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1 INtroDução

Segundo o International Institute for Strategies 
Studies, em uma de suas publicações anuais, o 
the Military Balance 2011, as atuais situações 
potencialmente preocupantes são: redução dos 
investimentos em defesa no ocidente (em oposição 
ao aumento de gastos com armas na Ásia e oriente 
Médio), a instabilidade política no mundo islâmico, a 
crescente tensão na Península Coreana, os conflitos de 
fronteira entre Camboja e tailândia (aliados à escalada 
armamentista em países como Indonésia, Malásia, 
Cingapura e Vietnã) e a tradicional desconfiança entre 
os poderosos vizinhos China e Índia.

A Amazônia continental, a Amazônia Azul (as 
riquezas naturais contidas nas 200 milhas marítimas 
que contornam a costa litorânea brasileira, incluindo 
as jazidas de petróleo no pré e pós-sal), o gás 
boliviano, a energia de Itaipu, as usinas hidrelétricas 
no rio Madeira e o aquífero Guarani (abrangendo os 
subsolos do Brasil, Paraguai, Argentina e uruguai), são 
alguns exemplos de possíveis conflitos de interesses 
internacionais para a segurança nacional brasileira.

Apesar de todos esses exemplos de possíveis 
conflitos de interesses internacionais, o Brasil é um 
país em que os assuntos relacionados à Defesa não 
estão entre suas prioridades. A afirmação é embasada 
pelo histórico de poucos conflitos nacionais armados 
e pouca participação em conflitos internacionais 
armados. O perfil cultural de “país pacífico” torna 
o Brasil vulnerável a um dos princípios de guerra: 
a surpresa. Por exemplo, esse perfil é usado para 
justificar, perante a sociedade brasileira e a sociedade 

internacional, a demora na conclusão do “Projeto FX-2” 
(BArBoSA, 2010; MArtINI, 2012).

Vale ressaltar que em 2014 o país sediará a Copa do 
Mundo e, em 2016, as olimpíadas, ocasiões em que 
o Brasil será o centro das atenções mundiais. Assim, 
ataques terroristas (como o ocorrido nas olimpíadas de 
Munique, em 1972) e outros tipos de conflitos armados 
por questões políticas, econômicas, religiosas, raciais 
ou sociais (como ocorreram recentemente e ainda estão 
ocorrendo atualmente em vários locais do planeta), 
podem migrar para o país durante esses eventos 
internacionais (aproveitando a sua vulnerabilidade) e 
manchar a imagem internacional do Brasil, se essas 
questões forem tratadas com imaturidade. Além 
do que, o país almeja um assento permanente no 
Conselho de Segurança da organização das Nações 
Unidas (ONU), onde ficará mais exposto aos conflitos 
de interesses internacionais, com possíveis retaliações 
caso o Brasil vote contra o interesse de algum país que 
se sinta extremamente prejudicado com essa atitude.

2 oBjEtIVo

Este trabalho tem por objetivo discutir e apresentar 
a importância da elaboração de um Planejamento 
Estratégico para a modernização das Forças Armadas 
e do investimento necessário para que se constitua um 
cenário favorável no contexto da Defesa Nacional.

3 MEtoDoloGIA

A metodologia empregada foi a dedutiva através 
de revisões bibliográficas e a utilização de dados 
secundários obtidos através de estudos de artigos 
referentes à área de Defesa Nacional.
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4 MotIVAção

Em qualquer país, as soluções dos problemas 
relacionados aos conflitos de interesses que podem 
ir além da Política devem se antecipar aos eventuais 
acontecimentos agressivos, ou seja, a prevenção 
sempre é necessária. 

No Brasil, avançando nas medidas preventivas na 
área de Defesa, têm ocorrido mudanças importantes 
na legislação nacional, como a aprovação da “Lei do 
Tiro de Destruição” (BRASIL, 2004), a elaboração da 
Estratégia Nacional de Defesa (BrASIl, 2008) e do 
livro Branco de Defesa (BrASIl, 2011).

Destaca-se que no ciclo de palestras do VIII 
Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional, em 
2011, cadetes da AMAN destacaram durante sua 
apresentação a importância de se desenvolver e 
estimular a Indústria de Defesa. Dentre as orientações 
apresentadas estão: a reorganização das Forças 
Armadas (operar em rede e aprimorar o serviço militar 
obrigatório) e a reestruturação da Indústria de materiais 
de Defesa que buscará desenvolver a mobilização 
de recursos e a capacitação tecnológica autônoma. 
também foram abordadas as importâncias:

• da presença militar nas fronteiras;

• de deslocamentos de efetivos militares dos grandes 
centros para regiões mais propensas a conflitos;

• da fabricação de satélites nacionais, e;

• do domínio das tecnologias envolvidas nas 
guerras assimétricas.

No mesmo evento, aspirantes da Escola Naval, em 
sua apresentação, reforçaram que sejam defendidos 
o espaço naval, o uso de submarinos nucleares e a 
necessidade de se tê-los. Finalmente, os cadetes da 
AFA, apresentaram expectativas da FAB quanto à 
substituição de toda a frota de aviões e os fabricar 
aqui – Projeto FX-2, desenvolver armas de precisão, 
criação de VANt’s (veículos aéreos não tripulados) e 
vincular institutos como ItA/CtA (Instituto tecnológico 
da Aeronáutica/Centro tecnológico Aeroespacial) a 
empresas privadas para pesquisa e desenvolvimento.

5 A INDECISão Do 
GoVErNo BrASIlEIro 
E A oBjEtIVIDADE Do 
GoVErNo INDIANo

Em 1998, a Força Aérea Brasileira iniciou o 
programa FX Br para substituir os aviões Mirage e 
F-5, da década de 1970, e o AMX, dos anos de 1990 
(BArBoSA, 2010). o Projeto FX-2 de reequipamento 
e modernização da Força Aérea Brasileira foi criado 
em 2006, após uma mudança profunda no projeto 
inicial FX.

Em 2007, com o objetivo de reaparelhar os caças 
indianos, o programa Medium-range Multi-role Combat 
Aircraft (MMrCA) buscava entre os concorrentes 
o melhor caça multi-função oferecido no mercado 
(GAlANtE, 2012). Diante de cenários tão parecidos, os 
critérios de escolha dos dois projetos são apresentados 
na tabela 1.

Analisando a tabela, Gruber (2012) destaca que o 
governo indiano na primeira parte do processo se focou 
somente em fatores de desempenho das aeronaves, 
uma prova disso foi a eliminação do MiG-35 que 
possuía o menor preço e dos americanos com suas 
propostas de acordos políticos, realizando uma série de 
testes nas diversas situações climáticas encontradas 
na Índia. Após os testes selecionou os dois caças que 
prosseguiriam na concorrência, para só então iniciar as 
análises de critérios como preço, vantagens políticas e 
transferência de tecnologia.

Por outro lado, num primeiro momento, o Brasil 
manteve seu foco em critérios políticos. o presidente 
lula chegou a anunciar que a compra do rafale seria 
feita junto com uma série de tratados de cooperação no 
setor de defesa, porém ainda não havia sido publicado 
o relatório que estava sendo produzido pelo Comando 
da Aeronáutica, fato que acabou cancelando a compra 
naquele momento. Fontes do governo afirmam que o 
relatório trazia como primeiro colocado o Gripen, em 
segundo o F-18 e em terceiro o rafale, o principal 
critério utilizado teria sido o custo de cada concorrente, 
mas esse relatório nunca veio a público. Após essa 
situação embaraçosa, o presidente lula deixou a 
decisão para o próximo presidente (GruBEr, 2012).

o governo indiano conduziu a segunda fase do 
processo analisando as propostas feitas pela Dassault 
e a Eurofighter, fontes do governo indiano informaram 
que o principal critério utilizado foi o preço, seguido de 
fatores políticos que poderiam impedir a transferência 
de tecnologia, a familiarização dos pilotos indianos com 
aeronaves com a mesma origem dos caças ofertados 
também foi importante. Através desses critérios, 
o rafale, mesmo sendo considerado tecnicamente 
inferior ao typhoon, foi escolhido como a aeronave que 
irá ser a base dos esquadrões de combate indiano nas 
próximas décadas (GruBEr, 2012).
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tabela 1 – Comparação dos critérios adotados nos projetos FX-2 e MMrCA

Critérios FX-2 MMrCA
Custo unitário e da vida 
operacional.

o custo das aeronaves foi o principal 
fator que levou a escolha do Gripen, que 
possui o menor custo operacional, no 
relatório confeccionado pelo Comando 
da Aeronáutica em 2010.

o preço inferior do rafale em relação ao typhoon, 
foi o principal fator que levou a sua vitória, segundo 
fontes do governo indiano.

Fatores Políticos No governo do presidente lula, fatores 
políticos foram os mais decisivos, o 
Brasil esteve prestes a comprar o rafale 
numa série de tratados estratégicos 
assinados com a França. Porém, o 
presidente voltou atrás e deixou a 
decisão a cargo de sua sucessora.

Na segunda fase do programa, fatores políticos 
influenciaram fortemente na eliminação do Typhoon 
– por ser oriundo de um consórcio de quatro países 
– a Índia poderia ser prejudicada pelo veto de 
algum deles. Na primeira parte não foram levados 
em consideração, pois os caças F-16 e F-18 foram 
eliminados, apesar do interesse em uma aliança 
política com os Estados unidos.

transferência de 
tecnologia

No governo da presidente Dilma, a 
transferência de tecnologia se tornou o 
principal fator utilizado nas negociações, 
como foi destacado diversas vezes pelo 
ministro da Defesa.

Esse critério contribuiu para escolha do rafale, 
pois a França garantia transferência irrestrita, 
ao contrário da Eurofighter que necessitava da 
aprovação de quatro países.

Capacidades técnicas das 
aeronaves

Foram consideradas principalmente 
no relatório que a FAB produziu 
favorecendo o Gripen, porém tem sido 
um critério secundário nas negociações 
atuais.

Na primeira parte do processo foi o principal critério, 
Rafale e Eurofighter se mostraram as melhores 
capacidades e prosseguiram na concorrência.

retorno de investimento o governo brasileiro deseja que após a 
entrega dos primeiros caças, o restante 
seja produzido por empresas brasileiras.

o governo indiano exige que a empresa vencedora 
reinvista no mínimo 50% do valor do contrato, 
conforme legislação local. Estima-se que 98 dos 
126 caças sejam produzidos na Índia.

