição espacial inspirada na legião, com 

suas fileiras, hierarquia e vigilância piramidal. Não esquecer que de um mo-

do geral o modelo romano, na época das Luzes, desempenhou um duplo pa-

pel; em seu aspecto republicano, era a própria instituição da liberdade; em 

seu aspecto militar, era o esquema ideal da disciplina. (FOUCAULT, 2019, 

p. 172). 
E nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo sua ida-

de, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra; ele 

se desloca o tempo todo numa série de casas; umas ideais, que marcam uma 

hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir material-

mente no espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores ou dos 

méritos. (FOUCAULT, 2019, p. 173). 

 

Nos tempos atuais, onde a disciplina aplicada no Exército é, por vezes, criticada por 

alguns, dita como arcaica e inadequada aos tempos modernos, no entanto, em uma reportagem 

feita pelo Globo Notícias em 2013, a disciplina que os militares adquiriram na nossa institui-

ção é referência na sociedade, sendo diferencial em currículos de emprego. Na matéria feita 

pelo G1, segundo a psicóloga Andreia Esquível Paes Azato, entre o universo masculino dos 

que estão em busca de emprego, os que já passaram pelo Exército estão mais aptos e adaptá-

veis em relação aos outros quanto às normas e procedimentos, isso demonstra o tamanho da 

influência gerada pela disciplina na vida dos militares que passam pela nossa instituição, os 

deixando prontos para a vida, mesmo aos que não continuarão nas fileiras do Exército. Isso 

também mostra a influência que a disciplina tem na imagem do EB perante a sociedade, enal-

tecendo os valores que aqui cultuamos com base nos pilares da Instituição. 

Ainda nessa reportagem, o soldado Ragnar Assunção de Souza, fala sobre como a fun-

ção dele o ajudou a escolher sua futura profissão e como a disciplina, ensinada a ele no Exér-
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cito, o ajuda a conciliar o trabalho com a realização de uma faculdade no período noturno, 

através de uma organização de estudo e planejamento. 

A disciplina é moldada com a modernização da nossa sociedade, porém, ela sempre 

mantem sua essência, que é manter a ordem e desenvolver atributos que ajudam o militar a 

desenvolver com maior facilidade e precisão as atividades e missões da nossa instituição, 

atingindo assim a coesão da tropa, mostrando assim a importância e influência que exerce 

sobre o decorrer das atividades, sendo uma ferramenta indispensável ao nosso sistema de 

formação e trabalho. 

 

2.1.1 REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO 

  

O Exército Brasileiro possui dois pilares de sustentação: a disciplina e hierarquia, sem 

eles, não existem as Forças Armadas. A hierarquia é a base do sistema que rege no EB, através 

da ordenação da autoridade por postos e graduações. A disciplina é a ferramenta utilizada para 

a manutenção da ordem e cumprimento da missão, através da correção de atitudes, obediência 

pronta às ordens dos superiores hierárquicos, dedicação integral ao serviço e a colaboração 

espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência das Forças Armadas. 

 A disciplina ajuda no controle interno da instituição, tanto para punir, quanto para 

recompensar, ofertando um grau de igualdade, virtude e justiça aos militares que fazem 

merecer tal punição/recompensa, com isso, mantendo a manutenção da ordem e preceitos do 

sistema EB. 

 No dia 20 de julho de 2020 um soldado do Exército e seu amigo, que é civil, foram 

presos por furtarem gênero alimentício da Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

Brasileiro (EsPCEx). A notícia foi publicada no G1 Campinas e Região: “O caso aconteceu na 

madrugada de sábado (18). Os dois confessaram o furto e foram encaminhados de volta à Escola de 

Cadetes. A carne estava dentro do carro e foi recuperada”. (2020). 

Segundo o artigo 14° do capitulo II do RDE: 

Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos 

preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos 

deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e 

simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro 

da classe. (CARDOSO, 2002, p. 4). 
 

 O militar feriu, diretamente, o decoro da classe, pois afetou a imagem da Instituição 

quando foi exposta na notícia, perdendo credibilidade perante a sociedade e preceitos como a 

moral e ética; a honra pessoal, desmerecendo a sua profissão e a sua pessoa perante os 
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superiores, pares e subordinados; e o pundonor militar, demonstrando total falta de postura e 

ética, características que são intrínsecas a um militar do Exército Brasileiro, sendo tal atitude 

não condizente com a profissão e cargo que ocupa. Tudo isso está previsto no Regulamento 

Disciplinar do Exército, garantindo a manutenção da hierarquia e da ordem, por intermédio de 

sanções disciplinares. 

