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RESUMO 

 

AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ÉTICA COMO FERRAMENTA 
DE DECISÃO PARA O OFICIAL COMBATENTE DE CARREIRA 

 

AUTOR: Rodrigo dos Santos Moura 

ORIENTADOR(A): Anderson Valentim da Silva 

 

O intuito deste trabalho é avaliar a importância da utilização da Ética como uma ferramenta 
norteadora das decisões militares, não somente aqueles referentes ao contexto de operações 
militares, mas também às tarefas e decisões cotidianas. O Exército Brasileiro enfrenta 
atualmente uma série de novos desafios. Dentre estes, a urgente necessidade de atualizar-se 
para bem cumprir suas missões, em cenários hostis e com atores cada vez mais diversificados. 
Ao mesmo tempo em que se aprimora com novos materiais e doutrinas operacionais, o Exército 
não pode abrir mão da transmissão de conceitos e conhecimentos éticos aos seus integrantes, 
pois isto é indispensável para a manutenção da própria Instituição. Desta forma, este estudo 
busca diferenciar os conceitos de ética e moral; refletir sobre a importância fundamental da 
Ética para o sucesso da Instituição nas operações; expor as particularidades presentes na Ética 
Militar, valor este indissociável da profissão militar e versa também sobre as considerações 
éticas que devem permear as decisões militares, desde as mais banais até àquelas que poderão 
ser o diferencial entre o cumprimento ou não da missão. Além destes temas, este estudo versa 
ainda sobre os perigos de militares com uma formação ética deficiente, expondo os riscos à 
sociedade se houver essa lacuna na formação de seus soldados. Por último, este trabalho busca, 
através da pesquisa bibliográfica, a avaliação do currículo acerca do ensino da ética aos cadetes 
da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e como este ensino pode melhorar, além de 
expor a percepção de militares a respeito da Ética.  

 

Palavras-chave: Decisão. Ética. Exército Brasileiro. Moral.  
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF ETHICS TEACHING’S IMPORTANCE AS A TOOL FOR 
SOLVING MORAL DILEMMAS TO THE MILITARY CAREER COMBATANT 

OFFICER 

 

AUTHOR: Rodrigo dos Santos Moura 

ADVISOR: Anderson Valentim da Silva 

 

 The aim of this work is to evaluate the importance of using Ethics as a guiding tool for military 
decisions, not only those referring to the context of military operations, but also to daily tasks 
and decisions. The Brazilian Army is currently facing a series of new challenges. Among these, 
the urgent need to update itself to fulfill its missions, in hostile scenarios and with increasingly 
diversified actors. While improving with new materials and operational doctrines, the Army 
cannot give up the transmission of ethical concepts and knowledge to its members, as this is 
indispensable for the maintenance of the Institution itself. Thus, this study seeks to differentiate 
the concepts of ethics and morals; reflect on the fundamental importance of Ethics for the 
Institution's success in operations; expose the particularities present in Military Ethics, a value 
that is inseparable from the military profession and also deals with the ethical considerations 
that must permeate military decisions, from the most banal to those that may be the differential 
between the fulfillment or not of the mission. In addition to these themes, this study also deals 
with the dangers of military personnel with a deficient ethical background, exposing the risks 
to society if there is a gap in the training of their soldiers. Finally, this work seeks, through 
bibliographic research, the evaluation of the curriculum about teaching ethics to cadets of the 
Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) and how this teaching can improve, in addition 
to exposing the perception of the military regarding Ethics. 

Keywords: Decision. Ethics. Brazilian Army. Moral. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Exército Brasileiro vem, desde as últimas três décadas, sendo cada vez mais 

empregado em operações diversas àquela que é a sua finalidade constitucional precípua: a 

defesa da Pátria. Nestas, o Exército é solicitado com o objetivo de garantir a Lei e a Ordem, ou 

ainda em algum tipo de ação subsidiária.  

 Sob estas formas de emprego, o Exército enfrenta um novo cenário, também com novos 

atores. Conforme apontam SILVA et al. (2018), estes atores se caracterizam como máfias 

locais, movimentos separatistas, tráfico de armas e drogas, organizações terroristas e grupos 

armados, além de atuarem na margem do poder dos Estados e agirem de forma peculiar, pela 

transnacionalidade de suas ações criminosas. As definem ainda como sendo distintas das 

tradicionais por serem descentralizadas, desterritorializadas, e individualizadas, ocorrendo em 

vários pontos do território de um país. 

Nas situações de guerra convencional já há uma linha de ação mais bem definida pela 

própria familiaridade da Força Terrestre em confrontos desse tipo, além de possuírem 

características bem desenhadas e mais previsíveis. Nesse novo cenário, no entanto, em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem e de ações subsidiárias, estão envolvidas muitas outras 

variáveis, como por exemplo: uso limitado da força, maior interação com a população, 

influência de atores não oficiais e de indivíduos sobre as operações, além de combinação de 

esforços políticos, militares, econômicos, ambientais, humanitários, sociais, científicos e 

tecnológicos (BRASIL, 2017). 

 Estando presente em todas as últimas grandes operações de não-guerra em território 

nacional, aumentou-se também a cobrança por parte do meio civil de um Exército coerente e 

alinhado aos diversos ambientes de atuação, cada vez mais voláteis, incertos, complexos e 

ambíguos.  

Dessa forma, é impensável uma Força Terrestre incapaz de moldar-se e adaptar-se aos 

novos desafios da era do conhecimento, sem oficiais combatentes lúcidos e conscientes de seu 

papel em combate. A internalização de princípios éticos por parte dos oficiais combatentes de 

carreira é fundamental para o êxito da Força Terrestre em operações deste espectro. Estes 

precisam ser capazes de decidir e instruir seus subordinados a como agir em uma situação 

crítica, sempre com base na ética e na legalidade. Ziza (2018) ensina que é sim possível ensinar 

ética e desenvolver um padrão comportamental baseado neste alicerce, pois em muitas situações 
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a diferença entre a atitude correta ou criminosa pode estar muito além de simplesmente 

conhecer ou não as regras de engajamento ou de seguir uma determinada norma de conduta 

imposta pelo escalão superior. 

