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RESUMO 
 

 

DESENVOLVIMENTO DO CARATÉR ÉTICO-MORAL DOS JOVENS QUE 

INGRESSAM NA CARREIRA DE OFICIAL DA LINHA COMBATENTE DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

AUTOR: RAFAEL RINALDI RAMOS 

ORIENTADOR: RAFAEL GENAIO SPEROTTO 

 

Os jovens que buscam a carreira militar atualmente são oriundos da sociedade moderna 

cujos valores dominantes são da liberdade, dos direitos, do livre arbítrio e do desconstrucionismo. 

Mas ao ingressarem na vida militar estes jovens se deparam com uma instituição tradicional e 

secular, que cultua valores esquecidos pela sociedade atual, como verdade, lealdade, espírito de 

corpo, entre outros. E como inserir nesses jovens a razão e o propósito da carreira militar, como 

fazer com que eles sejam os futuros disseminadores dos ideários da instituição? A resposta para 

esta pergunta está nos cinco anos de formação, em pauta a carreira de oficiais da linha 

combatente do Exército Brasileiro, que se passam na Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

(EsPCEx) e na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Durante esse período os jovens, 

em regime de internato, aprendem que existe um código de conduta, um padrão de 

comportamento que rege todas as ações na vida militar, e inclusive está descrito em normas e 

regulamentos, entre os principais estão o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) e o 

Estatuto dos Militares. Os oficiais que são instrutores nessas escolas de formação, 

majoritariamente, são rigorosos na cobrança das ações e da conduta dos alunos, pois é neste 

período que irão desenvolver o caráter ético-moral necessários ao longo vida militar. A 

convivência diária entre os superiores e os subordinados faz com que naturalmente e 

inconscientemente os jovens absorvam os valores inerentes a todo militar, como se fosse por um 

método de reprodução e repetição das ações de seus instrutores. E desta forma, de geração a 

geração, a instituição se perpetua e se mantem com os mesmos valores e objetivos de defender a 

Pátria e servir o povo brasileiro.    

 Para compreender todo o processo de transformação e amadurecimento do caráter ético-

moral, antes é necessário estudar e compreender os valores e a ética militar, as normas e códigos 

escritos que regem a conduta militar. Entender, primeiramente, a hierarquia e a disciplina é o 

caminho para compreender o funcionamento da instituição, elas são a base que rege e guia a 
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carreira. Também de forma concomitante o espírito de corpo, patriotismo, civismo, amor a 

profissão, aprimoramento técnico-profissional, e fé na missão perfazem o espirito militar. 

Tratar dessas explicações ajuda a entender a coesão e homogeneidade da classe militar 

que compartilham dos mesmos pensamentos, valores, costumes, gestos e atos e que molda o 

indivíduo e até mesmo o distingue dos demais membros da sociedade.   A premissa do estudo é 

que os valores e princípios que são cultivados na profissão militar mudam toda a forma de analise 

crítica daqueles que ingressam nesse meio passando por uma correção de conduta que molda o 

caráter ético e moral do indivíduo. Além de transformar a visão crítica desses jovens ingressos, 

também faz com que se perpetue o pleno funcionamento da instituição, Exército Brasileiro, que 

através da sua hierarquia e disciplina se faz permanente e secular, percorrendo gerações e os 

desafios do mundo contemporâneo, mas imutável nos seus valores. 

 

Palavras-chave: profissão militar, princípios, valores, código moral. 
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ABSTRACT 

 

DESENVOLVIMENTO DO CARATÉR ÉTICO-MORAL DOS JOVENS QUE 

INGRESSAM NA CARREIRA DE OFICIAL DA LINHA COMBATENTE DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

AUTHOR: RAFAEL RINALDI RAMOS 

ADVISOR: RAFAEL GENAIO SPEROTTO                                                                                             

  

 Young people looking for a military career today come from modern society whose 

dominant values are freedom, rights, free will and deconstructionism. But when entering the 

military life these young people are faced with a traditional and secular institution, which values 

values  forgotten by the current society, such as truth, loyalty, spirit of body, among others. And 

how to insert in these young people the reason and purpose of the military career, how to make 

them the future disseminators of the institution's ideas? The answer to this question is in the five 

years of formation, on the agenda of the career of officers of the combatant line of the Brazilian 

Army, which take place at the Preparatory School of Army Cadets (EsPCEx) and at the Military 

Academy of Agulhas Negras. During this period, young people, in boarding school, learn that 

there is a code of conduct, a standard of behavior that governs all actions in military life, and is 

even described in rules and regulations, among the main ones being the Army Disciplinary 

Regulation (RDE) and the Military Statute. The officers who are instructors in these training 

schools, for the most part, are strict in demanding the actions and conduct of the students, as it is 

during this period that they will develop the ethical-moral character necessary throughout their 

military life. The daily coexistence between superiors and subordinates naturally and 

unconsciously young people absorb the values inherent in every military, as if by a method of 

reproduction and repetition of the actions of their instructors. And in this way, from generation to 

generation, the institution perpetuates itself and maintains the same values and objectives of 

defending the Fatherland and serving the Brazilian people. 

 In order to understand the entire process of transformation and maturation of the ethical-

moral character, it is first necessary to study and understand the values and military ethics, the 

written rules and codes that govern military conduct. Understanding, first of all, hierarchy and 

discipline is the way to understand the functioning of the institution, they are the basis that 

governs and guides the career. Concomitantly, the spirit of body, patriotism, civility, love of the 
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profession, technical and professional improvement, and faith in the mission make up the military 

spirit. 

 Dealing with these explanations helps to understand the cohesion and homogeneity of the 

military class that share the same thoughts, values, customs, gestures and acts and that shapes the 

individual and even distinguishes him from other members of society. The premise of the study is 

that the values and principles that are cultivated in the military profession change the whole form 

of critical analysis of those who enter this environment, undergoing a correction of conduct that 

shapes the individual's ethical and moral character. In addition to transforming the critical vision 

of these young people, it also makes it possible to perpetuate the full functioning of the 

institution, the Brazilian Army, which through its hierarchy and discipline becomes permanent 

and secular, spanning generations and the challenges of the contemporary world, but unchanging 

in your values. 