 No dia 15 de maio de 2019, seis ex-militares foram condenados há um ano e seis 

meses de reclusão em regime aberto por agressões violentas a dois soldados da 27ª Brigada de 

Infantaria Paraquedista. Um dos soldados teve sequelas graves, como psiquiátrica e perdeu 

um testículo. A união foi obrigada a indenizar R$ 400.000,00 a um dos soldados e arcar com 

as despesas médicas.  

 Nesse caso, os militares além de cometerem uma transgressão disciplinar, ferindo os 

princípios gerais do regulamento, foi agravada por utilizarem de sua autoridade hierárquica 

para cometerem a agressão aos soldados, atitude indigna para a imagem da Instituição, a qual 

preza pela educação, respeito, cordialidade e dignidade dos militares.  

                      Fonte: WERNECK (2019) 

 

                  Figura 4 – Foto representativa da Justiça Militar 

  

2.1.2 PRINCÍPIOS GERAIS DO REGULAMENTO 

 

 A camaradagem é um dever do militar e o Exército estabelece-a como princípio geral 

no artigo 3° do RDE “A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio da família 

militar, contribuindo para as melhores relações sociais entre os militares”. (CARDOSO, 2002, 

p. 1), tem como objetivo trazer a boa e agradável convivência, através da amizade, 

solidariedade e companheirismo. Ela é, realmente, mais do que a convivência agradável. É a 
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ferramenta que nos possibilita: transformar em um ótimo ambiente de trabalho, praticamente 

um segundo lar; desenvolver uma ligação entre os subordinados, pares e superiores; do 

convívio diário e a fraternidade. Entrando no meio familiar, o berço da camaradagem, o 

indivíduo que possui um lar agradável, boa educação e ensinamentos básicos, como o 

respeito. A pessoa que tem uma boa base familiar, respeitando os pais, possui uma facilidade 

melhor para adaptar-se ao meio militar e recebimento de ordens. O superior deve preocupar-se 

com o trato com seus subordinados, orientando, incentivando e corrigindo com sereno rigor e 

rigidez, remetendo ao subordinado um ambiente confiável e seguro, mas que devem respeitar 

as regras.  

A solidariedade, a compreensão, a generosidade, a franqueza e a estima dos 

verdadeiros amigos são um bem precioso e bastante acessível. Para alcançar 

tudo isso, para ter acesso a esses benefícios, a chave é uma só: a 

camaradagem. A camaradagem é uma atitude positiva de grandes benefícios 

para o indivíduo, para a família militar e para a Instituição. Todos devem 

praticá-la sem inibições. A consciência da mesma missão, da defesa da 

Pátria, a comunhão dos mesmos princípios e virtudes militares, a vida e as 

tradições comuns são fatores de camaradagem que levam, se necessário, ao 

sacrifício da própria vida. Os desafios do combate exigem que entre os 

soldados a força da amizade se chame camaradagem. Este sentimento, que se 

deve projetar no todo coletivo a fim de alicerçar um forte Espírito de Corpo, 

é a base do bom viver e da coesão de um exército. O engrandecimento, o 

prestígio e a eficácia duma instituição dependem em grande parte do Espírito 

de Corpo. Quer no dia-a-dia quer no ardor da luta o querer coletivo e o 

sentir-se mais do que si próprio é que conduz à vitória. (MARQUES, 2017). 
 

 A civilidade é a capacidade de agir de acordo com as normas que regem as relações 

interpessoais, integrando valores e princípios que norteiam a conduta dos indivíduos, além das 

normas de conduta que é imposta à profissão militar.  

 O superior deve utilizar-se do bom trato com os subordinados, em especial os recrutas, 

pois muitos deles ficarão um ano somente nas fileiras do Exército, voltarão à vida civil, e a 

imagem do EB que ficará na mente deles é o curto ano que tiveram contato, por isso é 

interessante um justo e bom tratamento ao soldado recém incorporado, que levará para sua 

vida os ensinamentos que lhe foram passados, sejam ruins ou bons. O superior deve atentar 

para não utilizar as ferramentas que possui de forma errônea, devendo sempre buscar ser o 

mais justo e bondoso, não aproveitando de sua posição hierárquica para aplicar sanções 

disciplinares incabíveis, como o castigo físico. 