Face a esse novo horizonte de atuação e cobrança, o Exército viu-se obrigado a evoluir 

doutrinariamente em diversos níveis. Verificou-se uma necessidade crescente de que os 

militares envolvidos nesse novo tipo de cenário fossem cada vez mais capacitados. Esta 

capacitação diz respeito não somente à preparação física ou técnico-militar, mas principalmente 

na aptidão desses militares em tomarem decisões éticas e morais, com a máxima eficácia e o 

mínimo de efeitos colaterais para a sociedade e para o Exército. Conforme defende Wead 

(2015), para uma obter-se uma força combatente efetiva, o militar moralmente formado e 

disciplinado é essencial.  

Além de ser importante para o próprio desempenho de suas atribuições constitucionais 

de forma eficaz, o preparo e ensino ético/moral é importante até mesmo para um relacionamento 

salutar entre o Exército e a Sociedade. 

Cabe ressaltar também o lugar que o Exército Brasileiro ocupa como bastião de valores 

e princípios essenciais para o País. Segundo Ziza: 

Entre os atuais problemas existentes na sociedade, a decadência dos valores 
morais e a falta de ética tem ganhado destaque. Percebe-se um descomprometimento 
com a ética em vários campos da vida dos homens e do Estado, com destaque para 
política, economia e a religião. [...] A crise pela qual passa a Humanidade é uma crise 
moral. Os males que enfrentamos hoje são frutos do egoísmo e da indiferença do 
homem pelo seu semelhante. Esta falta de respeito pela dignidade do ser humano é 
consequência da perda dos valores morais. (2018, p.2-3) 

 

Em meio à falência moral e ética presente em nosso País, muitas vezes incentivada por 

doutrinadores inescrupulosos, o Exército propõe-se a continuar mantendo vivo os mesmos 

alicerces éticos sobre os quais nossa Pátria foi fundada. Há assim a justificativa para este 

trabalho, pois uma das formas pelas quais o Exército Brasileiro tem promovido isto é através 

do incentivo e esforço para que seus oficiais combatentes de carreira estejam capacitados para 

tomarem decisões éticas e morais nas mais variadas situações de emprego em que sejam 

requisitados, seja em tempos de paz ou não. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 
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O objetivo deste trabalho é analisar como a AMAN, única instituição de ensino militar 

do Brasil que forma oficiais combatentes de carreira, prepara seu corpo discente com o 

ferramental ético-teórico necessário para enfrentar os desafios atuais nos corpos de tropa, 

principalmente no que diz respeito a responsabilidade de decidir em combate, ou até mesmo 

tomar decisões com base na Ética Militar no seu dia a dia. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Identificar e diferenciar os conceitos de Ética e de Moral. 

Identificar o conceito de Ética Militar, e a sua importância para o Exército Brasileiro. 

Expor o tema da decisão sob o enfoque militar. 

Identificar o perigo existente na negligência do ensino da ética na formação dos militares 

do Exército. 

Avaliar a grade curricular da cadeira de Filosofia da AMAN, comparando-a ao currículo 

acadêmico de Filosofia da Academia de West Point, analisando se o conteúdo acadêmico 

ministrado é realmente válido. 

Concluir sobre a qualidade do ensino ético-teórico passado aos cadetes da AMAN e 

identificar oportunidades de melhoria. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Esta seção busca expor os conceitos mais relevantes para o estudo e discussão deste 

tema no âmbito das Forças Armadas com vistas a alcançar os objetivos deste trabalho. Desta 

forma, esta parte do trabalho está assim dividida: conceito de ética e moral, ética militar, a 

decisão militar sobre o enfoque da ética e os perigos de militares sem uma adequada formação 

sobre Ética. 

2.1 CONCEITO DE ÉTICA E MORAL 

 

 Ética e moral são dois campos do saber filosófico amplamente pesquisados e debatidos. 

A partir da etimologia dessas duas palavras podemos compreender um pouco do que significam. 

De acordo com Vasquez:  

  Certamente, moral vem do latim mos ou mores, “costume” ou “costumes”, no 
sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. A moral se refere, 
assim, ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem. Ética 
vem do grego ethos, que significa analogamente “modo de ser” ou “caráter” enquanto 
forma de vida também adquirida ou conquistada pelo homem. Assim, portanto, 
originariamente, ethos e mos, “caráter” e “costume", assentam-se num modo de 
comportamento que não corresponde a uma disposição natural, mas que é adquirido 
ou conquistado por hábito. (1995, p. 5) 

 Originalmente, o sentido de ética e de moral não se diferenciava tanto. Ambas nos 

remetem à ideia de caráter ou costume adquirido pelo hábito. Não seriam traços de 

personalidade particulares para cada indivíduo, ou algo inerente à natureza humana, mas valores 

que poderiam ser alcançados através da prática constante. Desde então, ética e moral foram 

diferenciados e estudados, adquirindo sentidos distintos, mas correlatos. 

 Desta forma, o estudo sobre a ética evoluiu, e esta passou a ocupar-se com a reflexão 

sobre o comportamento moral dos homens. “A ética é a teoria ou ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento 

humano.” (Vasquez, 1995, p.5). O campo de estudo da ética passou a ser investigar as normas 

morais. Seu objeto de estudo é a moral atinente a cada uma das sociedades.  

Enquanto a moral tem caráter iminentemente prático, a ética é teórica e reflexiva. 

Segundo ensina Pedro (2014) “a ética tem por objeto de análise e de investigação a natureza 

dos princípios que subjazem a essas normas (morais), questionando-se acerca do seu sentido, 

bem como da estrutura das distintas teorias morais e da argumentação utilizada para dever 

manter, ou não, no seu seio determinados traços culturais”. Dessa maneira, ela não se propõe a 

regular o comportamento humano, lhe dizendo exatamente como agir ou decidir sobre situações 



14 
 

concretas. Ela se debruça sobre o estudo do que é o agir prudente, o que é o bom, que é o fim 

buscado pelo comportamento moral e pelos humanos em ações concretas na sociedade 

(Vasquez, 1995). 