 

Keywords: military profession, principles, values, moral code 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto busca analisar o amadurecimento e desenvolvimento do caráter ético-moral 

que ocorre nos jovens que ingressam na carreira militar do Exército Brasileiro, principalmente na 

carreira de oficial da linha bélica combatente cuja o ambiente na qual estão inseridos, e também 

fontes para o estudo, são a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Academia Militar das 

Agulhas Negras, estabelecimentos de ensino no qual passam os oficiais do Exército Brasileiro. 

Através de estudos, relatos e pesquisas bibliográficas buscou se correlacionar a transformação da 

ética e da moral de jovens oriundos de diversas classes sociais com os ensinamentos e doutrinas 

que são desenvolvidos dentro da esfera militar. Para tanto, a pesquisa inclui a análise sobre os 

principais preceitos que são inerentes a instituição, incluindo os valores militares e a ética militar, 

previstos em sua norma específica: o Estatuto dos Militares juntamente com o Vade-Mécum de 

Cerimonial Militar do Exército Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10).    

 E também, estudar as formas nas quais este processo de transformação ocorre, desde a 

adaptação à vida militar que requer naturalmente disciplina, a relação entre os superiores e 

subordinados que faz com que as premissas básicas do código moral militar perpassem gerações 

e continuam inalteradas desde a criação da instituição até os dias de hoje, e as normas e 

regulamentos particulares que são como leis que guiam a conduta militar. Tratar dessas 

explicações ajuda a entender a coesão e homogeneidade da classe militar que compartilham dos 

mesmos pensamentos, valores, costumes, gestos e atos e que molda o indivíduo e até mesmo o 

distingue dos demais membros da sociedade.   A premissa do estudo é que os valores e princípios 

que são cultivados na profissão militar mudam toda a forma de analise crítica daqueles que 

ingressam nesse meio passando por uma correção de conduta que molda o caráter ético e moral 

do indivíduo. Além de transformar a visão crítica desses jovens ingressos, também faz com que 

se perpetue o pleno funcionamento da instituição, Exército Brasileiro, que através da sua 

hierarquia e disciplina se faz permanente e secular, percorrendo gerações e os desafios do mundo 

contemporâneo, mas imutável nos seus valores. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 GERAL 

 

 A pesquisa tem como objetivo geral analisar e estudar a formação militar da carreira do 

oficial da linha bélica combatente do Exército Brasileiro, formados na Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), principalmente no que tange aos aspectos do amadurecimento do 

caráter ético e moral e como essas imbricações acarretam consequências na perpetuação da 

instituição e consequentemente na sociedade. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 São objetivos específicos deste projeto de pesquisa:  

 Identificar e estudar os valores militares e a ética militar, prescritos no Estatuto dos 

Militares e no Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército Valores, Deveres e 

Ética Militares (VM 10); 

 Identificar as normas, leis e os regulamentos que regem a conduta e a disciplina na 

vida militar; 

 Analisar as relações interpessoais entre superiores e subordinados, e como a hierarquia 

é a principal característica que permeia as relações na instituição; 

 Empiricamente, conhecer as características e peculiaridades da vida militar, pautada 

nos valores éticos e morais; 

 Correlacionar o processo de amadurecimento do caráter ético e moral do indivíduo na 

vida militar com a sociedade brasileira moderna. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial teórico para esta pesquisa será constituído, inicialmente, por regulamentos e 

autores que tratam, analisam e discutem questões sobre a ética militar, os valores e princípios que 

servem como base para a instituição Exército Brasileiro, assim como o amadurecimento do 

caráter ético-moral dos indivíduos e a forma que este processo transforma as relações, tanto de 

superiores com os subordinados, assim como dentre os pares, dentro do ambiente castrense e 

concretizam a instituição como permanente e imutável. Ainda, como os militares são referência 

de conduta na sociedade moderna brasileira e os reflexos que isso traz. Nessa perspectiva, 

inicialmente, para o estudo dos valores e da ética militar os principais regulamentos que serviram 

de subsídio a esta pesquisa foram: o Estatuto dos Militares, Vade-Mécum de Cerimonial Militar 

do Exército Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10) e o Regulamento Disciplinar do Exército 

(RDE ou R-4). Para a análise voltada ao campo sociológico e das experiências e relações da vida 

na caserna serviram como referência os seguintes autores Celso (2004), Camurça (2007), Dos 

Santos (2018). Tais referências dão suporte para o entendimento de como a mentalidade dos 

militares influencia e acarreta consequências nas relações sociais que os cercam. 

 

3.1 HIERARQUIA E DISCIPLINA 

 

Primeiramente, para ter o embasamento teórico e a conceituação das características 

inerentes a vida militar iremos estudar o manual: Estatuto dos Militares. É um livro de normas 

dividido em títulos, capítulos, seções e artigos que tem a finalidade, segundo seu artigo 1º, 

regular a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças 

Armadas. Em seu capítulo três, que trata sobre a hierarquia militar e a disciplina, esclarece pontos 

importantes para o entendimento mais completo dessas características fundamentais no meio 

militar, abordando a conceituação de ambos. 

Segundo BRASIL (1980): 

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A 

autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da 

estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um 



13 

 

 

mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à 

hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. 

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, 

normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu 

funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever 

por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. 

§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias 

da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. 