 A honra pessoal refere-se à conduta como pessoa, à sua boa reputação e ao respeito de 

que é merecedor no seio da comunidade. A definição no artigo 6°, inciso I do RDE é: 

“Sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito que se torna merecedor o 

militar, perante seus superiores, pares e subordinados”. (CARDOSO, 2002, p. 2). A conduta 
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do militar está diretamente ligada aos compromissos solenes que foram assumidos, tanto na 

parte de cidadão, como a de militar, uma voltada para o Exército Brasileiro e a outra para a 

sociedade, respectivamente. De tal modo, tudo que o militar venha a fazer em relação a sua 

conduta, acaba refletindo a sua honra pessoal. 

 O pundonor militar está diretamente relacionado com o princípio citado acima, tendo 

como foco na parte militar, sendo avaliado a sua postura e desempenho a Instituição. A 

definição encontra-se no artigo 6°, inciso II do RDE “dever do militar pautar a sua conduta 

como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de 

comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no 

grau de respeito que lhe é devido”. (CARDOSO, 2002, p. 2). 

 O decoro da classe tem sua definição no artigo 6°, inciso III do RDE “Valor moral e 

social da Instituição. Ele representa o conceito social dos militares que a compõem e não 

subsiste sem esse”. (CARDOSO, 2002, p. 2). Tal princípio é dependente da conduta dos 

militares, pois são eles que constituem a imagem do Exército Brasileiro, ou seja, a 

credibilidade da Instituição depende do cumprimento dos deveres de cada indivíduo, exigindo 

postura e disciplina, pois eles carregam o nome do EB em todas as atividades que venham a 

realizar, por isso, quando há uma falha no pundonor militar, acaba refletindo no decoro da 

classe, pois denigre a imagem do Exército perante a sociedade. 

 

2.2 HIERARQUIA 

 

 A hierarquia é a base do sistema da Força Terrestre, sendo a classificação da autorida-

de, dividindo em postos e graduações em níveis diferentes. Tudo que envolve o EB está dire-

tamente relacionado à hierarquia, tendo como base o artigo 142. Do Constituição Federal de 

1988, onde diz: 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aero-

náutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitu-

cionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (1988). 

 

 Nesse artigo também estabelece as prerrogativas dos militares, incluindo seus direitos 

e deveres, todos baseados na disciplina e hierarquia. A definição de hierarquia encontrar-se no 

artigo 7° do RDE, que diz: “A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis dife-

rentes, por postos e graduações” (CARDOSO, 2002, p. 2). 

É uma ferramenta utilizada para diversas funções, como a graduação dos militares 
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dentro da Força, para divisão de graus de responsabilidades, relações de subordinado e supe-

rior, permitindo que os militares tenham uma visão do quadro organizacional e sabendo suas 

atribuições dentro do esperado de sua função. 

 Para fins de quadro organizacional, a nossa instituição utiliza da hierarquia para classi-

ficar as funções em postos e graduações, mostradas no quadro a seguir: 

                               Fonte: SOARES (2018) 

  

                          Figura 5 –  Postos e graduações do Exército Brasileiro 

Esses graus hierárquicos têm como objetivo aperfeiçoar e distribuir funções no nosso 

Exército para as mais diversas missões, desde a área operacional até a administrativa. Tem a 

função também de manter um poder de coordenação das atividades mais centralizado, pois, 

diferente da holocracia (onde não existe uma autoridade maior, ela é distribuída e a decisão é 

tomada através de grupos com o mesmo poder distribuído), ela respeita o ideal de uma autori-

dade maior, onde sua ordem deve ser respeitada e cumprida, desde que siga os preceitos mo-

rais e éticos, fundamentadas nos regulamentos e leis. 

 A hierarquia não influencia somente nas missões do nosso dia-a-dia na unidade, mas 

também no alto escalão do Exército, onde existe a subordinação dos departamentos que coor-

denam todas as atividades da instituição, ou seja, é uma ferramenta que norteia o funciona-

mento como um todo do Exército Brasileiro. 

 De acordo com SANTOS (2018, p. 45), essa ferramenta também serve como instru-

mento de prevenção e solução de conflitos interpessoais no campo militar, utilizando da hie-

rarquia como mediador entre as partes, onde o mais antigo manda e o mais moderno obedece, 

podendo, até mesmo, quando o problema é entre amigos, recorrer a regra separando-os hie-

rarquicamente e deixando a relação amigável de lado. 
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A grande oferta de alimentos oferecida às tropas Aliadas causou espanto en-

tre os brasileiros, já que o cardápio oferecia uma ampla gama de opções, al-

go com que muitos pracinhas não estavam habituados. Também surpreen-

deu o fato de oficiais americanos comerem nos refeitórios e à mesa junto dos 

soldados e praças, algo inaceitável na velha hierarquia militar brasileira. 

