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ABSTrACT

Projecting in the future, setting goals and planning possible paths is not an 
easy decision. The choice of a profession is to weigh the individual’s needs 
with what he wants to accomplish in the future. The Portuguese Military 
Academy offers a continuous training to those who intend to enter military 
career, as an officer of the Portuguese Army or the Republican National Guard. 
Being a training composed of numerous challenges, it is important that the 
candidates consistently reveal characteristics such as motivation, resilience, 
and decision-making process. This study involved 213 candidates who 
were selected to hold the 2017 Military Aptitude Test. The results obtained 
indicate some significant differences in the centralizing profile, with a higher 
incidence in the admitted candidates in relation to those without vacancy and 
the dimension related to identification with the institution between candidates 
with military relatives and without military relatives.
KEYWorDS: Military Academy; Military Aptitude Test; Motivation; 
Decision-Making; Resilience.

rESumo

Projetar no futuro, estabelecer objetivos e planear possíveis caminhos não é uma 
decisão fácil. A escolha de uma profissão consiste em ponderar as necessidades 
que o indivíduo tem com aquilo que quer realizar no futuro. A Academia Militar 
oferece uma formação contínua a quem pretende ingressar na carreira militar, 
como oficial do Exército Português ou da Guarda Nacional Republicana. 
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Sendo uma formação composta por inúmeros desafios é importante que os 
candidatos revelem de forma consistente características como a motivação, 
resiliência e processo de tomada de decisão. Este estudo envolveu 213 
candidatos que foram selecionados para realizar a Prova de Aptidão Militar 
em 2017. os resultados obtidos indicam algumas diferenças significativas no 
perfil centralizador com maior incidência nos candidatos admitidos face aos 
aptos sem vaga e na dimensão relativa à identificação com a instituição entre 
candidatos com familiares militares e sem familiares militares.
PALAVrAS-CHAVE: Academia Militar; Prova de Aptidão Militar; 
Motivação; Tomada de Decisão; Resiliência.

1. INTroDuÇÃo

A transição do ensino secundário para o ensino superior resulta em vários 
tipos de mudança no desenvolvimento do jovem adulto. Esta transição 
enquadrada num mundo extremamente competitivo situa o processo 
de adaptação ao ensino superior como um período crítico e condiciona a 
sua formação enquanto adulto. Assim, nesta fase, o estudante experiencia 
vários desafios provenientes de tarefas psicológicas inerentes à transição da 
adolescência para a vida adulta, enfrentando diferentes tipos de estímulos 
diários (Cunha & Carrilho, 2005). Alguns Estudos demonstram que a grande 
maioria dos estudantes que ingressam no ensino superior idealizam elevadas 
expetativas irrealistas (Ailes II, Alvarado, Amundson, Bruchey & wheeler, 
2017), face à sua futura experiência académica. no entanto, a discrepância 
entre os pensamentos e sentimentos, inerentes à sua expectativa e, o que a 
universidade pode oferecer, gera uma fonte de dificuldades que se podem 
refletir na adaptação, na satisfação e no sucesso (Berdie, 1966, citado por 
Soares & Almeida, 2001).

Considerando o sonho profissional dos candidatos, diferentes instituições 
superiores públicas ou privadas, procuram dar formação nas mais diversas 
áreas entre as quais orientadas para a vertente militar. No que se refere ao 
ensino superior militar uma das características importantes no ingresso ao 
ensino superior, e com maior ênfase, é perceber o que atrai estes jovens 
para o exercício das funções militares, sendo que desta forma é fundamental 
perceber quais as motivações que cada indivíduo possui quando concorre 
(Barbosa, 2009).
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o ensino superior militar português é constituído por instituições prontas 
a formar jovens que pretendam seguir uma carreia militar, onde os cursos 
ministrados conferem, entre outros, o grau de mestre, tendo como exemplo a 
Academia Militar (AM) do Exército Português. No caso da AM a formação 
oferecida consiste em cursos de Ciências Militares, de Segurança, de 
Administração Militar, Engenharias e Saúde, tanto para o Exército como para 
a Guarda Nacional Republicana (GNR). As Ciências Militares, nas quais se 
inserem Infantaria, Cavalaria, Artilharia, o curso de Segurança e os cursos 
de Administração, são frequentados na AM, com a duração de 5 anos. No 
caso dos cursos de Engenharia, tanto no Exército como na GNR, a duração 
é de 7 anos, sendo o 5º e 6º ano frequentados no Instituto Superior Técnico 
de Lisboa. os cursos de saúde têm a duração de 6 anos e são frequentados, 
na faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, na 
faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, e na faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa1. Paralelamente 
a esta formação, a AM, preza também pela vertente física, pelo que promove 
a sua prática e avalia a execução dos alunos no Bloco de Formação Militar 
(BFM), nomeadamente através da aplicação em campo das aprendizagens 
desenvolvidas no decorrer do ano letivo.