Familiaridade com o 
equipamento.

A familiaridade dos pilotos brasileiros 
com as aeronaves americanas F-5 e 
com os Mirage 2000 franceses pode ser 
vantajosa para dois dos concorrentes.

De acordo com Briganti (2012), a familiaridade 
com os Mirage 2000 contribuíram para escolha 
do rafale, pois reduziria o custo de adaptação a 
aeronave.

Fonte: Gruber (2012), Cantanhêde (2011), Briganti (2012), Ribeiro (2011), Winter (2012), Poggio (2012) e Costa (2012).

já no governo da presidente Dilma houve uma 
mudança drástica nos critérios utilizados nas 
negociações, que passaram a se focar mais na 
transferência de tecnologia do que nos fatores políticos 
da decisão, o processo foi renovado com novas 
propostas e a aproximação dos três concorrentes com 
a indústria brasileira, porém o processo se encontra 
parado atualmente, a decisão vem sendo adiada 
devido a uma série de cortes no orçamento, motivados 
por crises monetárias e gastos excessivos de governos 
anteriores.

um critério comum a ambos os governos é a 
exigência que a empresa vencedora invista parte 
do dinheiro do contrato na indústria local. Ambos 
planejam receber as primeiras aeronaves prontas, 
porém o restante das aeronaves será produzido 
por empresas locais em parceria com a vencedora. 

Gerando empregos e renda em seus países.

A condução do processo e os critérios do governo 
indiano servem de exemplo para o Brasil, a Índia 
conduziu todas as fases do processo de forma justa e 
limpa, sendo elogiada internacionalmente. A principal 
mensagem deixada ao governo brasileiro é de como é 
possível conduzir um processo sem muitos atrasos, o 
Brasil até hoje vem adiando a sua decisão, que hoje 
está prevista para o dia 31 de dezembro de 2012, seis 
anos após o inicio da licitação e nenhuma decisão foi 
tomada ainda. As três empresas continuam esperando 
com suas propostas, mas quem perde mais com essa 
demora é o povo brasileiro que continua bancando 
a cara manutenção de caças no final de sua vida 
operacional. Cada vez que a decisão é postergada a 
credibilidade do Brasil fica mais comprometida em 
relação a sua tomada de decisão (GruBEr, 2012).



8

AN
AI

S 
DO

 IV
 E

NC
ON

TR
O 

PE
DA

GÓ
GI

CO
 D

O 
EN

SI
NO

 S
UP

ER
IO

R 
M

IL
IT

AR

6 SoBrE A EStrAtéGIA 
NACIoNAl DE DEFESA

Diante do exposto, surge a seguinte reflexão: 
as Forças Armadas são capazes de efetuar tais 
mudanças? o orçamento Público da união abrange 
estas iniciativas?

Nesse sentido, a Estratégia Nacional de Defesa 
(BrASIl, 2008) é dividida em duas partes: a primeira 
parte apresenta a sua formulação sistêmica que representa 
quais as áreas que serão atingidas com as mudanças. A 
segunda parte apresenta medidas de planejamento que 
envolve ações estratégicas em seus setores.

No entanto, os autores consideram que a segunda 
parte desse documento precisa se converter em ações 
estratégicas claras e objetivas. Afinal, afirmar que nas 
Forças Armadas não há recursos, que os equipamentos 
são obsoletos, que existe uma dependência tecnológica 
externa, entre outros problemas relacionados à Defesa, 
apontam os problemas, mas não apresentam diversificadas, 
coerentes, realistas e viáveis linhas de ação para solucioná-los.

Estabelecer um regime jurídico especial para 
a Indústria Nacional de Defesa e construir novas 
organizações militares em lugares passíveis de 
conflitos de interesses (principalmente as fronteiras), 
são exemplos de ações que trazem objetividade para 
a segunda parte da Estratégia Nacional de Defesa 
(BrASIl, 2008) e abordam assuntos que estão na 
esfera de alcance das Forças Armadas do Brasil.

Diferente do Brasil, a Estratégia Nacional de 
Defesa dos Estados unidos (EuA, 2010), é traduzida 
em uma realidade imperialista: existem orientações 
para operarem em regiões de influência global 
(Europa, nordeste e litoral oriental da Ásia e oriente 
Médio), implantar Bases de operação próximas a 
países considerados ameaçadores à sua soberania, 
desenvolver capacidades para agir quando acharem 
necessário em qualquer lugar do mundo. No entanto, 
afirmam que isso é uma postura de “Defesa Global”. 
Esse discurso é sustentado pela argumentação de 
uma “responsabilidade compartilhada” que os países 
democráticos possuem de lutar contra as guerras 
irregulares, o terrorismo.

 

7 CoNSIDErAçõES FINAIS

Assim, os autores concluem que o perfil cultural 
de “país pacífico” não justifica a carência de ações 

estratégicas claras, pois o Brasil tem se destacado 
como potência regional na América do Sul, sendo 
fundamental a maturidade do pensamento estratégico 
sobre assuntos de defesa.
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No ano de 2004, foi inserido no currículo da 
Academia Militar das Agulhas Negras, o ensino 
da disciplina “Excelência Gerencial”, visando criar 
conhecimento e habilidades no discente, através de 
informações novas, atuais e direcionadas a uma nova 
forma de conduzir as ações gerenciais, baseada na 
excelência e nos resultados, de forma a capacita-lo 
a gerir recursos humanos, materiais e financeiros, 
empregando ferramentas gerenciais. Este trabalho 
busca verificar através de pesquisa exploratória, 
bibliográfica e qualitativa as contribuições da disciplina 
para atender as necessidades do atual Processo de 
Transformação do Exército, do perfil do oficial e para 
o atendimento das necessidades da formação não 
só do oficial combatente, mas também do agente da 
Administração Pública.

Palavras-chave: Excelência Gerencial, Gestão, 
Administração Pública e Formação Militar.

1 INtroDução

Em um mundo competitivo como o atual, onde as 
mudanças acontecem de forma cada vez mais rápida 
torna-se fundamental a utilização de um planejamento 
para longo prazo, a ser desenvolvido pelas organizações 
através do estabelecimento de objetivos e metas. As 
organizações devem se adaptar as formas de gestão 
cada vez mais dinâmicas e voltadas para a excelência 
e para resultados.

O oficial do Exército Brasileiro, da Linha de Ensino 
Bélica é formado através da realização do curso da 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que se 

desenvolve em 3 (três) fases distintas: uma primeira 
fase, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército 
(EsPCEx), na cidade de Campinas/SP na qual o aluno 
realiza o primeiro ano da formação básica. No ano 
seguinte, ele continua sua formação nas instalações 
da AMAN em resende/rj, onde ao concluir a 
formação básica estará habilitado a escolher a sua 
especialização em uma das cinco Armas (Infantaria, 
Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações) 
Serviço de Intendência e Quadro de Material Bélico. 
Nos últimos três anos, ele completa os estudos em sua 
especialidade e ao final é declarado Aspirante a Oficial 
e Bacharel em Ciências Militares. Estas especialidades 
habilitam o oficial a realizar as atividades necessárias 
ao conflito armado. No entanto a formação do militar 
não se limita as ações decorrentes do emprego em caso 
de guerra, sendo que ele desde o início da carreira é 
empregado como gestor público seja de pessoas, de 
bens ou materiais.

Neste contexto, como o Exército busca atender 
a necessidade de adequação da formação do oficial 
com as novas demandas da administração pública? 
No currículo da AMAN, com o objetivo de formar 
este gestor, existem disciplinas enquadradas como 
Ciências Sociais Aplicadas, tais como Economia, 
Direito e Excelência Gerencial. Esta última, foco 
do presente trabalho, foi introduzida no currículo 
da AMAN, a partir do ano de 2004, tendo como 
principal objetivo criar uma mentalidade gerencial 
através do ensino de matérias como teoria Geral da 
Administração, Administração Pública, Modelo do 
Sistema de Excelência do Exército Brasileiro (MEG-
EB), Planejamento Estratégico organizacional (PEo), 
Sistema de Medição do Desempenho organizacional 
(SMDo), Elaboração e Gerenciamento de Projetos 
(EGP) e Análise e Melhoria de Processos (AMP).
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Este conjunto de matérias que caracterizam a 
disciplina busca atender ao perfil profissiográfico do 
concludente do Curso de Formação e Graduação de 
Oficiais da AMAN e as necessidades impostas pelo 
Governo Federal através do Comando do Exército 
Brasileiro de criar uma mentalidade gerencial buscando 
a excelência na gestão pública.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é o de 
através de pesquisa exploratória, bibliográfica e 
qualitativa, mostrar a evolução da excelência na gestão 
pública, a excelência gerencial no Exército Brasileiro e 
disciplina Excelência Gerencial na AMAN, descrevendo 
a contribuição da disciplina para a formação do Oficial 
da linha de ensino bélica do Exército Brasileiro, militar 
e agente da administração pública.

2 EVolução DA EXCElÊNCIA 
NA GEStão PÚBlICA

o Brasil do início dos anos 90 apresentava um 
quadro caótico de desempenho na Administração 
Pública. Com a crise do Estado burocrático-industrial 
ou burocrático desenvolvimentista, se verificou a 
necessidade de mudar o modelo de administração 
burocrática para a administração gerencial que tem 
como características principais as organizações mais 
flexíveis, administração descentralizada, autônoma 
e participativa, uma redefinição das relações entre 
esferas públicas e privadas e uma gestão voltada para 
a excelência (GArCIA et al., 2001).

A gestão pública para ser excelente tem que ser 
legal, impessoal, moral, pública e eficiente (BRASIL; 
PINto, 2004).

Em função da crise, das reestruturações econômicas 
e sociais, das mudanças nos modos de vida e nos 
padrões de consumo, inúmeros países estão sendo 
confrontados por questões similares. De um lado, 
o dever de atender, com recursos orçamentários 
limitados, às demandas que se ampliam; do outro, 
a evolução de múltiplos fatores (internacionalização, 
comunicações ultra-rápidas, desenvolvimento da 
mídia, exigências crescentes das populações, e 
outros) que reduzem, cada vez mais, a capacidade de 
governar. Quase todos os países ocidentais buscam 
maior eficiência e produtividade dos serviços públicos 
e melhor atendimento aos cidadãos (FADul, 1997).