Já a moral é voltada para a ação concreta e real, para um certo saber fazer prático-moral 

e para a aplicação de normas morais consideradas válidas por todos os membros de um 

determinado grupo social (Singer, 1994). O homem em sociedade tem a necessidade de pautar 

o seu comportamento por normas e princípios que ele aceita e julga mais adequada de ser 

cumprida. Em situações práticas, onde o homem precisa nortear seu comportamento, os 

indivíduos recorrem a normas morais para justificar suas decisões (Vasquez, 1995).  

Ainda sobre a diferenciação entre moral e ética, Savater escreve que a “Moral é o 

conjunto de comportamentos e normas que você, eu e algumas das pessoas que nos cercam 

costumam aceitar como válidos;” enquanto que para o mesmo autor Ética é entendida como “a 

reflexão sobre por que os consideramos válidos e a comparação com outras morais de pessoas 

diferentes” (SAVATER, 1996, p. 57). 

No entanto, o comportamento moral só pode ser assim definido quando o sujeito que 

age o faz sobre determinadas circunstâncias. Para Vasquez: 

É possível falar em comportamento moral somente quando o sujeito que 
assim se comporta é responsável pelos seus atos, mas isto, por sua vez, envolve o 
pressuposto de que pôde fazer o que queria fazer, ou seja, de que pôde escolher, entre 
duas ou mais alternativas, e agir de acordo com a decisão tomada. (1995, p.2) 

 Através do estudo a respeito desses dois conceitos, podemos diferenciá-los, mas não os 

separar totalmente, pois um tem implicações sobre o outro. A é tica é indissociável da moral, e 

vice-versa. Ambos os conceitos são interdependentes e devem ser analisados em conjunto para 

que haja uma reflexão coerente. Para Pedro:  

[...]a ética implica a moral, enquanto matéria-prima das suas reflexões e sem a qual 
não existiria, como a moral implica a ética para se repensar, desenhando-se, assim, 
entre elas uma importante relação de circularidade ascendente e de 
complementaridade. (2014, p.3) 

 Ainda sobre a íntima relação que guardam a ética e a moral entre si, Vasquez diz: 

Os problemas teóricos e os problemas práticos, no terreno moral, se diferenciam, 
portanto, mas não estão separados por uma barreira intransponível. As soluções que 
se dão aos primeiros não deixam de influir na colocação e na solução dos segundos, 
isto é, na própria prática moral; por sua vez, os problemas propostos pela moral 
prática, vivida, assim como as suas soluções, constituem a matéria de reflexão, o fato 
ao qual a teoria ética deve retornar constantemente para que não seja uma especulação 
estéril, mas sim a teoria de um modo efetivo, real, de comportamento do homem. 
(2015, p. 3) 
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2.2 ÉTICA MILITAR 

 A Ética Militar é composta por uma série de valores e princípios primordiais para o 

exercício da profissão militar e para a identificação do Exército enquanto instituição. É ela que 

norteia e delimita o comportamento e as ações de cada um dos integrantes da Força Terrestre, 

servindo como ponto de partida para a tomada de qualquer decisão. Da Silva destaca a 

importância da Ética Militar da seguinte forma: 

Os valores da Instituição Militar são um dos seus mais importantes legados, que 
devem ser transmitidos de geração em geração, sendo a base e a essência da profissão 
militar. É com base nesses valores que são elaborados os códigos éticos e de conduta 
dos militares, códigos segundos os quais estes se devem reger. Os valores da profissão 
militar, como profissão ao serviço de um Estado democrático, têm que ser consistentes 
com os valores morais, espirituais e sociais que definem o carácter fundamental da 
Nação, tais como: a verdade, a justiça, a honestidade, a dignidade humana, a 
imparcialidade, a igualdade e responsabilidade pessoal. (2015, p.9) 

No entanto, não existe uma fonte que condense e preveja em um único documento todos 

os padrões de conduta moral no campo militar. Esse padrão surge, na verdade, de um 

entendimento de diversos documentos que preconizam regras e valores morais que devem ser 

cumpridos por qualquer militar em qualquer nível hierárquico (BRASIL, 2011). Alguns dos 

documentos que são usados como base para esse assunto são a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, a Lei Nº6.880, de 9 de dezembro de 1980, conhecida como 

Estatuto dos Militares e o Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército – Valores, Deveres 

e Ética Militares (VM 10). 

Na Constituição Federal está previsto, em seu artigo 142, princípios que delimitam a 

capacidade de atuação das Forças Armadas e características da profissão, que influenciam 

diretamente no exercício da mesma. Ela define a missão precípua das Forças Armadas da 

seguinte maneira: “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 constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 

da lei e da ordem”(BRASIL,1988). É com base nessa missão principal que o Exército Brasileiro 

tem se preocupado cada vez mais em bem formar seus futuros oficiais, capacitando-os com 

conhecimentos de diversas áreas do saber humano, com o objetivo de que estes atuem de forma 

legal e responsável nas mais diversas situações de emprego em que seja solicitado.  

No Estatuto dos Militares estão elencados os preceitos da Ética Militar. Está previsto 

em seu artigo 28: “O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a 

cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com 
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a observância dos seguintes preceitos de ética militar” (BRASIL, 1980). Além disso, este 

documento prescreve diversos preceitos éticos inerentes à profissão militar, como por exemplo: 

“amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal”; “respeitar a 

dignidade da pessoa humana”; “zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, 

também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum”. (Brasil, 

1980). 

 Já o Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército – Valores, Deveres e Ética 

Militares (VM 10) - Portaria nº 156, de 23 de abril de 2002, define a Ética Militar como sendo 

“o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o sentimento do 

dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. 

Ela impõe, a cada militar, conduta moral irrepreensível” (BRASIL, 2002). Ele também traz o 

conceito de cada um desses itens, além de listar diversos preceitos de ética militar, dentre os 

quais destaco: respeito à dignidade da pessoa humana, Cumprir seus deveres de 

cidadão,  Proceder de maneira ilibada em todas as situações, Abster-se de fazer uso do grau 

hierárquico para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios 

particulares ou de terceiros  (BRASIL, 2002). 