 

A hierarquia e a disciplina, como é descrito acima, são as bases para o funcionamento da 

instituição militar. São rigidamente seguidas por todos os militares em todos os graus 

hierárquicos, em todas as situações, na ativa ou na reserva, e todos ambientes, dentro ou fora das 

instituições militares. São os preceitos que regem a conduta militar e acarretam numa 

estruturação de uma sociedade particular e específica que cada membro tem seu papel funcional 

muito bem definido e as relações e interações são, sempre, estabelecidas entre superior e 

subordinado, do comandante e seu comandado, como é dito na esfera militar, o mais antigo e o 

mais moderno. A hierarquia gera uma relação de respeito e obediência, estatuída de forma legal e 

impessoal. Devido a hierarquia que o funcionamento da instituição se faz perfeito, de forma que 

as ordens são acatadas pelos subordinados independentemente da tarefa que tenha sido atribuída, 

e faz se cumprir para seu comandante, e sem questionamentos e ponderações apenas assume-se a 

tarefa. Em diversas situações a hierarquia se faz presente no meio militar, um típico exemplo é 

quando um militar adentra no refeitório da sua organização e antes mesmo de se servir ele deve 

pedir permissão para o mais antigo presente no recinto e só após isso ele vai a mesa e se serve. É 

o principal preceito da vida militar e é rigidamente seguido, e se notado em alguma situação falta 

de disciplina com a hierarquia as consequências são severas, com punições variando de prisão até 

exclusão a bem da disciplina. Por isso a insubordinação é um crime exclusivamente cometido por 

militares, ou dentro do âmbito do direito é chamado de crime propriamente militar.  

 

3.2  VALORES E DEVERES MILITARES 

 A profissão militar é particular, específica e determinada e exige dos seus membros um 

comprometimento que engloba valores e deveres estabelecidos em normas. O Exército elaborou 
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um vade-mécum de valores, deveres e ética militares. Ainda na sua introdução, esclarece que a 

carreira militar exige “do indivíduo inúmeros sacrifícios, inclusive o da própria vida em benefício 

da Pátria” ( BRASIL /2002, Introdução, nº 3, “a”). Prossegue informando que, por esse motivo, a 

carreira militar possui peculiaridades que exigem o desenvolvimento e a preservação de certos 

princípios e valores. Para justificá-los, explica que a carreira militar não é uma atividade 

inespecífica e descartável, um simples emprego, uma ocupação, mas um ofício absorvente e 

exclusivista, que nos condiciona e autolimita até o fim. Ela não nos exige as horas de trabalho da 

lei, mas todas as horas da vida, nos impondo também nossos destinos. A farda não é uma veste, 

que se despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele, que adere à própria alma, 

irreversivelmente para sempre. ( BRASIL /2002, Introdução, nº 3).  

Os valores militares são definidos como “referenciais fixos, fundamentos imutáveis e 

universais”, única fonte capaz de influenciar, “de forma consciente ou inconsciente, o 

comportamento e, em particular, a conduta pessoal de cada integrante da Instituição”, de tal 

forma que a “eficiência, a eficácia e mesmo a sobrevivência das Forças Armadas decorrem de um 

fervoroso culto a tais valores” (BRASIL / 2002, cap. 2). 

No título II do Estatuto dos Militares, seção I, identifica os valores militares. Segundo 

artigo 27, BRASIL (1980): 

Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar: 

        I - o 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; 

        II - o civismo e o culto das tradições históricas; 

        III - a fé na missão elevada das Forças Armadas; 

        IV - o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve; 

        V - o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e 

        VI - o aprimoramento técnico-profissional. 

Para compreender melhor os valores militares individualmente cabe estudar o Vade-

Mécum de Cerimonial Militar do Exército Valores, Deveres e Ética Militares (VM 10), que além 

de identificar, explica-os.  Segundo BRASIL (2002): 

PATRIOTISMO          

  - Amar a Pátria e defender a sua:       

   . soberania;       

    . integridade territorial;       
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   . unidade nacional;      

   . paz social.    

Cumprir, com vontade 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 

- 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 esse sentimento: participando, com entusiasmo, das solenidades 

cívico-militares; comemorando as datas históricas; cultuando os nossos patronos e heróis; 

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

cívicos. 

- Os militares devem constituir um importante fator para a disseminação do 

civismo no seio da sociedade brasileira. 

 

FÉ NA MISSÃO DO EXÉRCITO 

- Amar o Exército. 

- Ter fé na sua nobre missão de: 

. defender a Pátria; 

. garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem; 

. cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil; 

. participar de operações internacionais. 

 

AMOR À PROFISSÃO 

- "Vibrar" com as "coisas" do Exército Brasileiro. 

- Exteriorizar esse valor, permanentemente, pelo(a): 

. entusiasmo; 

. motivação profissional; 

. dedicação integral ao serviço; 

. trabalho por prazer; 

. irretocável apresentação individual; 

. consciência profissional; 

. espírito de sacrifício; 

. gosto pelo trabalho bem-feito; 

. prática consciente dos deveres e da ética militares; 

. satisfação do dever cumprido. 

 

ESPÍRITO DE CORPO 

- É orgulhar-se: 

. do Exército Brasileiro; 

. da Organização Militar onde serve; 

. da sua profissão; 

. da sua arma ou especialidade; 

. de seus companheiros. 

- Deve ser entendido como um "orgulho coletivo", uma "vontade coletiva." 

- O espírito de corpo reflete o grau de coesão da tropa e de camaradagem entre 

seus integrantes. 
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- Exteriorizar esse valor por meio de: canções militares, gritos de guerra e lemas 

evocativos; uso de distintivos e condecorações regulamentares; irretocável apresentação e, 

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

 

APRIMORAMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

- Um exército moderno, operacional e eficiente exige de seus integrantes, cada 

vez mais, uma elevada capacitação profissional. 

- O militar, por iniciativa própria ou cumprindo programas institucionais, deve 

buscar seu continuado aprimoramento técnico-profissional. 

- Esse aprimoramento é obtido mediante: 

. grande dedicação pessoal nos cursos, estágios e instruções (vontade de 

aprender); 

. estudos e leituras diárias sobre assuntos diversos de interesse 

profissional (auto-aperfeiçoamento); 

. manutenção da capacitação física; 

. empenho no exercício diário de sua função (desempenho funcional). 