A AM sendo uma instituição que alia a vertente física com o rendimento 
académico até então adquirido, todos os candidatos que pretendam ingressar 
nesta instituição, são, após confirmação da candidatura, convocados para 
a realização de um conjunto de provas físicas, linguísticas e psicológicas. 
Tanto na AM, como nas outras instituições militares similares, todos os 
candidatos que sejam considerados aptos nas provas previamente referidas 
são convocados para a Prova de Aptidão Militar (PAM), como consta no 
Decreto-Lei n.º27/2010, de 31 de março. A PAM permite aos candidatos 
um primeiro contacto com a vivência na instituição militar. Esta prova, com 
uma duração de cerca três semanas, é composta por diversas avaliações que 
têm como objetivo selecionar os candidatos de acordo com um determinado 
perfil pré-definido. A formação militar desempenha um papel essencial no 
desenvolvimento físico e mental dos futuros oficiais instruindo-os sobre as 
atitudes, valores e objetivos comportamentais, desta forma, é, necessário que 
estes candidatos estejam motivados a tornarem-se “guardiões da defesa da 
nação” (Simmons, Yoder & Drive 2013).

A motivação é a característica que dita o comportamento de um indivíduo 
face às suas necessidades individuais, ou seja, todas as causas ou motivos que 
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geram determinado comportamento (Moraes, 2001). Cada comportamento 
conscientemente motivado é orientado para objetivos, autogeridos ou 
atribuídos por outros (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004). É necessário 
ter em consideração os aspetos motivacionais que podem estar subjacentes 
à escolha do ensino superior militar e qual a natureza da sua escolha, ou 
seja, se a proveniência desta motivação é intrínseca (resultada de fatores 
internos) ou extrínseca (resulta de fatores externos). A motivação intrínseca, 
advém da perceção que o indivíduo tem em relação à tarefa, com vista a 
procurar satisfação e desafios que lhe proporcionem desenvolvimento de 
competências, envolvimento na tarefa, interesse e curiosidade pessoal 
(Barbosa, 2009). Este tipo de motivação destaca-se pela curiosidade de 
aprender, pela persistência nas tarefas frente às dificuldades e pela ausência 
de recompensa (Martinelli & Bartholomeu, 2007). No caso da motivação 
extrínseca, esta preza por trabalhar como resposta a uma determinada tarefa 
ou atividade, em que existe um fator externo ao indivíduo que o leva a 
realizar essa mesma tarefa, podendo ser, outro indivíduo, uma recompensa 
ou até com o objetivo de evitar uma punição (Martinelli & Bartholomeu; 
Ryan & Deci, 2000). A motivação acaba assim por ser muito importante 
não só no processo de candidatura, como também na adaptação ao ensino 
superior e à frequência do curso. Além da motivação, o processo de tomada 
de decisão auxilia a escolha de uma instituição superior militar e na decisão, 
após a aprovação na PAM, de permanecer e prosseguir os seus estudos no 
meio militar. 