 Dessa forma, podemos concluir que a Ética Militar, embora não condensada em uma 

única fonte, é imprescindível para todo militar. Ela regula os padrões de comportamento que se 

espera desse grupo social e serve como ponto de partida para qualquer tipo de atitude. Este é 

um dos traços que caracterizam a instituição e que norteiam as ações militares, 

independentemente de qualquer condição adversa. De certa forma, confunde-se com o próprio 

Exército, pois é indissociável e sempre esteve presente desde seus primórdios. Toner explicou 

a Ética Militar da seguinte forma: 

[…] a ética militar trata de nós aprendermos o que é bom e verdadeiro e, em seguida, 
termos a coragem de fazer e ser aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos ser, 
porque a ética militar não trata dos êxitos ou fracassos dele ou dela, não trata de suas 
virtudes ou vícios: a ética militar trata de nossa herança e história militar e trata de 
nossa responsabilidade de sermos homens e mulheres de caráter. (2003, p.1) 

 Ainda a respeito do aspecto indissociável e necessário da Ética Militar sobre os padrões 

morais do Exército Brasileiro, o Manual de Campanha C20-10: Liderança versa o seguinte: 

Não raro, tais padrões são singularmente característicos, constituindo um núcleo 
permanente e imutável, responsável pela própria eficácia e sobrevivência da 
instituição militar através dos tempos.[...] Portanto, pode-se afirmar que o 
comportamento do militar, em qualquer nível hierárquico, deve-se subordinar aos 
ditames dos elevados padrões de integridade de caráter, encerrados na própria 
concepção de sua atividade profissional. (2011, p.26) 
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De forma ainda mais completa, Ribeiro vai além do senso comum ao ensinar e descrever 
a Ética Militar da seguinte maneira: 

 Definir a ética militar como um conjunto de regras de conduta é bastante 
simplório.  Ela não se dedica à preconceito; informação; ou conhecimento; mas tem 
por escopo, como a própria filosofia, a sabedoria. Neste caso, deve-se ter a noção de 
que esta sabedoria pode e deve ser perseguida pelo indivíduo. Ter caráter é perceber 
adequadamente o compromisso que existe para com a sociedade, respaldar a dívida 
social que o indivíduo tem para com o outro indivíduo e, consequentemente, ordenar 
a sua vida refletindo sobre o que é correto e agir à luz dessa reflexão.  A ética militar 
discorre também sobre isso, defendendo interesses   nacionais; estabelecendo   
corretas   relações de valores; e com discernimento protegendo pessoas inocentes. 
(2016, p.28) 

 

2.3 A DECISÃO MILITAR SOB O ENFOQUE DA ÉTICA 

Ao analisarmos a questão da decisão, devemos pensar que ela surge primordialmente a 

partir da necessidade de optar sobre duas ou mais possibilidades de ação. Não há como 

raciocinar a respeito da necessidade de um indivíduo em realizar uma decisão moral se este 

mesmo realizou esta ou aquela ação sob uma coação física ou moral irresistível, por exemplo. 

Para Vasquez, só é possível falar em comportamento moral quando o sujeito que assim se 

comporta é responsável pelos seus atos, mas isto, por sua vez, envolve o pressuposto de que ele 

pôde fazer o que queria fazer, ou seja, de que pôde escolher, entre duas ou mais alternativas, e 

agir de acordo com a decisão tomada (1995, p. 2). 

É também necessário examinar a origem do vocábulo “decisão”. Cinelli assim escreve 

a respeito da origem etimológica desta palavra: 

Etimologicamente, decidir significa “deixar de cortar” ou “deixar de interromper” (no 
latim, “de” + “caedere”). Simbolicamente, portanto, nada mais é do que preencher um 
hiato existente na linha que une o ponto de partida ao ponto de chegada do processo 
(processo esse estabelecido para a solução de um problema). Ou seja, é ligar duas 
extremidades de um fluxo que transcorreria naturalmente, não fosse um obstáculo 
qualquer interposto. [...] Decidir, então, não é optar por uma conduta adequada (esta 
já existe de fato, virtualmente), mas interligar as duas extremidades – o início e o 
estado final visualizado, ou seja, a própria conduta adequada. (2016, p. 173) 

Cinelli argumenta ainda que a arte de decidir bem, reta e adequadamente era 

denominada pelo antigos como “prudentia” (CINELLI, 2016, p.173). No entanto, estes não 

associavam a palavra a cautela que hoje entendemos por prudência. Para Lauand:  

Prudentia é pura e simplesmente, a arte de decidir certo. Para decidir 
corretamente, devo enxergar a verdade, o logos, o que a realidade exige de mim. 
Trata-se, portanto, antes de mais nada, de uma clarividência, de uma simplicitas, de 
uma capacidade intelectual de ver o real. Mas não de um real teórico, teoremático; e 
sim do concreto: saber discernir no "aqui e agora" o que vai me realizar ou o que vai 
me destruir... (2002, p. 14) 
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LAUAND (2002) afirma ainda que a prudência não é inata em nós; ela procede da 

educação e da experiência, demonstrando parecer favorável ao ensino da ética como forma de 

desenvolver a capacidade de tomar decisões prudentes.  

A profissão militar está intimamente ligada à necessidade de tomar decisões, 

principalmente em situações de combate. “O ato de empunhar um fuzil e disparar 

voluntariamente contra outro ser humano não é propriamente natural e instintivo” (CINELLI, 

2016, p. 172). Em sua esmagadora maioria, essas decisões estarão ligadas a consequências 

irrecuperáveis e possivelmente à vida de outros seres humanos. Para Walzer (2003, p. XXVIII, 

p. 517) não existe um único soldado que em algum momento não precise decidir, escolher ou 

tomar uma decisão moral. Por mais rápida e moderna que seja a guerra, o soldado não foi 

transformado num mero técnico incapaz de refletir sobre a consequência de seus atos. Ele 

precisa tomar decisões que são de verdadeira relevância. 