 

Além das regras e normas previstas no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) que 

ampara e determina as ações militares, os valores e princípios militares, também prescritos em 

normas, devem ser internalizados e postos em prática nas atitudes. Assim escrito em uma simples 

frase a retaguarda do refeitório General Pitaluga, onde os cadetes do terceiro e quarto ano fazem 

suas refeições, na Academia Militar das Agulhas Negras: “Ser soldado é mais que profissão, é 

missão de grandeza”. A profissão militar muda totalmente os conceitos e a vida de quem nela 

adentra em prol da instituição e passa a viver conforme suas exigências e necessidades de defesa 

do solo pátrio, dos cidadãos brasileiros e das leis que regem o país. Então cada militar tem sua 

função dentro do nível hierárquico e para que no âmbito mais amplo possível a instituição 

funcione em sua plenitude. 

 Dentro dos valores cultuados pela profissão estão intrinsicamente correlacionados com os 

deveres militares que também estão prescritos em normas devem ser muito mais do que apenas 

postulados jurídicos e sim a representação de um conjunto de vínculos morais que conectam a 

instituição e seus membros. Pautados nos valores, os deveres militares norteiam o código de 

conduta e a vida do militar. No título II do Estatuto dos Militares, seção I, artigo 31, prescreve os 

deveres militares. Segundo BRASIL (1980): 

Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, 

bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, 

essencialmente: 

I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições 

devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida; 

           II - o culto aos Símbolos Nacionais; 
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           III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; 

           IV - a disciplina e o respeito à hierarquia; 

            V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e 

           VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. 

 

 No capítulo III, do Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército - Valores, Deveres e 

Ética Militares (VM 10) são explicados claramente os deveres militares. Segundo BRASIL 

(2002): 

DEDICAÇÃO E FIDELIDADE À PÁTRIA 

- Dedicar-se inteiramente ao serviço da Pátria. 

- Defender a sua honra, integridade e instituições. 

- Priorizar o interesse da Pátria sobre os interesses pessoais ou de grupos 

sociais. 

- Exteriorizar esse sentimento demonstrando, em todas as situações: 

. o orgulho de ser brasileiro; 

. a fé no destino do país; 

. o culto ao patriotismo e ao civismo. 

RESPEITO AOS SÍMBOLOS NACIONAIS 

- O respeito aos Símbolos Nacionais, em especial à Bandeira e ao Hino, 

é expressão básica de civismo e dever de todos os militares. 

- O culto à Bandeira Nacional é exteriorizado, normalmente, mediante: 

honras e sinais de respeito a ela prestados nas solenidades; o tradicional 

cerimonial de Guarda-Bandeira; a sua posição de destaque nos desfiles; 

o seu hasteamento diário nas nossas Organizações Militares e, também, 

o modo de guardá-la quando não estiver em uso. 

- O respeito ao Hino Nacional é traduzido: pelas honras que lhe são 

prestadas nas solenidades militares; pelo seu canto, com grande 

entusiasmo e também pela postura que o militar toma quando ouve os 

seus acordes. 

 

PROBIDADE E LEALDADE 

- Probidade, entendida como: 

. integridade de caráter; 

. honradez; 

. honestidade; 

. senso de justiça. 

- Lealdade, traduzida pela: 

. sinceridade; 

. franqueza; 

. culto à verdade; 

. fidelidade aos compromissos; 

. Ou seja: a intenção de não enganar seus superiores, pares ou 

subordinados. 

     

DISCIPLINA E RESPEITO À HIERARQUIA 
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- Constituem a base institucional das Forças Armadas. 

- Disciplina, entendida como: 

. rigorosa obediência às leis, aos regulamentos, normas e disposições; 

. correção de atitudes na vida pessoal e profissional; 

. pronta obediência às ordens dos superiores; 

. fiel cumprimento do dever. 

- A disciplina deve ser consciente e não imposta. 

- Hierarquia, traduzida como a ordenação da autoridade em diferentes 

níveis . É alicerçada: 

. no culto à lealdade, à confiança e ao respeito entre chefes e 

subordinados; 

. na compreensão recíproca de seus direitos e deveres; 

. na liderança em todos os níveis. 

 

 
RIGOROSO CUMPRIMENTO DOS DEVERES E ORDENS 

- Tem como fundamentos a disciplina e a hierarquia. 

- É honrar o solene juramento de cumprir rigorosamente as ordens das 

autoridades a que estiver subordinado. 

 

TRATO DO SUBORDINADO COM DIGNIDADE 

.- Trato do subordinado com bondade, dignidade, urbanidade, justiça e 

educação, sem comprometer a disciplina e a hierarquia . 

- Incentivo ao exercício da liderança autêntica que privilegie a persuasão 

em lugar da coação e que seja conquistada não pelo paternalismo, mas 

pela competência profissional, aliada à firmeza de propósitos e à 

serenidade nas atitudes . 

- Importância do exemplo pessoal, do desprendimento e do respeito ao 

próximo, demonstrados pelos chefes em todos os escalões, como 

incentivo à prática de atitudes corretas por parte de cada um. 

- Não confundir rigor com mau trato, nem bondade com "bom-

mocismo”. 

 

De fato ser militar é muito mais que apenas exercer uma profissão, há uma metamorfose 

do caráter do indivíduo que passa a valorizar a honestidade, responsabilidade, justiça, a 

desenvolver o amor pelo seu país e o sentimento de dever de cuidar e proteger o seu povo. Esse 

processo de transformação é o desenvolvimento do espírito militar. 