Tomar decisões é uma atividade quotidiana, seja, em assuntos como por 
exemplo “que roupa vestir”, “o que comer” ou em ideias ou projetos. o 
processo de tomada de decisão caracteriza-se como sendo a capacidade 
cognitiva para analisar, categorizar, realizar julgamentos probabilísticos, 
construir alternativas e decidir (Salazar & Gómez, 2011). Este processo 
envolve inúmeros critérios e subcritérios que são utilizados para classificar as 
alternativas que um indivíduo tem sobre a decisão a tomar e, assim escolher 
o passo a seguir (Saaty, 2008). o processo de tomada de decisão, assim 
como a motivação, pode ter influência, intrínseca ou extrínseca, na opção 
de os jovens decidirem enveredar pela vida militar. Características como a 
determinação, a satisfação pessoal, a vontade de desenvolver competências 
técnicas, físicas e intelectuais, poderão representar a motivação intrínseca e, 
a pressão dos familiares e a possibilidade de uma carreira garantida poderão 
representar motivações extrínsecas (Ryan & Deci, 2000).
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No decorrer da sua vida académica existirão também situações em que o 
estudante terá que analisar o processo e tomar a decisão que parecer mais 
correta. No caso dos cadetes-alunos é importante que estes tenham presentes 
que em contexto de incerteza existe um determinado nível de risco. Assim, 
é indispensável que estes alunos identifiquem o problema, recolham a 
informação, estabeleçam critérios, formulem, analisem e comparem soluções 
para posteriormente decidirem qual a melhor modalidade de ação a seguir 
(Exército Português, 2007, citado por Anjos, 2012). Em contexto militar, 
as operações são complexas e imprevisíveis, tornando-se impossível prever 
quando determinada ameaça será verdadeira, confrontando os militares com 
inúmeros fatores de stress (Vilhena, 2005). Assim, é importante perceber que 
estas situações podem representar inúmeras dificuldades e que o indivíduo 
deve procurar ultrapassar as mesmas (Anjos, 2012), surgindo assim outro 
conceito, a resiliência. 

Inúmeras definições sobre resiliência têm emergido ao longo dos tempos. 
Esta, foi inicialmente conceituada como sendo o resultado de traços de 
personalidade, presentes em algumas crianças, ou a capacidade que estas 
tinham paraenfrentar situações adversas (waller, 2001). Alguns teóricos 
interpretam a resiliência como sendo um traço ou atributo, enquanto outros 
consideram a resiliência como um processo de desenvolvimento contínuo 
que reflete um ajustamento positivo em circunstâncias adversas (Tedeschi 
& Kilmer, 2005). Masten (2001), reconhece a resiliência como sendo um 
fenômeno comum e presente no desenvolvimento de qualquer indivíduo, 
uma vez que se trata de uma forma de adaptação positiva em resposta a uma 
situação de adversidade (waller, 2001).

Tendo em consideração que algumas profissões estão associadas a maiores 
riscos laborais, como o caso da profissão militar, a resiliência pode ganhar 
grande conhecimento neste ambiente (Silgo & Mora, 2013). Assim, 
podemos considerar que a estabilidade mental e a dureza são requisitos não 
escritos para sobreviver e ter sucesso nas forças armadas, possibilitando o 
cumprimento da missão que lhes é destinada e a execução com sucesso de 
todas as responsabilidades que lhe são atribuídas (Boon, 2005, citado por 
Simmons, Yoder & Drive, 2013).

Com base nos pressupostos apresentados propusemo-nos a verificar estas 
características em candidatos ao ensino superior militar, particularmente a 
candidatos à AM, pelo que foram aplicados três questionários aos candidatos 
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que frequentaram a PAM da AM no ano de 2017. Este procedimento permite 
auxiliar na implementação do Projeto de Resiliência no Ensino Superior, 
aos cadetes alunos do 1ºano, a ser desenvolvido pela Secção de Apoio 
Psicopedagógico (SAP) da AM. o projeto tem como objetivos, promover 
estratégias de coping, o autoconhecimento, a autoestima e inteligência 
emocional, a escuta ativa, a assertividade eos valores e costumes da instituição. 

2. mEToDoLoGIA

2.1. parTicipanTes

A amostra da presente investigação foi constituída por 213 candidatos à 
AM, selecionados para realizar a Prova de Aptidão Militar 2017, com idades 
compreendidas entre os 17 e os 22 anos (M = 18.78 e DP = .989), sendo que 
17 são do sexo feminino, 179 do sexo masculino e 17 já eram militares quando 
se candidataram à AM. Nos termos da alínea c), do número 1, da parte III, do 
Decreto-Lei n.º27/2010, de 31 de março, foram considerados quatro grupos 
de candidatos: a) candidatos admitidos (i.e., candidatos selecionados para 
frequentar o 1º ano da AM; b) candidatos aptos sem vaga (i.e., candidatos que 
foram considerados aptos no final da PAM mas que não tiveram nota académica 
para entrar na AM por limite de vagas); c) candidatos inaptos (i.e., candidatos 
que foram considerados inaptos na PAM), e candidatos que desistiram.