Sobre o problema da resolução de dilemas morais em situações de combate, o Capelão 

(Maj) Sean Wead, do Exército dos EUA,  professor assistente de Ética no U.S. Army Command 

and General Staff College, reflete sobre os meandros da escolha que talvez seja a mais difícil 

de ser tomada durante um contexto de conflito armado ou até mesmo de operações de não-

guerra em tempos de paz: 

Ao tomarem decisões sobre matar, os militares fazem escolhas morais. 
Quando têm tempo para considerar um problema moral e tomar uma decisão, seu 
processo mental geralmente integra uma base ética de conceitos pessoais de virtude 
que influenciam a intenção, as regras que orientam ações e as prováveis consequências 
resultantes da decisão.[...] Até a tomada de vidas pode ser feita com intenção 
equilibrada em relação à gravidade da ação.[...] A ação moral não é apenas a decisão 
certa, mas também é a coisa mais efetiva. (2015, p. 33,42-43) 

 
Diante da necessidade de decidir em combate, a ação de comando do líder militar, mais 

especificamente, pode ser um fator decisivo para o sucesso em operações. Independente de qual 

escalão se encontre, deverá ser capaz de decidir sob condições adversas. Por esse motivo, o 

oficial de carreira oriundo da AMAN deve estar plenamente ciente dos preceitos éticos e das 

suas reais motivações para dar ordens aos seus subordinados. O Manual de Campanha C20-10: 

Liderança traz importantes considerações sobre a necessidade do líder militar ser capacitado 

para decidir em combate: 

Decidir e agir em uma situação concreta envolve, via de regra, aspectos de ordem 
moral. Ao líder compete desenvolver, em si próprio e nos seus liderados, sobretudo 
pelo exemplo, a consciência de elevados padrões morais, capazes de fazê-los exibir 
conduta ilibada sob quaisquer circunstâncias. Não transigir com os princípios e 
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padrões morais confere ao líder o respeito e a confiança dos subordinados, mesmo que 
eventualmente suas atitudes sejam pouco simpáticas. (2011, p.26) 

 

O verdadeiro líder militar deve ser capaz de gerar a capacidade de reflexão moral em 

cada um dos seus liderados. O cumprimento e sucesso das missões em contexto de emprego 

militar, seja qual for a natureza da missão, compartilha íntima ligação com a capacitação e 

preparo ético e moral da tropa. Sobre o papel do líder militar em ser capaz de bem preparar seus 

subordinados para o sucesso moral e ético, Wead escreve que: 

Se a liderança da Unidade começa a deixar de considerar mesmo as pequenas 
infrações da disciplina, especialmente aquelas relacionadas com a dignidade humana, 
os militares podem facilmente perder suas crenças morais centrais. Esse processo 
pode mudar rapidamente o ambiente moral até mesmo das melhores Unidades, 
fazendo com que sejam suscetíveis ao desengajamento e aos resultantes crimes de 
guerra. [...] Sem uma autoridade externa para enfatizar e manter os padrões, até 
aqueles que entram no combate com um sentido de princípios morais podem perder o 
seu caminho. Os comandantes, aprovados oficialmente ou escolhidos pelo consenso 
do grupo, são essenciais para a conduta moral da Unidade. [...] Se os comandantes 
podem ajudar os soldados a pensarem sobre os seus valores de antemão, o choque de 
combate será um pouco inoculado contra muitos desses estressores imprevisíveis 
porque os militares terão uma maior noção do seu ser moral. (2015, p.35, 40) 

 

2.4 OS PERIGOS DE MILITARES SEM UMA ADEQUADA FORMAÇÃO SOBRE ÉTICA 

 As Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, são uma das poucas Instituições 

que detêm o uso legítimo da violência administrada pelo Estado. Dessa forma, os líderes 

militares, em especial os de pequenas frações, estão investidos de uma enorme responsabilidade 

e precisam tomar decisões acertadas para o sucesso das operações e para a manutenção de uma 

boa imagem do Exército perante a sociedade.  

 A existência de uma lacuna na formação desses comandantes pode levar a um desvio 

moral e ético desses militares. Se há um chefe militar sem valores éticos arraigados no seu 

caráter, então a formação deste é incompleta, pois “o objetivo principal do preparo do soldado 

(no sentido mais amplo da palavra) deve ser o de que eles internalizem valores éticos, exerçam 

seu poder autorizado de forma ética e legal e sejam capazes de decidir moralmente segundo 

normas aceitas pela sociedade. Este comportamento deve ser internalizado, ou seja, adotado 

inconscientemente, porque muitas vezes o militar não terá tempo suficiente para refletir” (Ziza, 

2018). 

 O adequado preparo e orientação nessa área pode ser o fator decisivo numa situação de 

designação para o cumprimento de uma operação de grande vulto pelo Exército Brasileiro. 

Atualmente, não se considera uma missão como militarmente bem sucedida apenas por atingir 
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ou não um determinado objetivo estratégico. A promoção de uma boa imagem e uma 

repercussão positiva por parte da sociedade também contribuem grandemente para julgar pelo 

sucesso ou insucesso de determinada ação.  

No tocante à imagem do Exército Brasileiro, este deve esforçar-se para manter-se 

sempre como amigo da sociedade, nunca como inimigo. Os militares devem estar plenamente 

conscientes de qual é o seu papel junto à população civil e ao Estado, e não pode jamais se 

deixar levar pela falsa sensação de segurança que o poder concedido a ele pode trazer.  Sobre 

isso, Ribeiro ensina que: 

[...]se refere aos “perigos” do poder militar exercido indiscriminadamente e, 
por consequência, da lealdade exigida das pessoas que detém esse poder militar. Não 
raro se enxergar casos em que, as forças armadas recebem do Estado o poder que, 
ultrapassando ou não a demanda para o cumprimento de seu dever, acaba por 
transformar este poder que lhe foi outorgado em tirania contra seu cliente, isto é, 
contra o próprio Estado. Por isso a lealdade ao cliente, que no caso específico é o 
Estado, é qualidade primordial às forças armadas e aos seus militares. (RIBEIRO, 
apud FICARROTTA, 2007, p.31) 

Outro “perigo” do poder militar refere-se à condução da guerra.  Isto é, 
indiscriminado exercício do poder atribuído pelo Estado ao militar. Mais claramente, 
refere-se ao risco que, de modo estimativo e implícito, o poder militar confira aos 
soldados suficiente legitimidade para que estes, sem quaisquer restrições, esbulhem 
indiscriminadamente seus   adversários como   se   isso   fosse   indispensável   ao 
interesse do Estado. Importante observar que o Estado e as regras da moralidade 
conferem ao soldado o poder da prática da violência, mas mesmo essa sofre restrições 
que têm por escopo o próprio interesse do cliente, isto é, o Estado. (2016, p.33) 