(BARONE, 2013, p.185). 

 Esse trecho do livro de João Barone trata do choque de doutrinamento entre os Aliados 

na campanha da FEB, onde a hierarquia ainda arcaica, onde os superiores (oficiais) em hipó-

tese alguma misturavam se aos praças e soldados, hoje, apesar de ainda existir cassinos distin-

tos para oficias, praças e soldados, não é algo inaceitável e comumente é realizados refeições 

onde as três classes congregam no mesmo lugar. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DA CARREIRA 

Risco de vida: é algo inerente a atividade militar, pois estão constantemente colocando 

sua vida em risco em prol da missão, havendo a possibilidade de ocorrer um dano físico ou 

até mesmo a morte, sendo uma característica permanente da profissão, exigindo do militar o 

total comprometimento e dedicação. Até mesmo em atividades diárias o militar acaba expon-

do sua vida. 

Sujeição a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia: o militar ao ingressar nas filei-

ras do Exército, submete-se aos deveres, normas disciplinares e aos princípios hierárquicos 

que norteiam a profissão, que, além de servir como manutenção da ordem e disciplina, agre-

gará na vida pessoal do indivíduo. 

Dedicação exclusiva: prevista no artigo 7° da lei n° 4.863 de 29 de novembro de 1965. 

O militar fica proibido de exercer qualquer outra atividade profissional, pois isso acabaria 

interferindo em seu desempenho no âmbito da unidade e no Exército como um todo, porém, 

isso não o restringe de aprimorar-se em outras áreas, desde que não venha a conflitar com as 

atividades inerentes à profissão. 

Disponibilidade permanente: o militar está disponível para o serviço 24 horas por dia, 

sem direito a remuneração extra, a repouso semanal remunerado, adicional de periculosidade 

e sem FGTS, ou seja, sempre deve estar apto para ser empregado, não importa onde estiver, 

seja de férias ou não, pois está integralmente a disposição da Força Terrestre. 

Mobilidade geográfica: o militar ao ingressar nas fileiras do Exército, torna se suscetí-

vel aos interesses da Instituição, podendo ser transferido para qualquer lugar a qualquer mo-

mento de sua carreira e em alguns casos, desprovido de infraestrutura para famílias, exigindo 

a compreensão e sacrifício do militar e sua família em prol da profissão. Em sua tese, SAN-

TOS (2018, p. 68) fala sobre como a família, antes parceira da Instituição, transformou-se em 
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concorrente, pois os filhos, quando chegam a idade de ir para universidades, não querem mais 

acompanhar os pais em suas transferências, porque ali encontraram seu futuro, laços de ami-

zade e uma mudança de cidade acarretaria em prejuízos em suas formações, com isso, muitas 

vezes, a esposa resolve por deixar de acompanhar o marido para ficar em uma cidade boa e 

cuidar de seus filhos, por sua vez, o militar acaba indo sozinho para a nova cidade, acarretan-

do, às vezes, em uma queda de rendimento em seu desempenho como militar e na vida pesso-

al.  

Vigor físico: característica notória e essencial de um militar é o seu preparo físico, tan-

to em tempos de guerra como de paz. As atividades desempenhadas por esses profissionais 

exigem grande capacidade física, por isso, ao longo de toda a carreira, esses indivíduos são 

submetidos a testes de aptidão física e exames médicos, garantindo a permanência no serviço 

ativo. 

Formação específica e aperfeiçoamento constante: a profissão militar exige uma for-

mação diferenciada, introduzindo a vida castrense ao indivíduo, ensinando o básico do milita-

rismo, desenvolvendo a área afetiva, comportamental e educacional, permitindo adquirir as 

capacitações específicas da profissão militar e buscar sempre a aprimoramento técnico profis-

sional, visando atingir a manutenção dos padrões de desempenho almejados pelo Exército 

Brasileiro. 

Proibição de participar de atividade políticas, de sindicalizar-se e de participação em 

greves ou qualquer movimento reivindicatório: o militar que está na ativa é proibido de parti-

cipar de qualquer atividade política e se afiliar a partidos. A sindicalização é vetada ao militar, 

pois é inadmissível opor-se a Instituição a qual pertence, devendo ser fiel e seu comandante. A 

greve é sancionada porque o militar deve estar disponível em tempo integral para a defesa da 

pátria. 