2.2. insTrUMenTos 

2.2.1. Questionário sociodemográfico

De forma a caracterizar a nossa amostra foi aplicado um questionário 
sociodemográfico com a finalidade de obter informações, nomeadamente a 
faixa etária, o género, o estado civil, a condição de militar/estudante, a área e 
zona de residência, qual a forma de obtenção de conhecimento do concurso 
e quais os principais motivos da candidatura. Toda a informação dada pelos 
participantes foi tratada de forma anónima.

2.2.2. Escala de Fatores de resiliência (EFr) de Takviriyanun

A original Resilience Factors Scale (RFS) de Takviriyanun trata-se de um 
questionário autoaplicável constituído por 27 itens que foi traduzido, adaptado 
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culturalmente e validado para a língua portuguesa por Vilelas, Lucas, Silva, 
Nunes & Neves (2013). Esta adaptação levou à exclusão de seis itens da escala 
original. Com vista à necessidade de implementar a EfR em contexto militar 
português, Santos e colaboradores (2016) adaptaram culturalmente esta escala 
para o ensino superior militar português. Esta, originou uma escala composta 
por 21 itens organizados em quatro dimensões: orientação para a rede de 
suporte social (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), orientação para a tarefa (16, 17, 21, 22, 
23), orientação para as emoções (14, 15, 24, 25, 26) e orientação para valores 
(12, 13, 18). A orientação para a rede de suporte social constituiu um fator de 
suporte externo, segundo Grotberg (2003). No caso da dimensão da orientação 
para a tarefa os itens vão de encontro à assertividade e à determinação do 
indivíduo, já os itens correspondentes à orientação para as emoções remetem 
para o pensamento positivo e para as capacidades de resolução de problemas 
(Takviriyanun, 2008). Por último, a dimensão da orientação para os valores, 
estes remetem para o respeito e comportamento a nível intra e inter individual. 

2.2.3. melbourne Decision making Questionnaire (mDmQ)

O Melbourne Decision Making Questionnaire (MDMQ) criado a partir de 
um estudo realizado por Mann, Burnett, Radford & Ford (1997) do The 
Flinders Decision Making Questionnaire orientado para grandes grupos 
de estudantes com o intuito de avaliar o processo de tomada de decisão e 
como estes consideram as respostas que para si são corretas e verdadeiras. 
originalmente, esta escala era composta por 31 itens e seis dimensões que 
após a sua adaptação e validação ficou constituída por 22 itens (Branco, 
Cotrena, Cardoso & fonseca, 2014). Para avaliar o processo de tomada de 
decisão em contexto de PAM usou-se uma adaptação para português do 
MDMQ, validada, composta por 13 itens, organizados em dois perfis, o perfil 
buck passing (1, 4, 6, 7, 11) e o perfil centralizador (2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13). o 
perfil buck passing, ou passar o bastão, remete para um processo de tomada 
de decisão onde o sujeito acredita que uma terceira pessoa possui condições 
mais favoráveis, do que ele próprio, para tomar a decisão (Scucuglia, 2016). 
Já o perfil centralizador remete para a centralização da tomada de decisão 
no próprio indivíduo. A aplicação deste questionário teve como objetivo 
identificar os perfis psicológicos na tomada de decisão dos candidatos à AM.

2.2.4. Escala de motivação Académica (EmA)

Para avaliar a motivação usou-se a Escala de Motivação Académica 
(EMA), validada e adaptada ao contexto militar português (Santos, 
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Rosinha, Rodrigues, Pinto, & Souza, 2016). Esta escala é composta por 36 
itens organizados em sete dimensões vocação profissional (3, 4, 10, 13, 29, 30, 
33,34), orientação de aprendizagem (6, 7, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28), fatores 
motivacionais externos (1, 2, 9, 15, 20, 35, 36), autossuperação (8, 14, 19, 25), 
identificação com a instituição (5, 12, 24), influência de figuras de apoio (31, 
32), e relação de trabalho (26, 27). A dimensão da vocação profissional remete 
para a satisfação e recompensas psicológicas do indivíduo ao executar uma 
determinada atividade militar. A orientação para a aprendizagem refere-se ao 
sentimento de influência para um bom desempenho académico (Pinto, 2016). No 
caso dos fatores motivacionais externos, organizam-se os itens que correspondem 
a fatores motivacionais externos ao indivíduo que possam ter influência no 
seu percurso, ou seja, é motivado por outros e não pelas suas próprias ideias 
(Lütz, Canes, Beuron & Grohmann, 2012). A autossuperação caracteriza-se pela 
capacidade que os indivíduos têm, através de motivação interna, para melhorar o 
seu desempenho com vista a superar os desafios. A identificação com instituição 
engloba os fatores que levam o indivíduo a optar por esta instituição. A influência 
das figuras de apoio remete para os familiares e amigos que possam motivar o 
candidato a optar por uma instituição militar. Por último, a relação de trabalho 
que remete para fatores motivacionais que levam o indivíduo a tomar a decisão 
de escolher uma carreira militar (Pinto, 2016).