 Desta forma, mesmo o poder outorgado pelo próprio Estado aos seus militares deve ser 

posto à um rigoroso filtro que permita aos seus executores discernir da melhor forma possível 

entre diferentes situações e decidir sempre com base na ética e na legalidade, para que não se 

tornem inimigos da sua própria população. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos currículos acadêmicos da AMAN, mais 

especificamente da cadeira de Filosofia, e da Academia Militar de West Point, o centro de 

formação de cadetes dos Estados Unidos da América (EUA). Por ser os EUA uma potência 

militar globalmente reconhecida, foi usado o currículo do departamento de Inglês e Filosofia 

da academia deste País, disponível no site institucional desta Academia, como parâmetro 

comparativo para avaliar o conteúdo constante no Plano de Disciplina (PLADIS) da AMAN.  

A duração da formação dos cadetes em West Point é de 4 anos e durante o seu segundo 

ano de academia, os mesmos têm aulas de Filosofia, além da possibilidade de escolherem 

eletivas com temas ligados ao estudo deste campo do saber. Há temas de eletivas com a temática 

da ética, onde os cadetes têm contato com autores como Aristóteles (Teoria das Virtudes), Kant 

(deontologia) e John Stuart Mill (utilitarismo). (WEST POINT, 2020) Ainda sobre as eletivas 

de West Point, há outra eletiva ligada a este tema, que trata mais especificamente da ética 

militar. Nesta segunda opção, os conceitos centrais incluem respostas justificadas às agressões, 

proporcionalidade no uso da força, os direitos dos não-combatentes e a responsabilidade moral 

de soldados e de seus oficiais. Esses conceitos são aplicados ao contexto contemporâneo de 

Guerra Assimétrica, semelhante à encontrada no Oriente Médio, África e Afeganistão, além de 

examinar estudos de caso de situações onde oficiais tiveram que tomar decisões morais sob 

pressão em combate na incerteza por informações incompletas ou conflitantes. (WEST POINT, 

2020) 

Além disso, o objetivo do departamento de Inglês e Filosofia de West Point é 

“desenvolver as capacidades de pensar de forma clara e crítica. O curso familiariza os cadetes 

com vários pontos de vista sobre as principais questões filosóficas, [...] e dá especial atenção 

aos assuntos da guerra e da moralidade.” (WEST POINT, 2020) Constam ainda, como termos 

chave do curso, Teoria Ética e Teoria da Guerra Justa e cita como objetivos a capacidade de identificar 

questões morais e as implicações de tais questões, demonstrando compreensão de diferentes teorias 

éticas, além da aplicação e avaliação dessas teorias em questões morais/éticas. (WEST POINT, 2020) 
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Figura 1 – Extrato das palavras-chave do curso de Filosofia ministrado aos cadetes de West 
Point 

 

Fonte: WEST POINT (2020) 

Figura 2 – Extrato da eletiva de Ética ministrada aos cadetes de West Point 

 

Fonte: WEST POINT (2020) 

Figura 3 – Extrato da eletiva de Ética Militar ministrada aos cadetes de West Point 

 

Fonte: WEST POINT (2020) 
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A cadeira de Filosofia ministra anualmente 54 horas aula para os cadetes do primeiro 

ano da AMAN. No PLADIS desta disciplina consta como a principal competência a ser 

desenvolvida nos discentes capacitá-los a atuar cumprindo os preceitos da Ética Profissional 

Militar. (AMAN, 2020). Também tem por objetivo tornar os cadetes competentes para avaliar 

situações práticas da vida profissional militar sob o ponto de vista da Ética e da Filosofia Moral, 

além de fortalecer a capacidade de reflexão do futuro oficial sob o ponto de vista da Ética e da 

Filosofia Moral. Além de todos estes itens, cita ainda a necessidade de tornar os cadetes aptos 

para a execução de um processo decisório que considere as variáveis relacionadas com os 

problemas éticos (AMAN, 2020). 

 Desta forma, a seguir constam extratos do conteúdo do PLADIS ministrados aos cadetes 

da AMAN nas aulas de Filosofia. Foram omitidos alguns conteúdos julgados não tão relevantes 

para os objetivos da presente pesquisa: 

Figura 4 – Extrato da Unidade Didática I do PLADIS 

Fonte: AMAN (2020) 

 No extrato acima, podemos observar uma preocupação do Exército Brasileiro com que 

seus cadetes, futuros oficiais de carreira combatentes, saibam distinguir e explicar os conceitos 

teóricos a respeito de Ética e de Moral, além de serem capazes de utilizar estes conceitos como 

ferramentas na avaliação de situações práticas na vida militar. 

 Em seguida, o PLADIS tem conteúdos teóricos relevantes de diversos autores cujo 

estudo contribui para a reflexão sobre a ética do ponto de vista do julgamento moral. Autores 

como Sócrates, Platão, Aristóteles, Estoicos, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Jean Marie 
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Guyau, Henry Bergson, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, John Rawls e Émile Durkheim. 

(AMAN, 2020) 

Figura 5 – Extrato da Unidade Didática II do PLADIS (Sócrates e Platão) 

 

Fonte: AMAN (2020) 

Figura 6 – Extrato da Unidade Didática II do PLADIS (Aristóteles e Estoicos)  

 

Fonte: AMAN (2020) 
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Figura 7 – Extrato da Unidade Didática III do PLADIS (Ética Utilitarista) 

 

Fonte: AMAN (2020) 

Figura 8 – Extrato da Unidade Didática III do PLADIS (Immanuel Kant) 

 

Fonte: AMAN (2020) 

Além, há uma aula específica para tratar da temática dos dilemas morais. Estuda-se os 

conflitos de deveres presentes no núcleo desses dilemas e uma possível solução para o impasse 

através da avaliação dos deveres a serem priorizados. (AMAN, 2020) 

Figura 9 – Extrato da Unidade Didática III do PLADIS (John Rawls e Dilemas Éticos) 

 

Fonte: AMAN (2020) 
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 Além da pesquisa bibliográfica nos currículos acadêmicos da cadeira de Filosofia da 
AMAN e da Academia Militar de West Point, foi realizado uma enquete que foi respondida por 
cadetes e oficiais superiores das mais variadas especializações existentes dentro do Exército. A 
enquete teve por objetivo realizar uma pesquisa de campo com militares servindo na AMAN 
com o intuito de averiguar qual a opinião destes militares a respeito do tema da Ética na 
profissão militar, além da importância que segundo estes a Ética representava para o exercício 
de suas profissões. O questionário foi respondido pela plataforma do Google forms por 84 
militares. Do total destes números, 85,7% eram cadetes e 14,3% oficiais superiores, conforme 
o quadro a seguir: 

Figura 10 – Percentual de respostas à pergunta “Qual o seu posto/graduação?” 