Restrição a direitos trabalhistas: se comparado com os direitos que são assegurados 

aos trabalhistas, os militares não possuem os mesmo benefícios como: remuneração de traba-

lho noturno superior ao trabalho diurno, máximo de 8 horas de trabalho por dia, repouso se-

manal remunerado, remuneração de trabalho noturno. 

Vínculo com a profissão: o militar permanece vinculado mesmo quando vai para a re-

serva, fica em prontidão para eventuais convocações, por exemplo, em caso de guerra, onde 

os militares voltam para a ativa e incorporam as fileiras do Exército novamente. 

Consequências para a família: as exigências da carreira tornam-se fatores que, por sua 

vez, acabam fazendo a família do militar abdicar do trabalho, da faculdade, dos amigos, etc. 

Devido a mobilidade geográfica, onde o indivíduo acaba ficando somente 3 anos na cidade, 
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acaba que a esposa fica praticamente impedida de trabalhar e obter sua renda, a educação dos 

filhos é prejudicada e as relações interpessoais sofrem também, pois os laços são cortados de 

3 em 3 anos. 

 Todas essas características estão descritas na cartilha 2: Valores e ética profissional 

militar, feita pela DECEX em 2018. 

 

2.2.2 VALORES E VIRTUDES MILITARES 

 

Patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene 

juramento de fidelidade à pátria até com o sacrifício da própria vida: amar a pátria e defender 

a soberania, a sua integridade territorial, sua unidade nacional, a paz social, cumprir com von-

tade inabalável o dever militar, o solene juramento de fidelidade à pátria até com o sacrifício 

da própria vida, ter um ideal no coração, servir à pátria. 

Civismo e o culto das tradições históricas: é cultuar os símbolos nacionais, os valores 

e tradições históricas, a História-Pátria, em especial, a militar, os heróis nacionais e os chefes 

militares do passado, exteriorizar este sentimento participando com entusiasmo das solenida-

des cívico-militares, comemorando as datas históricas, cultuando nossos patronos e heróis, 

preservando a memória militar e sempre que oportuno fazendo apologia aos valores cívicos. 

Os militares devem constituírem importante fator para a disseminação do civismo no seio da 

sociedade brasileira. 

Fé na missão elevada das Forças Armadas: amar o Exército e acreditar fielmente na 

sua destinação constitucional, defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a 

ordem, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil. 

Espírito de corpo: é o orgulho do militar pela organização onde serve, da Instituição, 

da sua profissão, sua arma, quadro ou serviço, de seus companheiros,, deve ser entendido co-

mo um orgulho coletivo, o espírito de corpo reflete o grau de coesão da tropa e de camarada-

gem entre seus integrantes. Exteriorizar esse sentimento através de canções militares, gritos 

de guerra, uso de distintivos e condecorações regulamentares, irretocável apresentação e, em 

especial, do culto aos valores e às tradições de sua OM. 

Amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida: é vibrar com as coisas 

do Exército Brasileiro, motivar-se pelos aspectos da profissão, dedicar-se ao serviço em tem-

po integral, trabalhar com prazer e entusiasmo, estar sempre com boa apresentação individual, 

estar disposto a sacrificar-se, trabalhar buscando sempre o melhor resultado e ter em mente 

todos os momentos os deveres e a ética militar, ser soldado é mais que profissão, é missão de 
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grandeza. 

Aprimoramento técnico profissional: o Exército vem cada vez mais exigindo um ele-

vado nível de conhecimento dos militares, que, além da sua formação específica, devem bus-

car sempre por aprimorar-se e elevar sua capacitação profissional, seja na área cognitiva, psi-

comotora e afetiva. 

Honestidade: característica ímpar dos soldados, devendo sempre falar a verdade, 

mesmo que ela não seja favorável a si mesmo, demonstrando a disciplina intelectual que o 

militar deve internalizar. 

Integridade: refere-se a conduta baseados nos preceitos da ética e da moralidade, tanto 

da Instituição quanto da sociedade, buscando sempre agir cumprindo seus deveres embasados 

nos valores. 

Lealdade: é a fidelidade a qual o soldado demonstra perante a Instituição, jurado em 

ato solene perante a Bandeira Nacional. 

Dever: é o ato de cumprir com suas obrigações, respeito à hierarquia, ao regulamento e 

a missão do Exército. 