Uma das situações cotidianas na vida dos cadetes que são exemplos desse espírito militar 

é quando eles vão começar o dia com alguma aula do ensino acadêmico, antes de iniciar a aula 

propriamente dito o “chefe de turma” apresenta a turma ao professor, comandando sentido e 

prestando a continência, essa forma de apresentação é universal dentro do meio militar e 

demonstra a disciplina e a obediência a hierarquia. Continuando no mesmo contexto, a aula se 

inicia por volta das sete e meia da manhã, e as oito horas há em todas as organizações militares o 

hasteamento da bandeira nacional, então, no meio da aula ao toque de corneta a aula é 

interrompida, independente do que esteja ocorrendo, o professor ordenar que todos se levantem, 

comandar sentido, em continência a bandeira apresentar arma, assim todos os cadetes param e 
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prestam a continência ao pavilhão nacional até sua total subida. Essa situação evidencia o culto 

ao símbolo nacional, a bandeira do Brasil, o patriotismo. Em uma simples atividade cotidiana da 

vida militar já se evidencia a diferenciação da profissão militar de qualquer outra  

 

 

3.3 A PERSONALIDADE MILITAR 

 

A profissão militar é condicionante e autodelimitadoura exigindo pessoas que se moldem 

as características militares. A retidão de caráter, coragem, disciplina, responsabilidade e seriedade 

são atributos que são ligados à figura de um militar, a sociedade civil ao ver um homem fardado 

espera comportamentos pautados por esses aspectos. Os recém ingressos na vida militar quando 

adentram parecem jovens assustados, receosos e com certo medo do que irão enfrentar e após 

anos de vida na caserna saem completamente mudados, pode se ver homens confiantes, maduros 

e serenos. 

Dentro do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE ou R-4) estão especificadas as 

transgressões disciplinares e estabelecidas normas relativas as punições disciplinares, o 

comportamento militar das praças, recursos e recompensas, disposto em seu artigo 1º.  Este 

regulamento conceitua três premissas essenciais a vida militar, são elas:  a honra pessoal, o 

pundonor militar e o decoro da classe. Segundo artigo 6º, BRASIL (2002): 

Art. 6o Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar: 

I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de 

que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e 

subordinados; 

II - pundonor militar: dever de o 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; e 

III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito 

social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse. 

Esses conceitos estão intrinsecamente ligados a personalidade e a conduta regrada e 

ilibada do indivíduo. A profissão militar exige certo padrão de conduta e características da 
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personalidade e que sejam correspondentes à suas atitudes. Não ocasionalmente, quando jovens 

acabam de ingressar na carreira militar em diversas ocasiões são corrigidos tanto em suas 

atitudes, mas também no comportamento, como exemplo em pequenos detalhes como a postura, 

que sempre deve ser ereta e olhar altivo, não é condizente com um militar uma postura relaxada, 

sem marcialidade, garbo. Detalhes como este influi em ambos os conceitos, e que para qualquer 

outra profissão pode ser meros caprichos, são trabalhados incessantemente na vida militar para 

que obtenha uma uniformidade na personalidade para manter a coesão da instituição. 

3.4 A FORMAÇÃO MILITAR DA CARREIRA DO OFICIAL DA LINHA BÉLICA 

COMBATENTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 A formação da carreira militar dos oficiais da linha bélica combatente do Exército 

Brasileiro tem duração de cinco anos e se inicia na Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

(EsPCEx), sediada na cidade de Campinas – SP, onde passa um ano, e os próximos quatros 

acontecem na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende – RJ. Após os cinco 

anos de formação, os cadetes são declarados aspirantes-a-oficial e formados bacharéis em 

ciências militares. A carreira de oficiais de AMAN é a principal e mais importante dentro da 

instituição, pois daqui saem os futuros comandantes de organizações militares, generais e todos 

aqueles que compõem o alto escalão do Exército. Como descreve Dos Santos (2018)  

a carreira do oficial combatente, do oficial que comanda, planeja, coordena e 

executa a atividade fim da Instituição, a atividade operacional, a solução dos 

conflitos pelo uso da força, se necessário. A guerra, em última instância. É, por 

isso, a carreira de maior prestígio, a que desempenha as principais funções dentro 

da estrutura organizacional do Exército, a que personifica os mais altos valores 

militares, a que tem por missão a preservação do legado imaterial da Instituição 

construído desde os seus patriarcas e seus patronos, os heróis fundadores do 

Exército Brasileiro. É a carreira que detém as credenciais para representar o 

Exército na sua forma mais pura e é imbuída do sentimento de guardiã da 

identidade e da imagem da Instituição. 

 

 Por ser o berço da oficialidade, a Academia é chamada de a jóia da coroa como forma de 

simbolizar a importância que esta instituição de ensino representa dentro do Exército. E mais a 

AMAN é vista como a escola de líderes, e de fato, os cadetes ao saírem daqui irão desempenhar 

funções de chefia e comando e para isso terão que usar toda sua bagagem de conhecimentos e 

serem exemplos de conduta e postura para seus subordinados, ademais, além de desempenharem 
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papéis chave dentro da instituição Exército, também, repetidas vezes na história do país, 

galgaram funções estratégicas dentro do cenário político nacional.     

 A formação dos oficiais do Exército é completa, alinha tanto a formação militar como a 

acadêmica, pois trata de um curso de ensino superior reconhecido pelo órgão nacional de 

educação.  Em um regime de internato, é fornecida toda uma estrutura para os jovens ingressos 

como alojamentos, refeitórios, área de treinamento físico, salas de aula e biblioteca. Além de toda 

esta estrutura ainda tem benéficos de auxilio saúde, odontológico, psicopedagógico, e uma ajuda 

de custo para os estudos. O ensino pode ser dividido em duas áreas, fundamental e profissional. O 

fundamental é formado pelos conhecimentos universitários, composto por diversas matérias 

como química, física, cálculo, economia, língua portuguesa, filosofia, sociologia, psicologia, 

história, geopolítica, relações internacionais, direito, administração, língua inglesa e espanhola, e 

diversas outras. A Divisão de Ensino, composta de seu chefe e pelos professores civis e militares, 

é a responsável pelo ensino acadêmico. E o ensino profissional é aquele voltado para a formação 

militar que nos primeiros anos passa pela formação individual básica, voltada para instruções 

militares fundamentais ao soldado como instruções de tiro, guarda ao quartel, ordem unida, 

orientação em campanha, progressão diurna e noturna, montagem e desmontagem de armamento 

entre outras. A partir do segundo ano da Academia essa formação profissional deixa de ser básica 

e passa a ser especializada, quando os cadetes escolhem sua arma, quadro ou serviço divididos 

em: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, Intendência e Material Bélico, e 

cada especialidade irá capacitar seus militares.       