 

Fonte: Autor (2020) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Primeiramente, analisaremos os currículos acadêmicos das duas Academias Militares 

em questão. Não foi possível analisar as horas-aula da cadeira de Filosofia da Academia de 

West Point por não ser disponibilizado em seu site institucional. No entanto, com relação ao 

conteúdo de ambas, levando em consideração o curso das respectivas academias, podemos 

concluir que o curso de Filosofia ministrado pela AMAN é equivalente ao ministrado em West 

Point, sendo o da academia americana um pouco mais abrangente em certos aspectos. Destes 

aspectos, podemos levar em consideração os objetivos de West Point contidos nas seguintes 

palavras-chave, conforme mostra a figura 1: visão de mundo, argumentos, argumentação, 

objetivismo, relativismo, consequencialismo, egoísmo, utilitarismo, princípio da utilidade, ética 

deontológica, imperativos categóricos de Kant, ética das virtudes, o conceito do mal, além de 

conceitos relacionados a teoria da guerra justa, como jus ad bellum, jus in bello, jus post bello, 

pacifismo, terrorismo (WEST POINT, 2020).  

 A cadeira de Filosofia da AMAN abrange também diferentes autores e conceitos de um 

amplo espectro do estudo da Ética. No entanto, não há menção no PLADIS da matéria desta 

Instituição conteúdos relativos à teoria da Guerra Justa, por exemplo. Tal fato pode levar a uma 

compreensão incompleta por parte dos discentes a respeito dos efeitos práticos destas produções 

filosóficas. Sem a presença de um fator que traga à tona a atualidade e real urgência em que se 

aprendam tais conceitos, pode não haver um aprendizado completo, pois, como ensinou Ziza 

(2018, p.9), é sim possível ensinar ética e criar um reflexo ética de comportamento em cada 

soldado (no sentido mais amplo do termo) através do ensino e da reflexão destes princípios 

filosóficos. 

 O conteúdo é sim voltado para a possibilidade de utilizar esses conceitos como 

ferramentas na resolução de possíveis dilemas morais, no entanto poderia ser melhorado. Há 

apenas uma aula destinada exclusivamente para tratar a respeito dos dilemas morais, por 

exemplo. Se houvessem mais aulas com o intuito de aproximar os conceitos destes filósofos à 

realidade do desempenho da profissão militar, que, como vimos, realmente existem, talvez o 

PLADIS da AMAN pudesse se aproximar mais do conteúdo de West Point, considerado como 

próximo do ideal. Outro exemplo é que West Point ministra por último o conteúdo da Guerra 

Justa, como forma de concluir sobre estas matérias filosóficas da forma mais prática possível, 

o que não existe no currículo da AMAN. 
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 Uma forma de melhorar o PLADIS da AMAN poderia ser adicionar esta parte, sem, no 

entanto, abrir mão do referencial teórico necessário ao futuro oficial combatente de carreira. 

Isso poderia aproximar os cadetes da matéria, mostrando a ele a real necessidade de obter o 

domínio destes conteúdos para o correto exercício de sua profissão nos corpos de tropa, 

inclusive para um melhor resultado na formação dos recrutas. 

 A Academia de West Point realiza também, anualmente, uma conferência intitulada 

“Conferência sobre Ética na Guerra e Paz”. Esta conferência tem duração de dois dias e diversos 

palestrantes, professores de Universidades renomadas, militares e autores de livros sobre o tema 

são convidados. A conferência é aberta a cadetes, oficiais, estudiosos do tema e qualquer civil 

interessado em participar (WEST POINT, 2020). A AMAN, infelizmente, ainda não conta com 

um evento de tal porte. Essa seria uma excelente oportunidade de enriquecer ainda mais o 

aprendizado, levando-o para fora das paredes da sala de aula, trazendo especialistas e pessoas 

que já vivenciaram situações reais para debater o tema de forma clara, objetiva e iminentemente 

prática. 

 Além destes fatores, observamos a existência de matérias eletivas no campo da Ética na 

academia americana. Como exposto nas figuras 2 e 3, essas eletivas são excelentes 

oportunidades para elevar ainda mais o nível de aprendizado dos cadetes. Serve não somente 

como complemento para as matérias, mas também para enfatizar a importância que o Exército 

Americano deposita no assunto de Ética. No quarto ano da AMAN (último ano da formação do 

futuro oficial combatente de carreira), os cadetes têm a oportunidade de cursar matérias eletivas 

que sejam de seu interesse. No entanto, não há sequer uma matéria voltada para o ensino da 

Ética, seja de cunho teórico apenas ou ainda voltada para situações reais de combate. Há aí, 

portanto, outra possível oportunidade de melhoria para a Academia brasileira no que tange ao 

ensino da Ética aos seus futuros oficiais combatentes de carreira. 

 Com relação a pesquisa de campo realizada com militares servindo na AMAN, como já 

visto na figura 10, 85,7% dos militares que responderam a pesquisa eram cadetes, desde o 

primeiro até o quarto ano de formação. O restante, 14,3%, foram oficiais superiores. 

 Além disto, a pesquisa abrangeu militares das mais variadas Armas, Quadros e Serviços 

do Exército, com o intuito de coletar informações de diferentes especializações presentes na 

Força Terrestre. Como observado na figura 11, a seguir, a maioria (31%) das respostas foram 

dadas por militares da arma de Infantaria, 22.6% de Cavalaria e 19% do Quadro de Material 

Bélico: 
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Figura 11 – Percentual de respostas à pergunta “Qual é a sua Arma/Quadro/Serviço?”