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso assume 
a Presidência da república e em função da crise 
e das necessidades de mudanças abordadas por 
Fadul, implanta uma série de mudanças que foram 

denominadas “Reforma Gerencial de 1995”. O 
documento básico da reforma foi o “Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado”, concebido 
pelo ministro Bresser-Pereira. A reforma teve três 
dimensões: uma institucional, outra cultural, e uma 
terceira, de gestão, sendo esta última, a que gerou as 
mudanças a serem abordadas neste trabalho (GArCIA 
et al., 2001).

Através do documento básico da reforma – o 
Plano Diretor da reforma do Aparelho do Estado – 
documento cujos princípios continuam orientando 
a ação reformadora do governo, procurou-se definir 
as instituições e estabelecer as diretrizes para a 
implantação de uma administração pública gerencial 
no país (GArCIA ib dem., 2001).

o Ministro Bresser foi pioneiro a perceber que a 
administração pública mundial passava por grandes 
mudanças e que estas eram também necessárias no 
Brasil. Estas mudanças, constantes na reforma do 
Estado, foram fundamentais para que em 1995, fosse 
criado o Programa de Qualidade e Participação na 
Administração Pública - QPAP. Em 1999, o Ministério 
do Planejamento, orçamento e Gestão, criou o 
Programa da Qualidade no Serviço Público - PQSP, 
o qual aproveitou toda a experiência de programas 
anteriores (ABruCIo, 2007). Este programa serviu de 
fundamento para a criação do modelo de gestão do 
Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro 
(PEG-EB). 

Em 2003, inicia-se o governo lula que manteve uma 
série de iniciativas advindas da experiência anterior da 
modernização do Estado brasileiro, continuando com o 
foco na evolução e melhoria administrativa. Em 2005, 
o Decreto (Nº. 5378, de 23/02/2005), do Governo 
federal, cria o Programa Nacional de Gestão Pública e 
desburocratização – GESPÚBlICA, cujo contexto esta 
inserido na mudança da administração burocrática para 
a administração gerencial e serviu como fundamento 
para a nova fase da gestão (FErrEIrA, 2009). No 
contexto da Força terrestre, o GESPÚBlICA serviu de 
fundamento para a criação do Sistema de Excelência 
no Exército Brasileiro (SE-EB). 

3 A EXCElÊNCIA 
GErENCIAl No EXérCIto 
BrASIlEIro

As ações do Governo Federal influem diretamente 
no Exército Brasileiro, órgão do Poder Executivo 
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que deve seguir as determinações da Administração 
Pública. Neste contexto, a implantação do Programa 
Excelência Gerencial do Exército Brasileiro – PEG/
EB foi decidida pelo então Comandante do Exército, 
General de Exército Francisco roberto de Albuquerque, 
como uma de suas Diretrizes Gerais de Comando para 
a gestão 2003/2006. Estabelecido pela Portaria Nº 
348, de 1º de julho de 2003, visa à melhoria da 
operacionalidade da Força terrestre e tem por base 
a capacitação dos recursos humanos, a otimização 
dos processos, o gerenciamento de projetos, a gestão 
comprometida com a eficiência, eficácia e efetividade 
e o permanente estímulo para motivação de todos os 
integrantes da Força (GutIAN, 2005).

o Programa é baseado na gestão pública 
pela excelência, configurado em um modelo de 
gerenciamento organizacional e definido a partir 
dos fundamentos e critérios de excelência, os quais 
são utilizados pelo Programa da Qualidade no 
Serviço Público - PQSP, atual Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBlICA) 
do Ministério do Planejamento, orçamento e 
Gestão (MPoG) e outras organizações nacionais e 
internacionais (EXérCIto BrASIlEIro, 2008). 

O PEG – EB, portanto, visa à “reorganização das 
atividades sob a égide da excelência”, através da 
adoção de práticas gerenciais que conduzam a um 
melhor desempenho dos projetos e processos e à 
melhoria da qualidade dos produtos e serviços na 
Instituição. o conjunto destas práticas, dentre as quais 
podemos citar a Autoavaliação (AA), Análise e Melhoria 
de Processos (AMP), Elaboração e Gerenciamento de 
Projetos (EGP), Sistema de Medição de Desempenho 
organizacional (SMDo) e Indicadores de Desempenho 
organizacional (IDo) integradas, é denominado 
“Modelo de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro” 
(MEG-EB) (EXérCIto BrASIlEIro, 2008). 

As ações de aperfeiçoamento da gestão do 
Exército realizadas em consonância com o PEG-EB 
e seu modelo, apresentam referências frequentes em 
diversos fóruns, particularmente no GESPÚBlICA, do 
MPoG; no Movimento Brasil Competitivo (MBC); no 
Movimento Gera Ação, liderado pela PEtroBrÁS; 
na Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e com 
destaque para o reconhecimento internacional do 
Conselho de Competitividade (CoC) dos Estados 
unidos da América (EXérCIto BrASIlEIro, 2008). 

No ano de 2007, por meio da Portaria nº 220 de 
20 de abril, o Gen Ex Enzo Martins Peri, Comandante 
do Exército, resolve dar continuidade ao Programa 
de Excelência Gerencial, estabelecendo o Sistema de 
Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB), com o objetivo 

de integrar as informações gerenciais do Exército 
Brasileiro, para auxiliar as decisões do Comandante do 
Exército e do Alto-Comando do Exército, incorporando 
os conceitos e práticas adotadas pelo PEG-EB. 

o sistema busca atender seus objetivos, baseado em 
quatro projetos principais: Projeto Sistema de Gestão 
Estratégica / Balanced Scorecard (SGE/BSC), focado 
em empregar a metodologia Balanced Scorecard para 
estabelecer um modelo integrado com o Sistema de 
Planejamento do Exército (SIPlEX); Projeto Sistema 
Integrado de Gestão (SIG), visando integrar os 
sistemas corporativos existentes no Exército; Projeto 
de Gestão por Processos (PGP), para documentar e 
aprimorar os processos organizacionais existentes, 
e Projeto de Consolidação do PEG-EB que busca 
dar continuidade às atividades do PEG-EB a fim de 
consolidar as modernas práticas de gestão e aumentar 
a operacionalidade (EXérCIto BrASIlEIro, 2008). 

Ainda em 2007, o Exército Brasileiro participou 
do Comitê Conceitual coordenado pelo GESPÚBlICA 
do Ministério do Planejamento, orçamento e Gestão 
(MPoG) que elaborou o Modelo de Excelência na 
Gestão Pública – MEGP/08, alinhando-se assim, com 
os fundamentos da Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ). Este modelo é usado como base pelo Exército 
na execução do MEG-EB. 

o Modelo de Excelência em Gestão Pública é 
composto por 8 critérios que juntos compõem um 
sistema de gestão para as organizações do setor 
público brasileiro. os critérios que compõem o modelo 
são os seguintes: liderança; Estratégias e Planos; 
Cidadãos; Sociedade; Informação e Conhecimento; 
Pessoas; Processos; e Resultados. “Os Critérios de 
Excelência fazem parte de um modelo que propõe 
como sistemática avaliar a gestão, tomando como 
referência o estado da arte em gestão, em geral 
desenvolvido a partir dos prêmios nacionais da 
gestão. A idéia é a de que, para melhorar a eficiência 
e a eficácia das organizações em geral, precisamos 
ter uma visão e uma abordagem sistêmica da gestão, 
além de ter empresas que, tratando de todos os 
stakeholders, sejam socialmente responsáveis” 
(Brasil, 2009) (FErrEIrA, 2009).

A Estratégia Nacional de Defesa (END) de 2008, 
primeiro documento oficial do Governo Federal 
com uma clara preocupação com a defesa, serviu 
como fundamento para que em 2010 o Exército 
apresentasse o Projeto de Força do Exército Brasileiro 
(PROFORÇA), fiel à metodologia de planejamento, 
programação e orçamentação, apresenta as diretrizes 
para a concepção e a evolução da Força para 2031. 
Este projeto tem por objetivo orientar o Processo de 
transformação por meio de diretrizes para os Vetores 
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de transformação (Vt): Ciência & tecnologia; Doutrina; 
Educação & Cultura; Engenharia; Gestão; recursos 
Humanos; logística; orçamento & Finanças e Preparo 
& Emprego. (grifo nosso) 

o destaque apresentado aos vetores Educação 
& Cultura; Gestão; recursos Humanos; logística; 
e orçamento & Finanças mostram a preocupação 
do Exército com áreas de grande importância para 
o desenvolvimento da força e onde a influência da 
excelência na gestão se mostra mais presente e poderá 
servir de impulso e estímulo para outras áreas.

“A Estratégia Nacional de Defesa e o Processo de 
transformação do Exército Brasileiro..., pressupõe 
a implementação de mudanças nas diretrizes 
estratégicas, doutrinárias, tecnológicas e de gestão” 
(“DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO 
2011-2014”, 2011) (grifo nosso). 

De acordo com a Diretriz do Comandante do Exército 
para o período de 2011-2014, de 1º de janeiro de 
2011, os esforços da área de educação e cultura, em 
todos os níveis da formação militar, técnico, graduação 
e pós-graduação, devem estar voltados ao incentivo 
do estudo de diversas áreas de interesse do Exército 
dentre essas se destaca o de gestão. Esta afirmação 
mostra mais uma vez a preocupação do comando 
da força com a disseminação e aperfeiçoamento do 
conhecimento desta área.

As medidas estabelecidas pelo Comando do 
Exército, consolidadas no PEG-EB e no SE-EB, fazem 
parte de uma série de medidas para melhorar a gestão 
no âmbito da força. A grande gama de informações 
e sua extrema relevância para o futuro da instituição 
tornou a sua disseminação essencial e como a 
Academia Militar das Agulhas Negras é a célula-mater 
do Exército a criação de uma disciplina que abrangesse 
estes conhecimentos é fundamental para o sucesso do 
programa e da mentalidade gerencial.

4 A DISCIPlINA 
EXCElÊNCIA GErENCIAl 
NA ACADEMIA MIlItAr DAS 
AGulHAS NEGrAS 

No ano de 2003, o Programa de Excelência 
Gerencial do Exército Brasileiro, estabelecido pela 
Portaria Nº 348, de 1º de julho de 2003, previa a sua 
implantação em 10 (dez) passos distintos, sendo o seu 
6º Passo a Capacitação de recursos Humanos. Nesta 

fase foi enfatizada a importância da área de ensino 
como fator de disseminação e atualização do público 
interno nas novas técnicas e métodos para a melhoria 
da gestão, determinando o envolvimento de seus 
estabelecimentos de ensino na capacitação destes 
recursos. O Anexo “C”, Planejamento da Capacitação 
dos recursos Humanos, previa palestras e a adaptação 
dos currículos dos estabelecimentos de ensino (EE) 
para a introdução de conhecimentos teórico/práticos 
necessários à implantação e à consolidação do PEG-
EB (EXérCIto BrASIlEIro, 2003).