  De forma complementar no qual todos são submetidos a avaliações de seções especificas 

como a seção de tiro ( SecTiro ), seção de educação física ( SEF ) e seção de instrução especial 

(Siesp). A Seção de Tiro (SecTiro) responsável por ministrar as instruções práticas de tiro de 

fuzil e de pistola, e posteriormente habilitar o futuro aspirante a exercer a função de oficial de 

tiro, papel cumprido pelos oficiais mais modernos e importante em todas as organizações 

militares. A Seção de Educação Física ( SEF ) é a gestora de todas as atividades relacionadas ao 

treinamento físico militar, fazendo todos os treinamentos adequados a vida do cadete e aplicando 

os TAFs de todos os militares da Academia. A Seção de Instrução Especial ( SIEsp ) aplica  aos 

cadetes os estágios da parte operacional combatente, sendo que em cada ano há um estágio 

diferente e particular. No primeiro ano da Academia acontece o estágio básico de montanha, onde 

se passa no Parque Nacional do Itatiaia onde se localiza o Maciço das Agulhas Negras, os 
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militares passam uma semana aprendendo técnicas de escalada, rapel, nós e amarrações e várias 

outras atividades. O segundo ano ocorre o estágio de Selva que acontece dentro do campo de 

instrução da Academia, também com duração de uma semana os estagiários aprendem técnicas 

especiais adequadas ao ambiente de selva, são desenvolvidas atividades como orientação diurna e 

noturna em ambiente de selva, obtenção de alimentos de origem vegetal e animal, armadilhas, 

abrigos improvisados. No terceiro ano é desenvolvida a Siesp de operações de longo alcance e 

características especiais, que se passa na Represa do Funil, durante uma semana os estagiários 

realizam técnicas de infiltração aeromóvel, aquática e realizam patrulhas até culminar na 

simulação de uma evasão das linhas inimigas. E a última é o estágio de operações contra forças 

irregulares considerada a de maior complexidade e dificuldade que os cadetes aprendem técnicas 

de combate a guerrilhas, em localidade.        

 O cerne da formação militar do oficial de AMAN está no desenvolvimento dos atributos 

inerentes ao chefe militar e do conhecimento. Do comando de um pelotão ao comando da Força, 

todos cultuam os mesmos valores e princípios, e assim perpetuam o legado da instituição. Como 

descreve Dos Santos (2018). 

O “bom militar” é aquele que compreende a linguagem da Instituição e nela 

transita com facilidade e flexura. Tanto melhor será considerado o militar quanto 

maior for a sua aptidão para absorver e viver a linguagem da Instituição. Para ser 

percebido com “bom”, portanto, o militar necessita compreendê-la e apreendê-la, 

adotá-la como se fosse sua, transitando nela e por meio dela com exclusividade, 

vontade pessoal e eficiência. O bom militar tem a linguagem da Instituição 

interiorizada em si mesmo, fazendo parte de sua própria personalidade, de 

maneira a que não mais exista a pessoa dissociada do militar que nele se 

construiu. 

 

3.5 A INTERNALIZAÇÃO DOS VALORES  

Afirmando e mostrando como é forte o processo de moralização do indivíduo nos livros 

de Celso (2004), Camurça (2007), Dos Santos (2018) relatam como é a vida na caserna, como se 

dá as relações interpessoais entre os superiores e seus subordinados, e entre os pares e os 

sentimentos desses militares pela profissão.  

Celso (2004) escreve seu livro com enfoque na formação dos oficiais da linha bélica 

combatente do Exército Brasileiro, onde tem como palco principal a Academia Militar Das 

Agulhas Negras. Minuciosamente trabalhado através de relatos das experiências dos cadetes e 

análises sociológicas dos processos das relações sociais tornaram esse livro a obra de 



23 

 

 

substanciação das normas legais escritas nos manuais acima descritos para a verdadeira 

transformação do caráter ético-moral dos jovens que ingressam para a carreira militar. Em O 

Espírito Militar, o autor ao conviver com os cadetes, passa a compreender melhor o ethos militar, 

que são todas as características, peculiaridades, costumes e tradições da vida militar e que torna 

os militares uma classe totalmente particular. Ao iniciar, Celso analisa como é a formação dos 

oficiais combates do Exército Brasileiro e como suas personalidades são moldadas à profissão 

militar, em suas palavras (Celso, p.11) Na Academia o cadete vive um processo de socialização 

profissional durante o qual deve aprender os valores, atitudes e comportamentos apropriados à 

vida militar. Ao passar trinta e seis dias na AMAN, o antropólogo convivendo intimamente com 

os cadetes e intendendo os mecanismos da instituição, amplia os estudos e a visão da sociologia 

sobre os militares. Para ter o embasamento para sua pesquisa, descreve detalhadamente todas as 

fases da vida do cadete, quando ele entra na Academia ainda como aluno, e passam por um 

período de adaptação, e para marcar o termino deste período há a formatura de entrada dos, então, 

alunos, que ao passarem pelos portões de entrada da Academia se tornam os novos cadetes das 

Agulhas Negras. Prosseguindo nos relatos o autor perpassa por pontos chaves na formação, como 

a formatura do espadim, ainda no primeiro ano como cadete, que marca de fato o título como 

cadete, ao receberem o espadim, réplica em miniatura do sabre do Duque de Caxias, patrono do 

Exército, além de estarem trajados com o tradicional “azulão”, uniforme histórico usado somente 

pelos cadetes. Ao fim do Curso Básico passando para o segundo ano os cadetes estão diante de 

um momento decisivo na carreira militar, a escolha da arma, são as especialidades que são 

divididas a carreira, sendo elas:  infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, 

intendência e material bélico. Dentro de suas especialidades, cada arma passa a ter atividades e 

tarefas diferentes, tanto teóricas como práticas. Passando pelo terceiro ano e chegando no último 

ano de formação, os cadetes já são chamados, mesmo que informalmente, de aspirantes, 

significando a maturidade e confiança que atingiram. Além de servirem de exemplo aos cadetes 

mais modernos, são responsáveis por tirar os serviços de escala mais importantes, os de Adjuntos, 

que fiscalizam todos os demais serviços. Depois dos cincos anos de formação, a última formatura 

como cadetes, o aspirantado, é quando eles entram pela última vez todos juntos no Pátio Tenente 