 

Fonte: Autor (2020) 

A pesquisa tinha também o intuito de descobrir qual a importância que, segundo esses 

militares, a Ética ocupava no exercício de sua profissão, conforme figura a seguir: 

Figura 12 – Percentual de respostas à pergunta “Na sua opinião, conhecimentos sobre ética são 
importantes para o exercício da profissão militar?” 

 

Fonte: Autor (2020) 

Como podemos observar na figura 12, os militares que responderam a pesquisa foram 

unanimes ao afirmar que conhecimento sobre ética são sim importantes para o exercício de suas 

profissões. Isso apenas reflete uma conscientização cada vez maior dos militares do Exército 

Brasileiro em que o tema Ética seja conhecido e dominado por todos os seus integrantes. Reflete 

também um amadurecimento e uma evolução dos debates a respeito do tema, pois não houve 

nenhuma resposta que considerasse a Ética como irrelevante para o correto exercício desta 

profissão. 

 Por último, havia na pesquisa um questionamento sobre o processo decisório militar. 

Sobre este processo, pode-se defini-lo sumariamente como uma série de fases continuadas, onde 
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o líder militar irá ponderar suas possíveis linhas de ação, procurando decidir a respeito de uma 

específica, levando em consideração uma série de fatores e comparando-as em termos de 

resultado (BRASIL, 2014). Desta forma, segue a última pergunta realizada na pesquisa:  

Figura 13 – Percentual de respostas à pergunta “Na sua opinião, qual é a importância da ética 
no processo decisório de um líder militar?” 

 

Fonte: Autor (2020) 

 Podemos concluir, portanto, que novamente todos os militares que responderam a 

pesquisa consideram a Ética como no mínimo importante para a ponderação e escolha de linhas 

de ação durante um processo decisório. 22,6% das respostas opinam que a ética é importante 

para o processo decisório de um líder militar, enquanto que a esmagadora maioria, 77,4%, 

consideram a Ética como muito importante para este mesmo assunto. 

 Desta forma, é possível inferir que, durante um processo decisório, estes militares 

certamente tratariam a ética com bastante importância e de notável relevância quando tivessem 

que escolher entre uma ou mais linhas de ação, até mesmo em situações de combate. Isso é um 

advento do ensino e da conscientização constante promovida dentro dos muros escolares, 

sobretudo na cadeira de Filosofia. Não há como negociar e nem negligenciar valores e 

princípios, mesmo em uma situação conflituosa. A Ética permanece relevante e, assim como os 

militares que responderam a pesquisa afirmaram, ela deve sim ser levada em consideração num 

processo decisório, além de estar presente na execução de nossas tarefas cotidianas para o bom 

exercício da profissão militar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No que diz respeito aos objetivos propostos na primeira seção deste trabalho, conclui-

se que a presente pesquisa foi capaz de atingi-los, inclusive nos temas de estudo propostos. Foi 

abordada a importância do ensino da ética nos mais diversos níveis do Exército Brasileiro, com 

foco especialmente no recurso humano mais importante da Academia: seus cadetes. 

 A revisão literária, documentada na seção de referencial teórico, foi capaz de delimitar 

o tema de forma específica, com principal foco sobre o contexto mais relevante para aplicação 

no âmbito das Forças Armadas. No atual contexto de utilização das tropas do Exército, a Ética 

Militar deve ser erigida como um dos principais princípios reguladores das escolhas e ações 

militares. Este cenário de atuação não admite erros, e requer do militar empregado plena 

consciência situacional e ciência de seu papel junto ao público e à sociedade. Excluir a Ética 

das discussões e estudos do Exército é um erro por vezes irremediável e pode custar muito caro 

à imagem da Força, fator este estratégico para o bom cumprimento das missões da Instituição. 

Este tema tem que se mostrado essencial na formação de qualquer soldado, ainda mais na 

formação dos futuros comandantes de pelotão. 

 A análise do currículo acadêmico da cadeira de Filosofia da AMAN e sua comparação 

ao da Academia de West Point, academia de formação de cadetes de uma das maiores potências 

militares da atualidade, possibilitou concluir sobre a qualidade do ensino deste tema aos 

cadetes. Além disso, uma comparação de conteúdo que possibilitou concluir que o currículo da 

AMAN se aproxima bastante do de West Point no que diz respeito ao ensino da Ética, mas que 

ainda há diversas possibilidades de melhoria na abrangência dessa cadeira, que atualmente não 

ensina a Teoria da Guerra Justa, não disponibiliza eletivas nesta área do saber e não promove 

conferências para um debate acerca deste tema. 

 Já a análise dos dados dos questionários nos permitiu investigar a real percepção de 

cadetes e oficiais superiores servindo na AMAN a respeito desta temática. Pudemos concluir 

pelas respostas que há uma opinião correta destes militares sobre a importância da Ética no 

cotidiano militar para a correta execução de suas tarefas, inclusive em situações de 

planejamento de um processo decisório. 

 Assim, através da pesquisa bibliográfica, aliada ao questionário, podemos concluir que 

os militares tem a Ética presente como fator no mínimo importante para tomarem suas decisões 

e agirem diariamente. Não poderia ser diferente pois, como exposto por diferentes estudiosos 

ao longo deste trabalho, alguns tendo até mesmo servido em combates reais, não pode haver 
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negligência no ensino da ética se há uma real preocupação da Instituição em bem servir à sua 

sociedade. Como ensinou Major a respeito da Ética: 

A Ética não é simplesmente uma abstração, mas sim um componente integral do 
caráter de um chefe. Os líderes não servem à sua profissão nem ao seu país sem a 
Ética para iluminar o caminho. [...] Para ser efetivo, precisa equilibrar-se entre a 
filosofia e as anedotas e evitar os perigos da inutilidade. Precisa desenvolver o 
pensamento crítico. Não é suficiente ensinar somente os princípios e as regras; a 
instrução da Ética precisa se aprofundar nas carreiras dos soldados para encontrar os 
desafios que eles enfrentam diariamente. (2014, p. 87) 
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