3. ProCEDImENToS

No âmbito da realização da PAM na AM em que este estudo se insere, 
foram tidos em conta alguns procedimentos éticos. Após a autorização do 
comando do Corpo de Alunos foi solicitada a aplicação dos questionários 
aos 213 candidatos presentes no último dia de realização da PAM, na 
1ª Companhia de Alunos no Campus da Amadora. foi garantida aos 
participantes a confidencialidade dos dados. A aplicação dos questionários 
foi da responsabilidade da Secção de Apoio Psicopedagógico (SAP). 

Esta investigação é de carácter quantitativo e com vista a quantificar e 
comparar os dados recolhidos recorreu-se ao programa estatístico Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) – versão 25.

O primeiro momento desta fase compreende uma leitura das respostas aos 
questionários, dadas pelos participantes, seguida do processo de codificação. 
Para a codificação e análise das respostas, organizou-se as questões em 
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dimensões previamente definidas. o objetivo desta análise estatística é 
comparar amostras e considerar as possíveis diferenças significativas que 
possam existir entre os grupos.

4. rESuLTADoS 

Verificou-se na literatura apresentada, a qual pretende orientar o presente 
estudo, que a motivação, o processo de tomada de decisão e a resiliência são 
características que estão presentes no seu quotidiano e essenciais na formação 
enquanto oficiais. Assim, de forma geral, é desejado com o presente estudo, 
compreender qual o perfil destes candidatos e quais as principais diferenças 
entre eles. 

Após a realização do procedimento estatístico apresentam-se os principais 
resultados obtidos.

4.1. MoTivos QUe levaraM os candidaTos a concorrer À acadeMia MiliTar 

A Ilustração 1 apresenta os valores obtidos através de uma análise de 
estatística descritiva com vista a caracterizar a nossa amostra detalhando os 
motivos que levaram estes indivíduos a candidatarem-se a uma instituição de 
ensino superior militar. 

Frequência

Identificação com Valores Militares 169
Desenvolvimento Pessoal 167
Aquisição de Novas Competências 163
Estabilidade Profissional 135
Estabilidade Socioeconómica 98
Estatuto Social do Militar 89
Ingressar no Ensino Superior 81
Influência Externa 42

Ilustração 1: Frequências de respostas tendo em conta o motivo de candidatura (n = 213).
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A partir da análise da Ilustração 1 verifica-se que a Identificação com Valores 
Militares (169), o Desenvolvimento Pessoal (167), Aquisição de Novas 
Competências (163) e a Estabilidade Profissional (135) são as motivações 
mais evidentes demonstradas por esta amostra no concurso à AM. 

4.2. siTUação do candidaTo 

Frequência

Admitidos à AM 84

Aptos sem vaga 50

Inaptos 11

Desistentes 46

Ilustração 2: Frequências de respostas tendo em consideração a situação do candidato (n = 191)

Após uma análise descritiva sobre a situação dos candidatos foi possível aferir 
que dos 213 candidatos que responderam ao questionário durante a atividade 
da PAM, 84 foram admitidos à Academia Militar, 50 foram considerados 
aptos sem vaga, permanecendo em espera e sendo possível ingressarem 
se algum dos candidatos admitidos tomar a decisão de desistir, 11 foram 
considerados inaptos (candidatos que reprovaram em alguma das provas) e 
46 candidatos desistiram. Verificámos ainda que existem 22 candidatos dos 
quais não existe nenhum conhecimento da sua situação. Desta forma, contam 
para análise estatística 191 candidatos.

4.3. coMparação enTre grUpos

4.3.1. Comparação entre Desistentes e Admitidos

De modo a verificar a existência de diferenças significativas entre a situação 
“Desistentes versus Admitidos” foi utilizado um teste t-student para amostras 
independentes (Ilustração 3).
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Admitido Desistente
Admit. Vs 

Desist.

M DP M DP t Sig.