Probidade: ser íntegro, honesto, possuir retidão, ter uma postura condizente com a pro-

fissão militar. 

Coragem: tanto a coragem física, que é a superação dos medos e das consequências 

que irão gerar as suas ações, quanto a coragem moral, viver e acreditar em seus princípios e 

valores, mesmo quando surgir oportunidades atrativas, porém ilegais, de manter-se na conduta 

certa, esse é o principal atributo do militar.  

Todas esses valores e virtudes estão descritos na cartilha 2: Valores e ética profissional 

militar, feita pela DECEX em 2018. 

 

2.2.3 OS DEVERES MILITARES 

 

A profissão militar requer de seus soldados inúmeros atributos, valores, capacidades e 

deveres, os quais são de grande importância para o cumprimento da missão e o desenvolvi-

mento do Exército Brasileiro, esses deveres são: valorizar o que é básico e o ser humano, se-

gurança, idealismo, abnegação, adaptabilidade, apresentação, autoconfiança, autocrítica, ca-

maradagem, civilidade, coerência, combatividade, competividade, comunicabilidade, respon-

sabilidade, resistência, rusticidade, sensibilidade, sobriedade, sociabilidade, tato, tolerância e 

zelo, esses, entre outros, são um pouco dos inúmeros deveres que o militar possui. Será mos-

trado a seguir, de forma sintetizada, outros deveres que mostram a importância dos valores e 
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atributos militares. 

Trabalhar com alegria: fundamental para o rendimento do militar e, principalmente, da 

Instituição, pois faz com que ele venha a cumprir suas tarefas diárias com mais dedicação, 

sacrifício e prazer, aumentando seu desempenho, sendo de suma importância e interesse do 

Exército, uma vez que é benéfico para ambas as partes. Trabalhar com alegria envolve não só 

a questão do ambiente do trabalho e a profissão em si, mas também a vida fora no quartel, as 

relações familiares, situação financeira, satisfação pessoal, etc, pois quando o indivíduo está 

de bem com a sua vida, ele acaba trazendo essa alegria para o trabalho, melhorando o meio de 

trabalho com seus companheiros, dessa forma, os superiores devem sempre estarem preocu-

pados em manter um excelente clima de trabalho na unidade, agregando no rendimento e feli-

cidade dos seus subordinados.  

 Comprometimento: com a profissão, família, companheiros, amigos e a pátria, todas 

essas coisas requerem comprometimento, se esforçar para cumprir com seus deveres, honrar 

seus compromissos, possuir um alto nível de responsabilidade, pois ela anda lado a lado com 

o comprometimento. Buscar melhorar visando o engrandecimento da Instituição e da socieda-

de demonstra um alto grau desse dever por parte do militar. 

 Simplicidade: enfatiza-se em planejamentos de fácil compreensão e o método que se 

dará as ordens, de forma clara e objetiva. Isso faz com que não deixe dúvidas quanto a sua 

realização, não permitindo uma dupla interpretação ou até mesmo a não compreensão, tor-

nando inexequível ou de forma errada a execução. 
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Para a elaboração do referido trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

mediante uma revisão literária mediante livros, monografias, teses, reportagens e banco de 

dados eletrônicos, sobre a disciplina e hierarquia como instrumentos da manutenção da ordem 

e os preceitos do Exército, assim como elas eram utilizadas na época da FEB e como vieram a 

evoluir.  

 Com base no referencial teórico fora levantado dados referentes à disciplina e 

hierarquia quanto às atividades do Exército, a fim de analisar os fatores que vieram a 

influenciar e os métodos para realizar a manutenção da ordem. 

  

3.2 MÉTODOS 

 

A primeira fase foi uma revisão bibliográfica realizada por intermédio de livros. 

Monografias, teses, reportagens e banco de dados eletrônicos. 

 A segunda fase foi analisar os fatos a fim de verificar a aspectos que vieram 

influenciar nos aspectos da disciplina e hierarquia, além dos valores, deveres, princípios e 

características da carreira militar. Foi verificado também quanto às sanções disciplinares 

como método de manutenção da ordem do sistema militar. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados da pesquisa realizada com os Cadetes da 

AMAN no ano de 2020. A pesquisa foi realizada de forma voluntária e anônima, tendo como 

finalidade a preservação da identidade dos participantes. 