A Diretriz do Diretor de Formação e Aperfeiçoamento, 
de 24 de setembro de 2003, determinava à AMAN 
a implantação da disciplina “Ciências Gerenciais” 
no currículo a partir do ano de 2004. Para tanto 
foram realizados estudos internos na Academia e 
foi formulada uma resposta adequando o conteúdo 
existente na disciplina “Administração”, com as novas 
necessidades impostas. o ofício Nr 131-SE.2.2.1, de 
27 de outubro de 2003, do Diretor de Formação e 
Aperfeiçoamento, determina após a análise da proposta 
da AMAN que o nome da disciplina será Ciências 
Gerenciais (com suas subdivisões I e II), uma carga 
horária de 138 horas sendo 60 no 3º ano e 78 no 
4ºano e que fosse incluída no Documento de Currículo 
de todas as Armas, Quadro e Serviço (DIrEtor DE 
ForMAção E APErFEIçoAMENto, 2004). 

Em 2005 uma revisão curricular foi realizada e a 
disciplina foi reorganizada, mudando a carga horária 
para 90 horas e sua aplicação apenas no 4º ano o que 
ocasionou certo prejuízo para o desenvolvimento dos 
conteúdos.

já em 2007, foi estabelecido o Sistema de 
Excelência no Exército Brasileiro, objetivando integrar 
as informações gerenciais da força e em 2009, a 
2ª Subchefia do Estado Maior do Exército, órgão 
responsável pela Excelência Gerencial no âmbito da 
Força, após realizar estudos buscando uniformizar 
e aperfeiçoar o conteúdo programático e a carga 
horária das escolas congêneres remeteu a Academia, 
uma proposta de Plano de Disciplinas (PlADIS) que 
contemplava a mudança da denominação da cadeira 
para “Excelência Gerencial”, a inclusão da matéria 
“Gestão Ambiental” e a adequação da carga horária 
para 60 horas, mantendo-a no 4º ano. A mudança 
foi aceita e é atualmente utilizada pela cadeira com a 
seguinte constituição:
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tabela 1: organização de Assuntos da Cadeira de Excelência Gerencial

uD I – NoçõES BÁSICAS DE 
ADMINIStrAção

uD II – SIStEMA DE EXCElÊNCIA No 
EXérCIto BrASIlEIro (SE-EB)

uD III – GEStão EStrAtéGICA 

Assunto 1: teoria Geral da 
Administração

Assunto 1: Sistema de Excelência no 
Exército Brasileiro (SE-EB)

Assunto 1: Planejamento Estratégico 
organizacional (PEo) 

Assunto 2: Administração Pública

Assunto 2: Modelo de Excelência em 
Gestão do Exército Brasileiro

Assunto 2: Sistema de Medição de 
Desempenho 

Assunto 3: Gestão Ambiental

Assunto 3: Elaboração, Gerenciamento 
e Acompanhamento de Projetos

Assunto 4: Análise e Melhoria de 
Processos

Fonte: AMAN

Esta estrutura permite ao discente conhecer as 
noções básicas da teoria geral da administração, 
administração pública e gestão ambiental, essenciais 
para que possa compreender as próximas fases da 
disciplina. Em outra fase, aprende como foi implantada 
e como funciona o Sistema de Excelência Gerencial e 
o seu modelo, para que entenda como deve aplicar 
as ferramentas gerenciais que são apresentadas 
e exercitadas durante a fase final do módulo. Estas 
matérias são alvo de duas avaliações somativas, 
denominadas Prova Formal (PF) que tem por objetivo 
verificar o nível de entendimento do Cadete em relação 
aos assuntos abordados e realizar a avaliação do 
resultado do desempenho escolar.

O Perfil Profissiográfico do Concludente do Curso 
de Formação e Graduação de Oficiais da AMAN é o 
documento que apresenta o que a Força terrestre 
espera dos oficiais formados pela linha de ensino 
bélica no desempenho de suas funções. Neste 
documento são apresentadas as competências que o 
Oficial deverá apresentar para cumprir suas missões 
e para atender a necessidade de interação que lhe 
permita participar da sociedade, em especial o meio 
acadêmico, nas pesquisas e debates para a produção 
de conhecimentos no campo da Defesa. Dentre as 
competências mais relevantes para a excelência 
gerencial no Exército, podemos destacar: 

CoMPEtÊNCIAS FuNCIoNAIS: gerir recursos 
humanos, materiais e financeiros, empregando 
ferramentas gerenciais; atuar nas diversas situações 
inerentes à vida vegetativa de uma organização Militar;

CoMPEtÊNCIAS DE rElACIoNAMENto: Negociar 
e gerenciar situações e conflitos (gerenciar crises); 
reformular planejamentos e comportamentos diante 
de novas exigências;

CoMPEtÊNCIA CoGNItIVA: realizar planejamentos 
operacionais, logísticos e administrativos (EXérCIto 
BrASIlEIro, 2012) (grifo nosso).

5 ANÁlISE DoS 
rESultADoS

A administração pública brasileira atual, esta 
desde os anos noventa do século passado, em uma 
constante evolução, buscando abandonar as distorções 
da burocracia e adotar uma administração gerencial 
voltada para o resultado e para a excelência. Para tanto, 
diversas iniciativas foram realizadas dentre estas se 
destacam a reforma Gerencial de 1995, o Programa 
de Qualidade e Participação na Administração Pública 
– QPAP, o Programa da Qualidade no Serviço P úblico 
– PQSP, o Programa Nacional de Gestão Pública e 
desburocratização – GESPÚBlICA e o Modelo de 
Excelência na Gestão Pública – MEGP/08.

A criação da disciplina na AMAN, por iniciativa 
do Comando do Exército, através do Programa de 
Excelência Gerencial do Exército Brasileiro, estabelecido 
pela Portaria Nº 348, de 1º de julho de 2003, busca 
melhorar a gestão e a operacionalidade de todo o EB 
através da disseminação dos conhecimentos para 
os seus futuros oficiais que são os responsáveis pela 
irradiação desta cultura para toda a força.

As iniciativas do Exército de modernizar e 
transformar a força apresentam em seu cerne, o 
foco na gestão e na excelência. Esta afirmação fica 
evidente ao se verificar a criação do Sistema de 
Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB), do Modelo 
de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro (MEG-
EB), totalmente sintonizado com o MEGP/08, do 
Projeto de Força do Exército Brasileiro (ProForçA) e 
da Diretriz do Comandante do Exército para o período 
de 2011-2014. todas voltadas para que as ações dos 
integrantes da força estejam direcionadas para a gestão 
pela excelência, quer seja pelo estabelecimento de 
sistemas e modelos de excelência como também pelo 
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incentivo e determinação que estes conhecimentos 
fossem parte do currículo dos seus estabelecimentos 
de Ensino, principalmente a AMAN.

No Plano de Disciplina da Cadeira de Excelência 
Gerencial, podemos ver a preocupação de passar 
ao futuro oficial, conhecimentos essenciais ao 
desempenho de suas funções como lideres e 
agentes da administração pública. teoria Geral da 
Administração, Administração Pública, Modelo do 
Sistema de Excelência do Exército Brasileiro (MEG-
EB), Planejamento Estratégico organizacional (PEo), 
Sistema de Medição do Desempenho organizacional 
(SMDo), Elaboração e Gerenciamento de Projetos 
(EGP) e Análise e Melhoria de Processos (AMP), 
são matérias em sintonia com as necessidades 
estabelecidas pelo Exército e consolidadas no Perfil 
Profissiográfico do Concludente do Curso de Formação 
e Graduação de Oficiais da AMAN, documento que 
apresenta o que a Força espera dos oficiais formados 
pela Academia.

6 CoNCluSõES

Procurou-se no presente artigo, mostrar como a 
introdução da disciplina “Excelência Gerencial” no 
currículo da Academia Militar das Agulhas Negras, 
contribui na formação do oficial da linha de ensino 
bélico do Exército Brasileiro. 

Fica evidente que o ensino da disciplina “Excelência 
Gerencial”, na Academia Militar das Agulhas Negras 
contribui para atender as necessidades do Processo 
de Transformação do Exército, do perfil profissiográfico 
do concludente da AMAN e para o atendimento das 
necessidades da formação não só do oficial combatente, 
mas também do agente da Administração Pública.

 Espera-se que de 2004, inicio das atividades da 
disciplina, até 30 anos a frente, culminando com os 
anos de 2030, possa se verificar a total implantação 
da excelência na gestão. Neste período os primeiros 
militares que receberam estes conhecimentos estarão 
realizando suas atividades como gestores e ao fim 
do período, quando eles estiverem comandando 
organizações Militares valor unidade, objetiva-se 
verificar a melhora na maneira de gerenciar os bens 
públicos por parte da Força terrestre.
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rESuMo 

O trabalho possui por finalidade apresentar um 
breve resumo da evolução da disciplina de História 
Militar como parte integrante do curso de formação do 
oficial combatente do Exército Brasileiro. Desta forma 
procurou através de pesquisa bibliográfica definir uma 
ordem cronológica ao ensino de História Militar nas 
diferentes escolas militares que foram sede do curso de 
formação. Buscou também estabelecer as referências 
nas quais os diferentes professores e instrutores se 
basearam e concluir sobre as distintas influências a 
que estavam submetidos os encarregados da pesquisa 
e do ensino de História Militar por dois séculos. Assim, 
visa fornecer subsídios para estabelecer um debate 
sobre os conteúdos curriculares e a contribuição da 
História Militar, enquanto disciplina, para a formação 
do Oficial do Exército Brasileiro.

Palavras-Chave: Exército Brasileiro; Educação 
Militar; História Militar. 