Moura, pátio histórico de formatura da Academia, e no início da solenidade há a passagem 

simbólica do cadete para o aspirante a oficial, quando, trajados pela última vez com o azulão, 

deixam seus espadim e retornam já com o uniforme “cinza”, já como oficiais e recebem o 
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“espadão” de seus entes. O auge da formatura do aspirantado se dá na Avenida Duque de Caxias 

quando os aspirantes cruzam o portão monumental da mesma forma que entraram, mas desta vez 

saindo pelo lado direito. Todos esses rituais cercados de significados só tem valor para aqueles 

que viveram e venceram a formação na Academia Militar das Agulhas Negras. 

Mas o principal aspecto que deve ser analisado é como a vida militar molda um novo 

individuo com características de personalidade determinada e uma conduta delineada por valores 

e princípios cultuados pela instituição. Como se refere Celso Castro (2007, p. 12) o seu interesse 

não está nos conteúdos formais específicos as matérias ensinadas, e sim nos aspectos informais 

do curso, na experiência subjetiva dos cadetes na Academia. Por meio de relatos dos cadetes há o 

estudo dos processos pelos quais eles passam e dia após dia vai se moldando o espírito militar. 

Para Dos Santos (2018) todas as manifestações peculiares do grupo social militar, como 

linguajar, vocabulário, gestos, posturas e até mesmo vestuário, se enquadram como capital 

simbólico no campo militar. Importante analisar a forma que esse capital simbólico se manifesta. 

Segundo Dos Santos (2018): 

 

   Todo este conjunto é muito revelador por se traduzir na manifestação daquilo que está 

subjacente, quer dizer, não somente visto pelos olhos ou apreendido pelos ouvidos, mas 

sentido, vislumbrado, intuído, de forma sutil, muitas vezes, e poder-se-ia dizer que, na 

maioria delas, de maneira inconsciente pelos integrantes de um grupo. Sentido mas não 

percebido seria uma definição mais precisa. A linguagem assim compreendida se constitui 

na manifestação, consciente ou não, dos valores, das crenças, das opiniões, das atitudes e 

                                          dos comportamentos dos integrantes de um grupo social. 

 

 A internalização dos valores acontece de forma silente, desapercebida pelos 

indivíduos. Através de métodos eficientes que inibem qualquer tipo de negação, firmados pela 

hierarquia e disciplina, os instrutores discursam que os princípios éticos e morais são a base para 

a carreira militar e devem ser buscados incessantemente para aqueles que almejam ser um chefe 

militar. E a exigência da profissão torna outro argumento favorável a transformação dos valores, 

como o espirito de corpo e a camaradagem essenciais para o sucesso do grupo e do indivíduo, 

todo trabalho requer o esforço individual para que as tarefas do coletivo sejam realizadas. O 

cumprimento de ordem dentro de prazos determinados requer responsabilidade que é exigida 

pelos superiores. Então a própria carreira requer a mudança da ética e da moral.   

 E uma das características mais importantes para o oficial de AMAN é a liderança que 

se faz prática do início ao fim da carreira. A liderança é a habilidade de fazer os seus comandados 
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a ti seguirem, e não por força legal e normativa e sim pelos atributos individuais, pela confiança e 

ações de comando. Independente de qualquer tarefa que lhe seja atribuída o subordinado se vê no 

dever de cumprir a missão por lealdade e comprometimento ao seu comandante. Como bem 

exemplificado, Dos Santos (2018):  

    
Comandar  não é uma função meramente burocrática que se sustenta somente na letra fria 

da lei, mas um estado d’alma que, a partir da letra fria da lei, erige uma relação com o 

subordinado que evoca algo que transcende o mero desempenho de atividades triviais que 

se exaurem em si mesmas. A relação de comando tem necessariamente que ser capaz de 

impulsionar o subordinado ao sacrifício da própria vida, se necessário for, para o 

cumprimento da missão. E não há lei que faça isso sem um comandante de verdade que 

lhe valide. A experiência tem demonstrado que, em casos extremos, concretos, não é a lei 

que valida o ato, mas o comandante que valida a lei instituidora do ato. 

 

Durante o período de formação os alunos e cadetes tem essa habilidade sendo 

desenvolvida diariamente, por exemplo quando são colocados em funções de comando, de chefe 

de turma, chamado no meio militar de “xerife”. E ao passar de cada ano vai aumentando a carga 

de responsabilidade e necessidade de liderança, a exemplo dos serviços de escalas, nos primeiros 

anos as funções dos serviços são em sua maioria de plantões, tem a finalidade de vigiar uma área. 

Já nos próximos anos começam a ser tirados serviços de cabo e sargento de dia que tem a 

responsabilidade de coordenação e fiscalização dos serviços abaixo. E ao final, no quarto ano, se 

tira o serviço de adjunto que tem a função de fiscalizar os demais serviços que são tirados por 

toda a Academia. Além de no terceiro ano da AMAN haver a disciplina de Liderança, ministrada 

por professores militares, aprende-se os principais aspectos e princípios da liderança.  
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

 

4.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Dentro da pesquisa cientifica a metodologia molda os procedimentos, fórmulas e métodos 

pelo qual a abordagem do tema será feito, de tal forma que a análise sistêmica seja mais 

consistente e coesa. A construção da metodologia se dá pela identificação de alguns elementos 

que são essenciais para atingir o objetivo da pesquisa. São eles: o propósito (se o estudo é 

exploratório, descritivo ou explicativo), a abordagem (definindo se a pesquisa é quantitativa ou 

qualitativa), os sujeitos ou objetos da pesquisa, o cenário e o contexto, e os procedimentos (os 

instrumentos usados para a coleta dos dados). 