 Participaram do questionário 50 Cadetes, os quais, com base em sua experiência 

militar, responderam as perguntas. 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Gráfico 1 – Sanções disciplinares 

 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

  

 A primeira pergunta foi respondida de forma praticamente unânime pelos 

entrevistados, mostrando a importância das sanções disciplinares com o objetivo de 

manutenção da ordem, demonstrado pelo percentual de 74% que consideram como eficiente e 

de 26% para os que consideram que não. 

 

 

 

74% 

26% 

Na sua opinião, sanções 

disciplinares são eficiente tendo 

como objetivo de manutenção da 

ordem? 

Sim 

Não 
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Gráfico 2 – Importância da disciplina e hierarquia 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 A segunda pergunta respondida também de forma unânime pelos entrevistados é que a 

disciplina e hierarquia são importantes para as atividades diárias do militar, sendo evidenciado 

por 98% dos entrevistados concordando e apenas 2% não. 

 

Gráfico 3 – Cadetes que sentem-se prontos para desenvolver a disciplina e hierarquia na tropa. 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

98% 

2% 
        

Você acha importante a disciplina e 

hierarquia no dia-a-dia do militar? 

Sim 

Não 

86% 
 

14% 

Você sente-se pronto para 

desenvolver a disciplina e 

hierarquia no corpo de tropa? 

Sim 

Não 
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 Na terceira pergunta do questionário obteve-se novamente a unanimidade nos votos, 

sendo 86% dos Cadetes prontos para desenvolver a disciplina e hierarquia na tropa e apenas 

14% não sentem-se prontos. 

 

Gráfico 4 – Importância dos valores 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 Na quarta pergunta dos questionário, novamente encontra-se a unanimidade nas 

respostas, sendo 96% das respostas concordando que os valores aprendidos na formação da 

AMAN são importantes para desenvolver a disciplina e hierarquia e apenas 4% não 

concordam. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DANOS E DISCUSSÕES 

 

 Ao combinar o referencial teórico estudado com os resultados da pesquisa, observa-se 

a importância da hierarquia e disciplina, mantendo o Exército Brasileiro coeso e 

possibilitando o cumprimento das mais diversas missões, assim como as sanções disciplinares 

usadas como instrumentos da manutenção da ordem e dos preceitos do Exército Brasileiro, 

mantendo a conduta do militar, o qual deve respeitar os deveres, valores e princípios da 

profissão. 

 

96% 

Você acha que os valores que estão 

sendo aprendidos na formação da 

AMAN são importantes para 

desenvolver a disciplina e 

hierarquia? 

Sim 

Não 

4% 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Essa pesquisa teve como objetivo inicial, apresentar a disciplina e hierarquia como 

instrumentos de manutenção da ordem, cumprimentos das missões e nas atividades do 

Exército Brasileiro, demonstrando exemplos contemporâneos e da FEB, evidenciando a 

evolução e necessidade desses dois instrumentos nas atividades empenhadas pela nossa 

instituição. 

 Inicialmente, foi abordado sobre a disciplina, ferramenta fundamental para a coesão e 

cumprimento das atividades realizadas pelo Exército Brasileiro e como ele influenciou as 

missões desenvolvidas pela FEB, dando ênfase para as críticas feitas pelos Aliados, as quais 

contribuíram para a evoluir a aplicação da disciplina no Exército Brasileiro e também sobre os 

ensinamentos que a FEB deixou para os Aliados, demonstrando uma excelente disciplina em 

combate, a qual foi alvo de elogio por eles. Foi mostrado a disciplina como ferramenta de 

manutenção da ordem, através de sansões disciplinares aplicadas aos militares que vieram a 

transgredir disciplinarmente, ferindo os preceitos, valores, deveres e princípios da Força 

Terrestre, não condizente com a postura de militar, sendo julgados à luz da Justiça Militar. O 

Regulamento Disciplinar do Exército rege a ordem no sistema do EB, pois nele diz a conduta 

certa que cada militar deve ter, com base na disciplina e na hierarquia. Ao final foi descrito os 

princípios que gerais do RDE que são: camaradagem, civilidade, honra pessoal, pundonor 

militar e decoro da classe, sendo esses indispensáveis à formação do soldado de Caxias, os 

quais norteiam a conduta do militar em suas atitudes e deveres de cada dia, de extrema 

importância para o cumprimento da missão, manutenção da ordem, preceitos do Exército 

Brasileiro, aplicando sanções disciplinares, desde a detenção do militar até a sua exclusão da 

Força. 