1 INtroDução

O método historiográfico moderno, que visa aprender 
lições importantes para o presente através do estudo do 
passado, é inaugurado por Maquiavel na sua obra “O 
Príncipe”1. Assim, os generais que pensaram as questões 
relativas à guerra, a partir do século XVIII, procuraram 
resolver os seus questionamentos recorrendo a fontes 
historiográficas. Esse é um dos principais argumentos 
que fazem da História Militar um campo freqüentado, 
muitas vezes, quase exclusivamente por militares. 
Este foi uma importante questão que motivou a atual 

1 A obra O Príncipe, de Maquiavel, comentado por Napoleão editado pela BIBLIEx em 
1998, é um exemplo.

pesquisa e definir certa metodologia de trabalho. No 
presente artigo não se buscou trabalhar diretamente 
com as interpretações históricas e suas metodologias. 
No entanto, o trabalho ao resgatar a evolução da 
disciplina de História Militar, indiretamente e sem se 
aprofundar, tratou desses assuntos. 

A evolução da disciplina dentro do curso de formação 
faz parte do contexto do próprio desenvolvimento da 
História enquanto ciência ou campo do conhecimento 
humano, principalmente no Brasil. Não obstante, 
do presente trabalho não se procurou discutir ou 
estabelecer relações com os trabalhos que analisam as 
teorias e metodologia da História Militar atualmente2. 

Para descrever o processo histórico da evolução 
da disciplina, o presente trabalho buscou abordar a 
problemática em duas partes distintas, mas que mantém 
integração ente si. A primeira parte se concentra na 
atuação do coronel e professor Pedro Cordolino frente a 
disciplina na Escola Militar. Foram os primeiros registros 
sobre os problemas da História Militar. Acompanhando 
o Coronel Cordolino, inferiu-se sobre como a História era 
abordada e seus problemas em definir os objetivos da 
disciplina, para o curso de Formação. 

Na segunda parte, aparece a importante 
contribuição do Coronel ruas Santos, que procurou 
estabelecer uma história científica, amparado nas 
primeiras referências sobre teoria e metodologia do 
conhecimento histórico, produzidas no Brasil. Nessa 
parte, abordou-se ainda, o distanciamento entre 
a História Militar e a evolução do conhecimento 
teórico da produção historiográfica, ocasionada pela 
conjuntura político-ideológica como a principal causa 
do estabelecimento de uma metodologia própria 

2 Importantes trabalhos que possuem como objeto a discussão teórica da História 
Militar são os artigos do Professior Arno (WEHLING, 2001); do professor Marcos 
Sanches (SANCHES, 2010) e; o primeiro capítulo do Livro Nova História Militar 
Brasileira (CASTRO, 2004).
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para o ensino da História Militar, a partir da década 
de 1970. Da mesma forma, demonstrou a procura 
recíproca entre os militares e as universidades, depois 
de superado os conflitos.  

Finalmente, percebeu que a História Militar, 
enquanto disciplina do curso de formação do oficial 
combatente, está em permanente construção. 
Consequência de seu condicionamento, por um lado, 
as políticas de ensino e as mudanças curriculares da 
AMAN e, por outro, o constante aperfeiçoamento nos 
estudos e pesquisas no campo da Historia militar.

2 o ENSINo DE HIStórIA 
MIlItAr DE 1810 A DéCADA 
DE 1950

A preocupação de estudar a História Militar surge, 
como disciplina voltada para a formação de oficiais da 
Força terrestre, no momento da criação da Academia 
real Militar, impressa no Decreto de 1810. Mas 
ficou dependente da agregação de um oitavo ano e 
da criação de uma biblioteca. Somente, a partir do 
regulamento de 1839, o estudo da História Militar 
passou realmente a fazer parte do currículo e ser 
ministrado dentro do curso de formação. (MottA, 
1998, p. 77-78). A disciplina compreendia o mesmo 
que fora estabelecido no primeiro estatuto, ou seja, um 
estudo da “História Militar de todos os povos e seus 
respectivos progressos na Arte e Ciência militar. Dará 
ideia dos maiores generais nacionais e estrangeiros 
e explicará os planos das mais célebres batalhas”.  
(AZEVEDO, 1998, p. 33).

A partir de então o ensino de História Militar não 
saiu mais dos currículos. No entanto, não passou 
incólume pelas inúmeras reformas curriculares pelas 
quais passou a construção do ensino militar no século 
XIX. Como discorre o Coronel Cordolino3, sobre o 
ensino da disciplina na segunda metade do século XIX: 

3 O Coronel Pedro Cordolino F. de Azevedo foi professor na Escola Militar do Realengo 
desde os anos finais da década de 1910, transferiu-se junto com a Escola para a 
cidade de Resende, onde atuou, aparentemente, nos primeiros anos. Lecionou História 
Militar no curso de formação de oficiais combatentes do Exército por 26 anos. O 
coronel, como se verá mais adiante, ainda é uma influência marcante nos conteúdos 
e no ensino da História Militar na AMAN. Quando se aposentou, o professor juntou 
suas notas de aula em um livro. A edição conhecida foi publicada pelo Departamento 
de Imprensa Nacional no ano de 1950, com o título de História Militar, volume 1, 
que versava sobre História Militar Geral. No entanto, existem informações de uma 
publicação do ano de 1946. No ano de 1998, a Biblioteca do Exército (BIBLIEx), 
lançou uma nova edição do volume 1, sob o mesmo título, sem mencionar que era o 
primeiro volume. O segundo volume tratou sobre a História Militar do Brasil, e segundo 
informação do General Jonas de Morais Correia Neto, na apresentação que faz da 
edição de 1998, foi lançada em 1952, pelo Departamento de Imprensa Nacional.

Foi, pois, um bom começo esse estudo da História, 
tal como determinaram os regulamentos de 1810 
e 1833. Mas, depois, com as sucessivas reformas, 
demos novo rumo ao estudo da disciplina, juntando 
seu estudo com o da tática e da Estratégia, tal como 
se fez nos regulamentos de 1860 e 1863. Depois, 
seu estudo foi mais prejudicado no regulamento de 
1889, no qual a História Militar aparece reunida 
àquelas duas disciplinas e acrescida da Fortificação. 
Isto no que diz respeito aos cursos de Infantaria 
e Cavalaria. Quanto aos cursos de Artilharia, 
Engenharia e Estado-Maior, a História não era neles 
matéria de cogitação. Passava seu estudo, assim, 
a ser relegado a um plano inferior, já que não era 
exigido dos oficiais que seriam um dia chamados a 
dirigir o Exército.

o absurdo a que chegamos em relação a tão capital 
assunto culminou com regulamento de 1890. Nesse, 
então, a História foi incluída no 5º ano de curso geral 
- das três Armas - com a designação geral de tática, 
Estratégia e História Militar, especialmente do Brasil. 
Na Escola Superior de Guerra, então criada, nada 
havia a respeito. (AZEVEDO, 1998, p. 33).

Quem corroborou as reflexões de Cordolino foi o 
General tasso Fragoso, que foi aluno da Escola Militar 
na década de 1880. tasso Fragoso relatou na sua 
primeira obra de História Militar, a deficiência em 
relação aos assuntos históricos, principalmente, aos 
que competem a História do Brasil: 

logo que aos primeiros passos de minha vida como 
oficial do exército, senti com mágoa a deficiência de 
minha preparação histórica. reconheci sem demora 
não só que me falecia em geral o conhecimento dos 
fastos da Pátria, mas sobretudo o de seus grandes 
eventos militares. [...] E por que seria a História 
Militar do Brasil tão descurada na antiga Escola da 
Praia Vermelha, quando ali estanciei durante a melhor 
quadra de minha vida. (FrAGoSo, 1922, p. 6).  

No entanto, o próprio autor, ao buscar a explicação 
para este questionamento, encontra resposta nos 
movimentos filosóficos que de, uma forma ou de outra, 
influenciava nos currículos da Escola Militar e diminuiu 
a importância da participação da História Militar na 
formação do oficial: 

Nos anos anteriores ao advento da república havia se 
arraigado no espírito de muitos, a falsa ideia de que 
a democracia verdadeira e a fraternidade real entre 
os povos, deviam fundamentar-se no esquecimento 
e até na maldição de certos fatos do passado. Daí 
o estado de alma da geração militar a que pertenci 
e do meio que preparava. Neste ambiente havia um 
temor de falar em guerras na presença dos moços. 
(FrAGoSo, 1922, p. 7)
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Era a filosofia positivista e o evolucionismo 
que “empolgou lentes e alunos, inspirando novas 
concepções de currículo e de programas de ensino”. 
(MottA, 1998, p. 146). Assim, o envolvimento no 
movimento abolicionista e, sobretudo, no republicano 
desviou a atenção dos problemas relativos à formação 
do oficialato na Escola Militar da Praia Vermelha4.

outro problema que atingiu o ensino de História 
Militar na Escola foi apontado também por Cordolino. 
Segundo esse autor, existia a tentativa de estabelecer um 
vínculo entre a História Militar e o estudo da estratégia e 
da tática. o cuidado do autor em diferenciar a História 
Militar dos estudos vinculados a Estratégia e da tática 
se encontram nas páginas iniciais do seu escrito.

Mas, se no estudo da História, cuidar o professor 
da indagação apenas dos ensinamentos militares 
decorrentes, pode-se chegar ao excesso de transformar 
esse estudo em um curso de Estratégia ou de 
tática. reagindo contra esse outro excesso, cabe ao 
professor orientar o ensino de modo que, ao expor o 
encadeamento dos fatos e suas consequências, não 
se aventure em edificar sobre as conclusões de suas 
lições qualquer doutrina tática ou estratégica. No caso, 
agirá erradamente, pois lida com estudantes dando 
os primeiros passos na carreira militar. A atuação 
do professor sobre o espírito do aluno, no ponto de 
vista tático, deverá ser grande, de certo, mas sempre 
indiretamente, não tendo esse ponto de vista como 
objetivo. (AZEVEDO, 1998, p. 31).

A posição do Coronel Cordolino, traduz a 
preocupação, de não transformar a disciplina de 
História Militar em análises de batalhas, onde se 
procura desenvolver apenas os conceitos estratégicos e/
ou táticos. Da mesma forma que a filosofia positivista, a 
união de História Militar com análises mais próprias da 
profissão militar, segundo Cordolino, foram responsáveis 
por certo desprestígio do estudo desta disciplina no 
curso de formação na Praia vermelha, entre a década 
de 1870 e os primeiros anos do século XX. 

Desse modo, são assinalados dois problemas 
que fizeram o declínio do ensino da História Militar 
na escola de formação durante o Império e início da 
república: fatores externos em que o ensino militar se 
viu envolvido por conta da sua orientação pedagógica 
(inclinação para as ciências exatas e o positivismo), 
e a união dos conteúdos de História Militar com os 
estudos de Estratégia e de tática. 