EFR orientação Rede Social 29.26 2.06 29.30 2.42 .105 .274

orientação Tarefa 16.32 1.73 16.57 1.94 .736 .299

orientação Emoções 16.83 1.75 16.80 2.07 -.085 .200

orientação Valores 10.86 1.03 10.91 1.09 .289 .484

MDMQ Buck Passing 11.79 1.80 11.57 1.76 -.674 .995

Centralizador 21.01 2.16 20.24 2.63 -1.800 .052

EMA Vocação Profissional 32.27 4.14 31.54 4.50 -.932 .452

orientação Aprendizagem 37.06 5.42 38.43 5.12 1.411 .958

Motivação Externa 20.52 3.57 21.61 3.25 1.709 .413

Autossuperação 13.24 1.67 13.98 1.75 2.379 .897

Identificação Instituição 10.43 1.28 10.48 1.11 .221 .386

Influência Figuras de Apoio 6.62 1.55 7.09 1.60 1.625 .940

Relação Trabalho 5.25 .90 5.26 .71 .075 .133

Nota. Admit. = Admitido, Desist. = Desistente
*Correlações significativas a p<.05 

Ilustração 3: Comparação de resultados médios segundo a situação admitidos vs desistentes.

Através da análise da Ilustração 3 é possível verificar que para as dimensões 
estudadas não se verificam diferenças significativas para as situações dos 
admitidos versus desistentes, no entanto, verifica-se uma tendência (t=-1.800; 
p=.052) na dimensão do perfil centralizador correspondente ao MDMQ mais 
direcionada para os candidatos aptos (M = 21.01) em relação aos desistentes 
(M = 20.24). Verifica-se ainda que os candidatos desistentes assumem uma 
média superior aos candidatos admitidos nas dimensões da orientação 
para a rede social, orientação para a tarefa e a orientação para os valores, 
correspondente ao questionário EFR e uma média superior na orientação 
para a aprendizagem, motivação externa, autossuperação, identificação 
com a instituição, influência das figuras de apoio e relação com o trabalho 
correspondentes ao questionário da motivação EMA.
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4.3.2. Comparação entre Aptos S/ Vaga e Admitidos

De modo a verificar a existência de diferenças significativas entre a situação 
“Aptos S/Vaga versus Admitidos” para as dimensões anteriormente utilizadas 
foi utilizado foi utilizado um teste t-student para amostras independentes 
(Ilustração 4).

Admitido Apto S/Vaga
Admit. Vs Apto 

S/Vaga

M DP M DP t Sig.

EFR orientação Rede Social 29.26 2.06 28.92 2.16 -.913 .614

orientação Tarefa 16.32 1.73 16.20 1.88 -.380 .533

orientação Emoções 16.83 1.75 16.64 2.10 -.574 .263

orientação Valores 10.86 1.03 10.84 1.11 -.090 .473

MDMQ Buck Passing 11.79 1.80 11.60 1.69 -.591 .582

Centralizador 21.01 2.16 20.46 2.76 -1.210 .005*

EMA Vocação Profissional 32.27 4.14 32.44 3.67 .234 .203

orientação Aprendizagem 37.06 5.42 37.38 6.01 .318 .260

Motivação Externa 20.52 3.57 20.76 4.35 .341 .054

Autossuperação 13.24 1.67 13.36 2.00 .380 .187

Identificação Instituição 10.43 1.28 10.38 1.09 -.224 .251

Influência Figuras de Apoio 6.62 1.55 6.68 1.72 .211 .357

Relação Trabalho 5.25 .90 5.10 .74 -.994 .094

Nota. S/Vaga = Sem Vaga, Admit.= Admitido
*Correlações significativas a p<.05

Ilustração 4: Comparação de resultados médios segundo a situação admitidos vs aptos s/vaga.

Através da análise da Ilustração 4 é possível verificar que a média relativa 
aos candidatos que foram considerados aptos sem vaga (M = 20.46), no 
caso do perfil centralizador correspondente ao questionário MDMQ, é 
significativamente inferior à média dos candidatos que foram admitidos 
(M = 21.01), (t=-1.210; p=.005), para um nível de significância de p<.05.
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4.3.3. Comparação entre candidatos Sem Familiares militares e Com 
Familiares militares

De modo a verificar a existência de diferenças significativas entre os 
candidatos sem familiares militares e com familiares militares foi utilizado 
um teste t-student para amostras independentes (Ilustração 5).