O propósito dessa pesquisa é principalmente exploratório, pois visa ampliar e investigar 

com maior proximidade o campo da sociologia militar, seus aspectos culturais, sociais e 

comportamentais. As fontes são principalmente de relatos, bibliografias e estudos sobre a 

instituição. A abordagem é qualitativa, tendo foco na análise subjetiva do sujeito da pesquisa, 

expresso pelos relatos dos cadetes e como os processos de internalização dos valores modificam 

o caráter do indivíduo moldando-o a profissão militar. A pesquisa tem como foco o valor 

subjetivo da formação de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras, as experiências 

vividas no cotidiano desses jovens, o relacionamento entre os cadetes e os oficiais, os 

subordinados e os superiores, a doutrinação moldada a profissão e o processo de passagem dos 

valores e princípios de geração para geração. E como todos esses fatores influenciam na 

preservação e funcionamento ideal da instituição. 

O sujeito, cenário e contexto se encontram no determinado momento: na formação de 

oficiais da linha combatente do Exército Brasileiro, na Academia Militar das Agulhas Negras. 

Um grupo homogêneo com características especificas, particulares que partilham dos mesmos 

anseios e sentimentos. A profissão militar molda o indivíduo as suas formas, requerendo atributos 

necessários a carreira, como responsabilidade, lealdade, probidade, honestidade, retidão de 

caráter. Ao ingressar da sociedade civil para a sociedade militar os jovens que desacostumados 

com esses valores passam por um processo de internalização das características inerentes ao 

militar. Por meio de fortes cobranças, intensas cargas de estresse, isolamento do mundo externo e 

convívio grupal faz dos processos de seleção exigentes e rigorosos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A proposição desta pesquisa foi compreender como o Exército, nos dias atuais, se 

conserva e mantém seus valores, princípios e tradições. Com as explanações deste conjunto de 

crenças e a compreensão de como elas são a base para a carreira militar e marcam a perpetuação 

da instituição, as implicações da formação militar, especificamente tratada a formação da 

oficialidade da linha bélica combatente do Exército, além de abranger a formação técnica e 

acadêmica, trabalha, principalmente, a área atitudinal e comportamental, moldando o caráter e as 

ações pautadas em valores e princípios da ética militar. A vida na “caserna”, como é referenciada 

a vida no aquartelamento pelos próprios militares, forma um grupo homogêneo com 

características específicas, particulares que partilham dos mesmos anseios e sentimentos. A 

profissão militar molda o indivíduo as suas formas, requerendo atributos necessários a carreira, 

como responsabilidade, lealdade, probidade, honestidade, retidão de caráter. Ao ingressar da 

sociedade civil para a sociedade militar os jovens que desacostumados com esses valores passam 

por um processo de internalização das características inerentes a todo militar, através da força 

legal que são as normas e regulamentos que regem e determinam as ações, e de forma empírica, 

vivenciando diariamente um regime de internato e de coletividade que corroboram para o 

desenvolvimentos das características inerentes a profissão. Descreve muito bem Dos Santos 

(2018) como e porque ocorre a internalização dos valores dentro da carreira do oficial de AMAN: 

 

Ao ingressar na carreira do Oficial de AMAN, o jovem, independentemente de 

sua origem social, é despojado de seus pertences particulares e recebe armário, 

cama, uniformes e utensílios pessoais padronizados. Passa a ser identificado por 

um número e, muitas vezes, perde o seu nome, passando a ser chamado por um 

nome de guerra. Recebe um mesmo tratamento, dispensado de forma idêntica a 

todos os seus companheiros, enfrenta as mesmas dificuldades, realiza os mesmos 

exercícios, tira os mesmos serviços, alimenta-se da mesma forma nos mesmos 

refeitórios nos mesmos horários. Toma banho, dorme, acorda, estuda, faz sua 

higiene pessoal nos mesmos locais e em conjunto. Recebe o mesmo soldo, corta o 

cabelo num mesmo padrão e frequenta os mesmos locais quando tem algum 

momento livre para descontração. Assiste aos mesmos filmes, lê os mesmo livros, 

tem os mesmos professores, estuda as mesmas disciplinas, cultua os mesmos 

heróis, interpreta os fatos de uma mesma maneira, é elogiado pelas mesmas 

posturas e sancionado pelos mesmos comportamentos, enfim, desenvolve uma 

mesma linguagem e uma mesma visão de mundo.   

 

Independentemente da origem ou classe social, o jovem que optou adentrar na carreira 

militar irá passar por uma transformação de valores e princípios pela necessidade da profissão 
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que exige características específicas e determinadas e esse processo acontece de forma natural e 

inconsciente pois os hábitos, a rotina, o meio e o grupo social da vida militar impõem um padrão 

que cria o ethos militar, todo esse conjunto de expressões e manifestações referenciadas pelo 

grupo, e atende as exigências da Instituição. 

 E a outra forma do processo de transformação do caráter ético-moral se dá pela força 

legal, instaurada em seus regulamentos e normas, que rege a conduta militar. Descritos e 

minuciosamente explicados todos os valores e deveres dos militares são o amparo legal para os 

atos e ações, mas ao mesmo tempo são os instrumentos judiciais para as sanções disciplinares. 

Dentro da profissão militar as punições mais severas são aquelas que ferem os valores morais 

como faltar com a verdade, infringir a hierarquia e a disciplina, desrespeitar o decoro da classe e 

o pundonor militar, chegando até a exclusão das Forças Armadas.  

 A formação do espírito militar, resultado da experiência e do aparato legal, se faz eficiente 

desde a criação do Exército Brasileiro, visto que o grupo social militar partilha dos mesmos 

valores e princípios que transpassam o tempo e permitem ser passados a cada nova turma que 

inicia a carreira militar. Apesar da inversão de valores da sociedade moderna, a Instituição se 

mantém intacta, imutável preservando seus ideais e cumprindo com seus deveres constitucionais 

e servindo ao povo brasileiro.  
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