Dificuldades estas que, ao que tudo indica, 
começaram a ser resolvidas nas primeiras décadas do 
século XX. 

4 Sobre o assunto: CASTRO, Celso. Os Militares e a República. Rio de Janeiro: Zahar 
Editor, 1995. Também: LOBATO FILHO, General. A última noite da Escola Militar da 
Praia Vermelha. Rio de Janeiro: BIBLIEx, 1992.

o fechamento da Escola da Praia Vermelha em 
1904 e os novos regulamentos, editados entre 1905 
e 1919, reformaram o ensino militar, com o objetivo 
de “acabar com o bacharelismo militar” (MOTTA, 
1998, p. 232). Estas ações conseguiram impor uma 
formação técnico-profissional no curso da Escola 
Militar e, em parte, conter o engajamento político dos 
alunos da escola5. 

Já a solução do conflito entre História Militar e os 
conteúdos que seriam próprios do ensino da Estratégia 
e de tática demonstrou ser um problema mais 
complexo. Por certo, fez parte da rotina do Coronel 
Cordolino, nos seus anos de trabalho na Escola Militar 
do Realengo. Ao que tudo indica a fonte deste conflito 
estava em alguns aspectos das orientações e práticas 
produzidas pela influência da Missão Militar Francesa. 

A entrada da Missão Militar Francesa na Escola, a 
partir do ano de 1924, marcou um novo período na 
formação do oficial combatente e deixará profundas 
marcas na mentalidade do Exército Brasileiro do século 
XX. No entanto, no que se refere ao curso de História 
Militar, Cordolino faz algumas ressalvas. A primeira, 
em relação ao escasso conteúdo atinente à História 
Militar do Brasil e, a segunda, sobre os conteúdos de 
tática e Estratégia que dominam o ensino da História.

Para o Ensino de História Militar, o regulamento 
editado em 1924, sob os auspícios da Missão Militar 
Francesa prescreve que: “o professor escolherá duas 
ou três guerras modernas e as estudará em suas linhas 
gerais, com o fito de mostrar aos alunos como o futuro 
dos povos depende da organização militar existente no 
tempo de paz”. (MOTTA, 1998, p. 273). Cordolino 
ao escrever na década de 1940, fez referência a essa 
orientação do currículo, e adverte ao que entendia 
como uma falha no regulamento francês: “é de notar-
se aqui a restrição imposta pelo regulamento de 
1924 ao curso de História: só se devia estudar uma 
única campanha do Brasil em cada ano, enquanto 
se devia estudar várias de Napoleão e outros povos”. 
(AZEVEDO, 1998, p. 35). 

Defensor dos episódios da História Militar do 
Brasil e do seu ensino durante o curso de formação, 
Cordolino buscou implantar os conteúdos da disciplina 
na Escola Militar. Seu esforço foi reconhecido por 
antigos companheiros que escreveram, no ano de 
1949, a apresentação de seu livro: 

é de frisar, e o fazemos com dever de indeclinável 
justiça, que fostes o primeiro professor da Escola 
Militar a introduzir no programa da cadeira o ensino 
completo de toda a História Militar do Brasil, quando, 

5 Ver MOTTA, 1998, especialmente o capítulo 5: A Era do Realengo.
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até então, este estudo se limitava apenas ao da 
Guerra do Paraguai e esta mesmo dada somente em 
uma única aula. (AZEVEDO, 1998, p. 10).

Assim, o Coronel Cordolino buscou estabelecer, o que 
até então não havia ocorrido, um curso completo dos 
episódios de História Militar brasileira, o que atendeu 
às aspirações produzidas pelo general tasso Fragoso 
no início da década de 1920. Contudo, isso ocorreu 
aos poucos, e consolidou-se, sobretudo, após o término 
da influência francesa na Escola Militar do Realengo. 
Mesmo assim, Cordolino (AZEVEDO, 1998, p. 34), faz 
uma ressalva, pois critica o regulamento de 1942, por 
ater-se o estudo da História, “inexplicavelmente, apenas 
ao limitado campo da História Militar do Brasil”. Assim, 
faz também uma crítica aos excessos das mudanças 
que frequentemente ocorriam no ensino militar.

Com relação ao segundo ponto, ou seja, os 
conteúdos de Estratégia e tática, a crítica aos 
regulamentos franceses, aparece de forma indireta nas 
palavras de Cordolino. 

um exemplo, do modelo francês, aparece em um 
pequeno livro, com edição em 1934, mas fazendo 
referência na capa ao Curso de História Militar (ano 
de 1932). Este livro foi escrito pelo Diretor do Ensino 
Militar que, na época, era um membro da Missão 
Militar Francesa na Escola Militar do realengo6. Sendo 
um estudo pormenorizado de uma batalha da Primeira 
Guerra Mundial, este livro reflete o que Cordolino 
considera ensinamentos para um curso a parte, “com 
programas e professores próprios”. (AZEVEDO, 1998, 
p. 31). Portanto, ao se comparar os escritos do Coronel 
Cordolino, com a obra do oficial francês, percebe-
se que a crítica aos ensinamentos de Estratégica ou 
tática estão na amplitude com que se estudava uma 
campanha. Para Cordolino o estudo na escola de 
formação seria apenas das campanhas militares, não 
se aprofundando em estudo analítico das batalhas.

Ao escrever sobre o que parece ser o primeiro 
regulamento da Escola Militar em resende, publicado 
no ano de 1944, exalta o retorno da História Militar ao 
que indicava os princípios imediatamente anteriores à 
influência da Missão Militar Francesa de Instrução:

[...] E surge com independência e autonomia 
imprescindíveis a assunto de tanta monta. 
Descartando-se de seus apêndices – tática e 
Estratégia – não obstante suas afinidades, retoma o 
lugar que lhe cabe na formação da cultura do oficial, 
pois, sendo rica de casos concretos, ela pode dar 
ao jovem estudante o senso tático indispensável, 

6 LANGLET, Ten Cel P. Batalha de St. Quentin-Guise (Grande Guerra – Ago de 1914). Rio 
de Janeiro: Leuzinger S.A., 1934.

surgindo de maneira indireta, pelo estudo dos 
fatos de guerra no seu encadeamento lógico e nas 
consequências essenciais. (AZEVEDO, 1998, p. 34).

Entretanto, a Missão Militar Francesa de Instrução 
estimulou uma prática que já fora incluída no primeiro 
estatuto que regulou o ensino militar, isto é, do decreto 
de 1810: entre as incumbências do professor cabia-
lhe escrever um compêndio do conteúdo ensinado 
em sala de aula. Segundo jehovah (MottA, 1998, 
274-275), um dos poucos professores que atenderam 
a esta solicitação foi o Coronel Cordolino que, por 
certo, escreveu e distribui suas notas de aula durante 
seu período de docente da Escola Militar e que irá se 
traduzir nos livros editados em 19507. 

Ao que tudo indica, graças a esta determinação, as 
notas de aula do Coronel Cordolino, bem como as do 
tenente-Coronel langlet, são preciosas informações, 
que se dispõe atualmente, sobre os conteúdos que 
se ministravam a respeito de História Militar antes de 
1950.  

o professor e Coronel Pedro Cordolino deixa a 
cadeira de História Militar em meados da década de 
1940 e, ao ver pelos seus escritos estava covencido de 
que o último regulamento, o primeiro da nova Escola 
Militar, na cidade de resende, deixava os conteúdos 
da disciplina em sintonia com o que preconizava ser 
importante na formação do jovem oficial:

Filiando-se realmente a esse programa de ensino, 
cumprindo-se as determinações acima, fazendo-se 
História na aula e não um curso de tática, despertando-
se no cadete o interesse para se aprofundar no estudo 
dos casos concretos de que a História é vasto celeiro, 
estudando-se o chefe, o terreno, o equipamento 
bélico, procurando-se ligar os acontecimentos de 
modo a serem postos em evidência os laços táticos 
que promanarem dos recontros de uma mesma 
época, preparando-se o espírito para o estudo da 
guerra seguinte com o natural evolver dos meios e 
processos de combate em uso e fazendo-se sentir a 
constância dos princípios de guerra e a variedade dos 
métodos de combate, bem terá o professor cumprido 
o seu dever e o resultado será o desejo do jovem 
oficial de dedicar-se, com proveito para si e para 
a classe, ao estudo da História Militar. (AZEVEDO, 
1998, p. 35).

Por certo, o programa de História Militar do 
primeiro regulamento da Escola Militar em resende, 
possui influência de Cordolino. Assim, ao deixar de 
lecionar no curso de formação de Oficiais do Exército 
Brasileiro, celebra a volta da História Militar aos 
preceitos contidos no Estatuto de 1810. 

7 Ver nota de rodapé número 1.
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Em resumo, a História Militar ministrada no curso 
de formação de oficiais combatentes pretendia, para 
o antigo professor, iniciar o aluno nos estudos das 
campanhas militares representativas da antiguidade 
aos tempos contemporâneos. E, desta maneira, 
concluir sobre a importância da organização militar, 
da evolução tática e dos processos de combate sob 
o impacto da evolução do armamento. Ainda, extrair 
desse estudo o valor do chefe militar e os princípios 
fundamentais da guerra, bem como estimular os 
alunos ao estudo contínuo, que visava a contribuição 
das suas pesquisas para a evolução da arte da guerra. 
Assim, de uma forma geral, ficou definido o curso de 
História Militar na AMAN, entre os anos de 1944 e 
1959.

Particularmente, até os dias atuais o ensino 
da História Militar segue, em linhas gerais no que 
diz respeito aos conteúdos, o que foi prescrito 
por Cordolino. Em um exame rápido no Plano de 
Disciplinas (PlADIS), utilizado a partir de 2008, nos 
seus objetivos particulares das disciplinas que compõe 
a cadeira de História Militar, isto é, Geral e Brasil, 
percebe-se este fato8. Para tanto, aos conteúdos 
anteriores, foram agregados os acontecimentos da 
Segunda Guerra Mundial, inclusive, aos nossos dias. 
No entanto, os objetivos do curso continuam os 
mesmos e correspondem a importância que o estudo 
de História Militar, atualmente, possui na formação 
dos oficiais combatentes do Exército. 