S/FamMil C/FamMil
S/FamMil

Vs C/FamMil

M DP M DP t Sig.

EFR orientação Rede Social 28.89 2.40 29.34 2.18 -1.409 .445

orientação Tarefa 16.36 2.00 16.50 1.88 -.516 .332

orientação Emoções 16.70 1.78 16.81 2.14 -3.81 .110

orientação Valores 10.83 1.06 10.97 1.06 -.909 .911

MDMQ Buck Passing 11.85 1.73 11.64 1.78 .866 .662

Centralizador 20.60 2.50 20.41 2.42 .546 .834

EMA Vocação Profissional 31.94 3.95 32.33 4.52 -.661 .102

orientação Aprendizagem 37.65 5.80 36.73 5.20 1.190 .255

Motivação Externa 20.85 3.78 20.89 3.60 -.074 .474

Autossuperação 13.60 1.68 13.30 1.93 1.224 .136

Identificação Instituição 10.54 1.35 10.18 1.03 2.168 .023*

Influência Figuras de Apoio 6.85 1.61 6.65 1.67 .882 .413

Relação Trabalho 5.24 .84 5.26 .86 -.181 .534

Nota. S/FamMil = Sem Familiares Militares, C/FamMil = Com Familiares Militares
*Correlações significativas a p<.05

Ilustração 5: Comparação de resultados médios entre candidatos sem militares e com familiares militares.

Através da análise da Ilustração 5 é possível verificar que a média relativa 
aos candidatos com familiares militares (M = 10.18), no caso da identificação 
com a instituição, correspondente ao questionário EMA, é significativamente 
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inferior à média dos candidatos que não têm familiares militares (M = 10.54), 
(t=2.168; p=.023), para um nível de significância de p<.05.

5. DISCuSSÃo

Através da aplicação dos três questionários é possível analisar a forma como 
os jovens estão motivados para o ingresso num ensino superior militar, 
como se processa a sua tomada de decisão e a capacidade de lidar com os 
problemas, adaptar-se às mudanças e obstáculos ou resistir à pressão em 
situações mais adversas, bem como da perceção em relação aos fatores que 
exercem influência na sua escolha de carreira. 

os resultados obtidos neste estudo permitem-nos chegar a algumas conclusões. 

De acordo com os motivos que levaram estes candidatos a escolher uma 
instituição militar, verifica-se que existem quatro motivos principais, que 
permitem ir além do bom desempenho (Barbosa, 2009), nomeadamente a 
identificação com os valores militares, o desenvolvimento pessoal, a aquisição 
de novas competências e a estabilidade profissional. Na escolha das suas 
motivações, a influência devido às necessidades sociais como a estabilidade 
profissional, pode estar por base o trabalho “garantido” oferecido pela AM 
após o término do curso, dotando-os de segurança e estabilidade na carreira 
face à solidez do vínculo laboral (Venturini, Pereira, Vey, Bornia & Filho, 
2007). A identificação com a instituição remete para a especificidade do que é 
ser oficial do Exército/GNR, tendo por base de que esta é uma profissão com 
aspetos peculiares e diferenciados e exige a quem a pratica dedicação, vigor, 
estudo permanente, abdicação e abnegação (Venturini, Pereira, Vey, Bornia & 
Filho, 2007). No caso da aquisição de novas competências e desenvolvimento 
pessoal, ambas estão interligadas e encontram-se subjacentes ao processo de 
evolução presente na transição de jovem para adulto (Martinez, 2016). 

os motivos que levam um candidato a concorrer a uma instituição militar 
podem variar como verificámos anteriormente, contudo, a decisão de 
ingressarem pode alterar-se derivado a vários fatores. Através das vivências 
do que é ser militar a que os candidatos são expostos no decorrer da PAM 
podem ou não se identificar com a carreira militar pois esta carreira exige 
dedicação e disponibilidade para cumprir todos os seus requisitos (Pinto, 
2016). Além destas causas, outras como o ingresso no ensino superior civil, 
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o afastamento dos familiares, as condições de internato ou as exigências 
presentes no decorrer da PAM, podem levar a que um indivíduo esteja 
envolto em sentimentos de abandono (Robbins, Judge & Sobral, 2010, citado 
por Pinto, 2016). Contudo, através dos resultados obtidos face à comparação 
entre os candidatos admitidos e desistentes não se verificaram diferenças 
entre estes. Porém, é possível salientar uma tendência de acordo com o perfil 
centralizador que favorece os candidatos admitidos. Uma característica 
comum aos profissionais militares é o elevado sentido de missão e noção do 
dever, e sendo uma instituição que preza pela formação de futuros líderes, é 
importante que estes sejam capazes de identificar e pensar através da situação 
permitindo uma resposta mais rápida (Vieira, 2002), assumindo assim o papel 
de líder. Independentemente da amostra de candidatos, ambos os grupos 
representam uma amostra homogénea e ambos manifestam competências 
para a frequência desta instituição. 