 Posteriormente, o assunto foi a hierarquia, outra ferramenta essencial para a coesão e 

cumprimento das atividades realizadas pelo Exército Brasileiro, mostrando novamente como 

ela foi utilizada e qual sua influência nas missões desempenhadas pela FEB, exemplificando 

com o livro de João Barone: 1942 o Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, que relata a 

diferença da hierarquia brasileira da americana, mostrando a evolução que a FEB sofreu 

durante o combate da Segunda Guerra Mundial. A hierarquia que é um dos pilares da 

Instituição, funcionando como mediador da ordem, até mesmo quando militares que possuem 

uma relação interpessoal mais próxima, diante de um problema envolvendo uma disputa, eles 

recorrem a hierarquia como solução, pois ela acaba atribuindo funções respectivas ao cargo de 

cada militar, tornando possível a execução e cumprimento das missões, mesmo quando 
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surgem problemas como esses. Os valores, virtudes e deveres e características da carreira 

estão diretamente ligados a hierarquia, pois eles que norteiam a ética e a moral do militar, 

alcançando assim os objetivos da hierarquia e disciplina, mantendo o Exército coeso e 

funcional. 

 Os objetivos específicos foram respondidos em sua totalidade, mostrando a disciplina 

que foi exercida pela FEB e como a aprimorou em combate, trazendo exemplos de outras 

tropas que atuavam no mesmo teatro de operações, servindo também de exemplo para ouras 

nações. Os aspectos positivos da hierarquia e disciplina foram evidenciados ao mostrar como 

influi na vida do soldado, mesmo após voltar ao mundo civil, pois no Exército ele aprende os 

valores, deveres e os princípios da Instituição, algo que é de extrema relevância para a vida do 

indivíduo e para o mercado de trabalho, abrindo portas para esses cidadãos, como abriu para o 

soldado Ragnar Assunção de Souza e outros milhares de militares que já passaram pelas 

fileiras do Exército. Também foi abordado sobre as punições disciplinares, que, embasadas no 

Regulamento Disciplinar do Exército, funciona como método de correção aos militares que 

venham a cometer transgressões disciplinares, mantendo a ordem e a organização da 

Instituição, dando como exemplos casos como: o furto de gênero alimentício da EsPCEx em 

18 de julho de 2020 e as agressões violentas a dois soldados da 27ª Brigada de Infantaria 

Paraquedista em 15 de maio de 2019. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AO OFICIAL FORMADO NA AMAN 
 

 

1) Você acha importante a disciplina e hierarquia no dia-a-dia do militar? (    ) S          (    )N 

2) Se você respondeu “S” na pergunta acima, justifique? R: ___________________________ 

3) Você acha que os valores aprendidos na formação da AMAN são importantes para 

desenvolver a disciplina e hierarquia? (    )S          (    )N 

4) Você acha que o jovem militar, influenciado pela sociedade, apresenta maiores dificuldades 

em se adaptar a disciplina e hierarquia? (    )S          (    )N 

5) Você sentiu dificuldade ao ensinar tais princípios aos seus subordinados? (    )S          (    )N 

6) Você acha que pode ser implementado na AMAN algo que ajude o Oficial chegar melhor 

preparado na tropa para ensinar o soldado tais princípios? Justifique.                  

(    )S          (    )N           R:_____________________________________________________ 



36 

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO AO CADETE NA AMAN 

 

1) Em que ano da formação você está? (  ) 1° ano (  ) 2° ano (  ) 3° ano (  ) 4° ano 

2) Em que curso da formação você está? (  ) Infantaria (  ) Cavalaria (  ) Artilharia 

(  )Engenharia (  ) Intendência (  )Comunicações (  ) Material Bélico (  ) Básico 

3) Você acha importante a disciplina e hierarquia no dia-a-dia do militar? (    ) S          (    )N 

4) Se você respondeu “S” na pergunta acima, justifique? R: ___________________________ 

5) Você sente-se pronto para desenvolver a disciplina e hierarquia no corpo de tropa?        

(    )S          (    )N 

6) Você acha que os valores que estão sendo aprendidos na formação da AMAN são 

importantes para desenvolver a disciplina e hierarquia? (    )S          (    )N 

7) Você acha que o jovem militar é influenciado pela sociedade? (    )S          (    )N 

8) Você acha que é possível adaptar tais princípios à conjuntura social atual? Se sim, justifique. 

(    )S          (    )N          R:______________________________________________________  

9) Você acha que pode ser implementado na AMAN algo que ajude o Oficial chegar melhor 

preparado na tropa para ensinar o soldado tais princípios?                  

(    )S          (    )N          R:______________________________________________________ 

 