3 o ENSINo DE HIStórIA 
MIlItAr DE 1960 Ao INÍCIo 
Do SéCulo XXI

Após a Segunda Guerra Mundial é consenso, 
entre os pesquisadores, a manifesta influência norte-
americana nas instituições militares brasileiras. A 

8 História Militar do Brasil - Objetivos Particulares da Disciplina no Curso – PLADIS 2008
a. Descrever a evolução social brasileira, à luz da História Militar do Brasil.
b. Distinguir a importância do culto às tradições militares brasileiras.
c. Demonstrar interesse e atitudes favoráveis ao estudo e à pesquisa da História Militar 
do Brasil.
d. Aplicar os conhecimentos adquiridos em prol do desenvolvimento do pensamento 
militar nacional.

História Militar Geral - Objetivos Particulares da Disciplina no Curso – PLADIS 2008
a. Identificar a base de conhecimentos sobre a evolução social à luz da História Militar.
b. Explicar os fundamentos e princípios da arte da guerra.
c. Propor contribuições para o desenvolvimento do pensamento militar nacional.

Disponível em: http://www.aman.ensino.eb.br/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=44&Itemid=100
Obs: foram suprimidos os objetivos concernentes a área afetiva, conhecidos com 
objetivos integradores.

Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME), sob a 
inspiração, principalmente, do marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco, desempenhou um papel 
importante na difusão do novo pensamento militar9. 
Oficiais que realizaram o curso de Estado-Maior foram 
os difusores desse pensamento. Dentro dessa nova 
fase, a História Militar, ganhou prestígio. A partir da 
década de 1950, oficiais com curso de Estado-Maior, 
passaram a ser nomeados instrutores da disciplina, 
sendo privativo o de instrutor-chefe para os oficiais do 
QEMA (Quadro de Estado-Maior). A partir de então, 
os professores da Cadeira de História Militar, serão 
designados instrutores. 

Nesse contexto, encontrou-se à frente da Cadeira 
de História Militar entre os anos de 1958 e 1963, 
o Coronel Francisco ruas Santos. Nesses anos foram 
sistematizados os conteúdos da disciplina de História 
Militar em um plano de livros-texto, com 17 volumes 
abrangendo os planos e operações de guerras, desde 
a antiguidade até a Guerra da Coréia (1950-1952).  
A coleção, publicada pela Editora Acadêmica (gráfica 
da própria AMAN), tinha cerca de 2.500 páginas e 
cerca de 600 mapas. (Santos, 1998, p. 15 – 16). um 
amplo estudo das principais campanhas militares da 
História. Ao que tudo indica esses livros-texto, foram 
reunidos, por ruas Santos, em um ensaio em dois 
volumes, que será utilizado pela cadeira de História 
Militar da AMAN, após a saída do autor até o fim 
da década de 1970. Esse ensaio foi publicado, em 
apenas um volume, no ano de 1998, pela Editora do 
Exército (BIBLIEx) com o título de “A Arte da Guerra”. 

No plano de apresentação de estudos, o coronel 
ruas Santos faz menção a outras obras que poderiam 
ser utilizadas pelos cadetes, tais como: “o Brasil na II 
Grande Guerra” do Tenente-Coronel Manoel Tomás 
Castelo Branco; e dois livros do Coronel joão Batista 
Magalhães, “Civilização, Guerra e Chefes Militares” e 
“Evolução Militar do Brasil”. (Santos, 1998, p. 15 – 16).

Neste período também foram publicados, sob a 
responsabilidade do Coronel ruas Santos, juntamente 
com a disciplina de Geografia, na forma de livros-texto, 
estudos sobre os principais Estados da época, pois “a 
preocupação maior dos professores de História Militar 
na elaboração desses trabalhos de equipe tem sido a 
de dar uma ideia sintética daqueles aspectos, desde o 
início da História de cada Estado até os nossos dias”. 
(Santos, 1998, p. 17). Esse programa, elaborado a 
partir da década de 1960, dividiu a História Militar 
em dois conteúdos distintos até o fim da década de 
1990, em que em um ano se estudará os conteúdos 

9 Conforme PERES, Carlos Roberto; CÂMARA, Hiram de Freitas (Orgs.) ECEME  a Escola 
do Método: um século pensando o Exército. Rio de Janeiro: BIBLIEx, 2005.
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de História Militar propriamente dito, e no outro ano, 
os estudos vinculados a história das grandes nações 
(Império Britânico, EUA, URSS), áreas de conflitos 
(oriente Médio) e independência dos países da América 
do Sul. Nas palavras de um instrutor da última década 
do século XX, estes assuntos eram conhecidos como 
um curso de geo-história. Sendo o termo sufixo “geo”, 
correspondia a uma “geografia política”10.

o trabalho realizado entre os anos de 1959 e 
1961 foi uma obra conjunta dos oficiais da Cadeira de 
História Militar, sob a chefia do Coronel Ruas Santos, 
portanto, foi o que mais atendeu a determinação 
contida no primeiro regulamento da Academia Militar 
e reforçada pela Missão Militar Francesa de Instrução, 
na década de 1920, ou seja, a necessidade do 
professor de escrever compêndios. No entanto, ruas 
Santos, procurou enfatizar o caráter “artesanal” do 
trabalho desenvolvido naqueles anos: 

Por fim, deve ser registrado que todos os trabalhos 
de História Militar aqui mencionados e feitos pela 
Seção de História Militar da Academia, entre 1959 e 
1962, são calcados na bibliografia que apresentam. 
Em muitas de suas partes nada mais são do que 
traduções ou adaptações de passagens de livros 
compulsados. o único crédito do autor terá sido o 
de concatenar, traduzir ou adaptar textos, elaborar 
mapas e arranjar figuras para ilustrar os textos. 
(SANtoS, 1998, p. 18).

A elaboração dos textos procurava atender 
ao programa de História Militar da AMAN, que 
certamente personificava um programa desenvolvido 
a partir dos instrutores oriundos do Quadro de Estado-
Maior. Nada é mencionado em relação aos franceses 
na Escola Militar, ou ainda, às notas de aula do coronel 
Cordolino. Mas isso não significou, necessariamente, 
um rompimento total, com os trabalhos desenvolvidos 
pelos professores do período anterior a 1950. 

os conteúdos relativos à História das nações mais 
importantes visavam “preencher uma lacuna sensível 
na formação dos futuros oficiais, em sua maior 
parte oriundos das Escolas Preparatórias, onde não 
se estudavam a História Geral e a Geografia Geral”. 
(SANtoS, 1998, p. 18). já os conteúdos mais 
voltados a História Militar eram os mesmos, estudo 
das campanhas e o desenvolvimento da “arte da 
guerra”. O que mudou nos escritos de Ruas Santos em 
relação ao período anterior foi o que jehovah Motta 
(1998, p. 297) notou ao perceber, mesmo antes da 
Segunda Guerra, “um certo modo de fazer e de dizer 
tipicamente americano”. Esta influência como já 

10 Informação prestada ao autor pelo Cel Da Cás, instrutor da Cadeira de História 
Militar na década de 1990.

visto, acentuou-se na década de 1950. os escritos do 
Coronel Ruas Santos, resumidos no livro “A Arte da 
Guerra” demonstram uma preocupação com uma nova 
didática. os conteúdos são os mesmos que a época 
anterior, o que mudou foi forma de apresentá-los.

Um exame superficial entre as duas obras que 
estão sendo trabalhadas no presente trabalho podem 
refletir a nova concepção didática.  

No livro do Coronel Cordolino “História Militar” 
são dezessete capítulos ao longo de 306 páginas. já 
“A Arte da Guerra” do coronel Ruas Santos são 378 
páginas, 23 capítulos, mas divididos em subcapítulos, 
nenhum atingindo mais de 05 páginas. Somente o 
sumário ocupa 08 páginas, tal a preocupação com a 
síntese para melhor compreensão por parte do aluno11.

Esta preocupação com o desempenho e o 
aprendizado do cadete foi uma preocupação constante 
do Coronel ruas Santos. o volume de material didático 
colocado a disposição do cadete excedia em muito os 
anos anteriores. Para tanto, foram elaborados dois 
livros-texto sobre pesquisa e estudo em História Militar 
para auxiliar nos “trabalhos de análise e síntese, que 
os cadetes são chamados a realizar em suas atividades 
no curso de História Militar”. (SANTOS, 1998, p. 17).  
O primeiro, lançado em 1961, se chamou “Teoria e 
Pesquisa em História Militar” e o segundo “Guia para o 
Estudo da História Militar do Brasil”, que foi elaborado 
e editado em 1963, pela Seção de História Militar 
(SANtoS, 1998, p. 17 e 19). Estes dois livros, ao que 
tudo indica não foram publicados fora da AMAN, ainda 
sendo inéditos ao grande público12.

No livro “Teoria e Pesquisa em História Militar”, 
ruas Santos procurou apresentar uma metodologia 
para expor a disciplina de História de forma científica. 
Para tanto baseou seus escritos no livro de josé Honório 
Rodrigues “Teoria da História do Brasil: introdução 
metodológica”, editado em 1949. O trabalho do 
Coronel ruas Santos está é dividido em três capítulos, 
cada qual com inúmeros subcapítulos, dando à obra 

11 O coronel Cláudio Moreira Bento em sua obra (BENTO, 1999, p. 4-30), se refere a 
uma carta do Ten-Cel Henrique Wiedersphan nos seguintes termos: “O missivista, 
contemporâneo do General Cordolino, considera injustiçado como historiador e 
vítima de uma conspiração do silêncio: parece haver um restrição a maneira como 
ele redigia seus trabalhos. Talvez, por colidirem de certo modo, com as diretrizes da 
Missão Francesa da época, anteriores à 2ª Guerra Mundial e por esta modificadas 
em sua essência pelos acontecimentos de 1940, sob ponto de vista doutrinário”. O 
coronel Bento referindo-se ao professor Cordolino, ainda escreve: “Até hoje, parte dos 
seus estudos infra-estruturam o ensino de História Militar na AMAN. Sua história era 
descritiva”.

12 No final da década de 1970 o Coronel Cláudio Moreira Bento publicou, ao que tudo 
indica, grande parte das pesquisas do Coronel Ruas Santos no Manual “Como estudar 
e pesquisar a História do Exército Brasileiro”. Para o presente trabalho será utilizado a 
segunda edição do Manual, a de 1999.
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forma de manual, ou seja, mais uma indicação da 
influência norte-americana. O primeiro capítulo trata 
sobre noções de teoria da História, especialmente da 
História do Brasil; o segundo, da teoria e pesquisa 
em História Militar, especialmente do Brasil e; o 
terceiro capítulo, ocupando a maior parte, aborda a 
História Militar, seus conteúdos e seus objetivos como 
disciplina, na AMAN. 