No caso dos candidatos que foram considerados aptos, mas que não 
conseguiram preencher uma das vagas que a AM tinha disponível e os 
candidatos admitidos foi possível verificar que para esta situação existem 
diferenças significativas no perfil centralizador. Neste processo é importante 
ter dados, informações e conhecimentos que podem tornar-se relevantes 
para resolver algumas dificuldades que possam surgir (Angeloni, 2003). É 
possível verificar que os candidatos admitidos têm tendência a centrar as 
suas decisões mais em si, característica importante em contextos de difícil 
decisão e stress (Vilhena, 2005), ao longo da sua vida militar (Vieira, 2002). 

Uma outra análise efetuada explorou as diferenças entre os candidatos que 
têm familiares militares e os candidatos que não têm familiares militares, 
verificando-se diferenças significativas na dimensão da identificação com a 
instituição através de uma média superior para os candidatos sem familiares 
militares. Desta forma pode-se verificar que para a amostra, apesar de alguns 
dos candidatos terem familiares e estarem presentes em ensinamentos 
militares por parte dos progenitores pode levá-los não se identificarem tanto 
com o estilo de vida militar. Estudos realizados por Rosa e Hutz (2008) 
consideram que filhos de militares ingressam com maior frequência em 
colégios militares e estão desde cedo presentes a ensinamentos militares 
por parte dos seus progenitores, podendo tornar-se fonte de inspiração na 
motivação de ingressar por uma carreira similar (Molina, 2006). Esta amostra 
remete para o contrário de estudos realizados. Neste caso, verifica-se que os 
candidatos sem familiares militares se identificam mais com a instituição que 



Daniela Pestana, Renato Santos & Sandra de Almeida / Proelium VIII (1) (2018) 169 - 188

- 184 -

os outros. De acordo com Molina (2006), os candidatos que têm familiares 
militares são expostos no seu quotidiano a constantes ensinamentos militares 
e o ingresso numa instituição, bem como a identificação com a mesma, 
resulta de uma “tradição familiar”, que passa muitas vezes de avô para pai, 
pai para filho, o que também não se verificou na nossa amostra.

6. CoNCLuSÕES

Tendo em conta as características dos candidatos que se candidataram à 
Academia Militar e os que foram admitidos, conclui-se que estes assumem 
maior foco no perfil centralizador. Um líder deve ser dotado de várias 
capacidades e dentro dessas deve estar a de tomar uma decisão, com base 
nas suas aprendizagens, sendo capaz de avaliar e lidar com a situação. Todas 
as situações são diferentes e as suas ações de liderança, que foram favoráveis 
numa situação, podem não ser noutras e dessa forma torna-se importante agir 
(Vieira, 2002).

Conforme foi constatado os candidatos que não têm familiares miliares 
identificam-se mais com a instituição face aos outros que são presentes a esta 
realidade desde muito cedo. Estudos recentes serão necessários para analisar 
se este paradigma se está a alterar.

o investimento no estudo do perfil dos candidatos que ingressam à AM é 
importante para a criação de intervenções adequadas, com vista a facilitar 
a transição destes jovens para um novo contexto académico. Este estudo 
permite não só verificar características mais específicas como também 
potenciar outros estudos afim de verificar alterações. Ao longo deste foram 
reconhecidas algumas limitações. A primeira corresponde à amostra pelo 
facto de haver apenas 17 indivíduos do sexo feminino, o que dificulta a 
comparação entre sexos. Estudos realizados por Gonçalves (2013), onde 
consta números referidos às candidatas admitidas de 1992 a 2011, sugerem 
que o número varia ao longo dos anos alternando entre duas a vinte e duas 
candidatas admitidas. Estudos futuros poderão tentar compreender quais os 
motivos que levam a estes resultados.

A falta de estudos similares que permitam a comparação de resultados, 
constitui outra limitação.
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