Assim Ruas Santos, procurou embasar cientificamente 
seu trabalho e, a partir de então, elaborar uma teoria sobre 
a História Militar que seria adequada para o estudo na 
AMAN. Sobre a História Militar, entendida como um 
campo da História, o autor sintetiza:

tem devorado (a História Militar) grande parte da 
História Política, sendo talvez por isto que até hoje 
não se constituiu numa verdadeira especialidade. De 
regra, a História Militar se enquadra na historiografia 
pragmática, pois serve de base à instrução, seja 
porque é em suas conclusões que se apoiam os 
manuais, seja pelo papel que desempenha na 
formação e no aperfeiçoamento profissional dos 
oficiais. (SANTOS, 1961, p. 37). 

Neste ponto, o coronel ruas Santos é coerente com 
a teoria sobre o declínio dos estudos historiográficos 
sobre política, pois segundo o professor D’Assunção: 

objetos da História Política são todos aqueles que 
são atravessados pela noção de “poder”. Neste 
sentido, teremos de um lado aqueles antigos 
enfoques da Historiografia política tradicional que, 
apesar de terem sido rejeitados pela historiografia 
mais moderna de a partir dos anos 1930, com as 
últimas décadas do século XX começaram a retornar 
com um novo sentido. (Barros, 2002, p. 107).

O Coronel Ruas Santos se filia a uma historiografia 
mais tradicional, bastante coerente com a sua época. 
Mostra afinidade com as teorias mais divulgadas no 
Brasil, da História em seu período e, a partir dessas 
teorias, verificou a necessidade de uma construção 
teórica e metodológica para uma História Militar do 
Brasil, ou ainda, uma história do Exército Brasileiro13. 
Afinal, para Ruas Santos, a História Militar possui uma 
função pragmática ou didática, onde o historiador tem 
a preocupação de extrair os ensinamentos dos fatos 
que apresenta (SANtoS, 1961, p. 2). Portanto, tanto 
na formação como no aperfeiçoamento do oficial, os 
conhecimentos transmitidos se fazem necessários ao 
desempenho das suas funções profissionais (Idem, p.67).

Para tanto era necessário o desenvolvimento 
de uma História Militar do Brasil e, mesmo, do 
Exército. Após verificar como países como os Estados 

13 Desse projeto resultou a História do Exército Brasileiro – Perfil militar de um povo. 
Obra editada, em 1972, sob os cuidados do Estado-Maior de Exército (EME).

unidos e a França resolveram seus problemas neste 
campo, examinou os problemas que existiam para o 
desenvolvimento neste campo no Brasil: 

Na verdade, examinando-se mais de perto o problema 
da elaboração da História Militar do Brasil temos a 
prova evidente de que o Exército não dispôs, até 
aqui, dos meios necessários para essa elaboração, 
em particular pela falta de preparo metodológico da 
parte daqueles que por gosto, ou funcionalmente, 
quiseram ou viram-se obrigados a resolvê-lo. 
É preciso reconhecer, entretanto, que essa deficiência 
é um reflexo da situação geral da História Geral do 
Brasil, cujos problemas básicos também não estão 
resolvidos, embora já equacionados. 
Nessas condições, é de se esperar que, com um maior 
desenvolvimento dos estudos históricos no Brasil, a 
nossa História Militar disso venha a se beneficiar-se. 
(SANtoS, 1961, p. 66). 

o Coronel ruas Santos aponta a carência no 
preparo metodológico, como resultado de uma causa 
conjuntural, ou seja, a falha, no Brasil, se encontra 
no estágio de desenvolvimento da História enquanto 
ciência. Da mesma forma, sugere que esses problemas 
já podem ser resolvidos, possivelmente referindo-se 
a formação dos cursos nas universidades. Portanto 
irá apontar soluções inovadoras para que o Exército 
acompanhe a evolução da disciplina:

De qualquer modo, o estágio de alguns oficiais 
nos centros em que tais estudos se realizam seria 
altamente benéfico para a nossa História Militar.
outra maneira de se melhorar a conjuntura é ministrando 
pelo menos algumas noções de metodologia na Academia 
Militar das Agulhas Negras e na Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército. (SANtoS, 1961, p. 66-67).

Duas soluções foram assinaladas, por ruas Santos, 
para atender as necessidades do preparo metodológico 
do pessoal para trabalhar com a História Militar: o 
estágio de oficiais em instituições e, ministrar, nos dois 
principais estabelecimentos de ensino do Exército, 
fundamentos, do que se conhece hoje, por teoria e 
metodologias científicas, principalmente no campo da 
História.

No Capítulo 3, o Coronel ruas Santos estabelece, 
para os cadetes, o que seria o curso de História 
Militar na AMAN, com relação à teoria e a pesquisa. 
Ao concluir o item “utilidade da História Militar” 
estabelece que: 

A História Militar no seu aspecto puramente 
informativo esclarece-nos quanto a fatos do presente. 
Na sua função educativa, didática ou pragmática, 
a História Militar, de modo muito particular, 
desperta o entusiasmo que beneficiam a formação 
do espírito militar, e contribui decisivamente para 
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solidificar e ampliar os fundamento dos nossos 
conhecimentos profissionais. Como fator de 
compreensão do presente, a História Militar permite 
reviver as experiências do passado transformadas em 
princípios, normas e processos contidos nos nossos 
manuais, isto é, da vivência presente aquilo que ela 
mesma produziu. [...] Em síntese, a História Militar 
é a verdadeira base de conhecimentos profissionais 
do oficial e, como este tem que ampliá-los sempre, 
a História Militar forma o alicerce sobre o qual lança 
as novas construções de seu saber profissional, até o 
fim da sua carreira militar. (SANTOS, 1961, 79-80).

No mesmo capítulo estrutura o programa e o método 
do que irá se estudar na História Militar da AMAN. E 
será reproduzido em vários polígrafos durante décadas. 
os principais conceitos que fazem parte, ainda hoje, 
do que se preceitua como fundamentos da Doutrina 
Militar, foram introduzidos ou aprofundados por ruas 
Santos. os princípios de guerra, os fatores da decisão, 
a manobra e seus elementos, aparecem em definições 
claras e objetivas e, em última análise, representaram 
a sistematização dos métodos de estudos que foram 
produzidos na ECEME e que foram intencionalmente 
introduzidos na AMAN. Assim se estabeleceu um 
método de ensino e aprendizagem de História Militar 
próprio que, paulatinamente, irá se afastar do contexto 
geral da evolução da disciplina de História. 

o que provocou este afastamento? Por um lado, 
foram circunstâncias políticas que se estabeleceram 
na década de 1960, decorrentes de um modo geral 
da “Guerra Fria”, dos regimes impostos na América 
do Sul e, mais particularmente no Brasil, do regime 
pós-1964. Por outro lado, a disseminação do 
materialismo histórico, e uma das suas principais 
correntes, o revisionismo das décadas de 1960 e 
1980, que produziu uma historiografia voltada para 
a denúncia. um exemplo típico desta época, onde o 
momento político influi diretamente na construção do 
conhecimento, é a historiografia sobre a Guerra do 
Paraguai, tal como informou o professor Doratioto: 

uma das formas de combater essas ditaduras era 
desmoralizar seus referenciais históricos, seus ídolos 
– na Argentina, Mitre; no Brasil, o duque de Caxias 
– e seus alicerces ideológicos. Daí o espírito acrítico 
com que o mundo acadêmico aceitou e reproduziu, 
naquele momento, publicações “revisionistas” sobre 
a Guerra do Paraguai, que mistificaram Solano López 
e responsabilizavam o imperialismo britânico pelo 
conflito. (DORATIOTO, 2002, p. 20)

Essas foram alguns fatores que provocaram um 
distanciamento, entre a evolução do conhecimento 
histórico produzido nos centros universitários e a 
História Militar. Esta ficou sendo um campo quase 

restrito a pesquisadores militares que não possuíam 
uma formação acadêmica e não acompanharam 
o desenvolvimento das teorias e metodologias da 
História. Portanto, ficaram restritos a uma historiografia 
tradicional, que vinculou a uma história narrativa, ou 
ainda, com as informações de uma teoria da história 
vinculadas a escola metódica ou científica. Ainda, a 
historiografia produzida dessa forma ficou restrita aos 
Institutos de Geografia e História, como um dos únicos 
círculos de divulgação.

o isolamento da disciplina de História Militar na 
AMAN em relação às teorias e metodologias produzidas 
a partir de 1960, e as introduções sistemáticas 
de instrutores oriundos do QEMA produziram uma 
História Militar que tinha por finalidade a análise 
das campanhas “segundo metodologia e a luz dos 
conceitos de Arte e Ciência militar, em ensinamentos 
didáticos e subsídios para o desenvolvimento da 
Doutrina do Exército”. (BENTO, 1999, p. 2- 9). Desta 
forma, os conteúdos do curso de História Militar na 
AMAN permaneceram, praticamente, cópias do que 
foram produzidos por Cordolino e por ruas Santos. o 
que se alterou foi a didática e o objetivo dos estudos, 
cada vez mais vinculados aos processos oriundos da 
ECEME, pois o termo “doutrina militar” começou a 
aparecer nos escritos.

Ao que tudo indica, até o ano de 1977, não foram 
produzidas mudanças significativas. Os livros-texto 
concebidos por ruas Santos, de uma forma ou de 
outra, ainda estavam sendo distribuídos aos cadetes. 
Naquele mesmo ano foi publicado um documento 
para orientar as atividades de História no âmbito 
do Exército (BrASIl, 1977). Foi um documento de 
caráter geral, pois não estabeleceu nenhuma ação 
concreta, mas servirá de instrumento para mudanças 
na Cadeira de História Militar.  A diretriz publicada pelo 
Estado-Maior do Exército estabeleceu que os estudos 
de História Militar seriam realizados, no âmbito do 
Exército em três níveis, que corresponderiam as três 
escolas: AMAN, EsAo e ECEME que, respectivamente, 
formam, aperfeiçoam e preparam para o exercício do 
comando os Oficiais combatentes do Exército. Para a 
AMAN corresponderia:

Nesse nível, deverão ser realizados estudos gerais 
das principais campanhas militares e batalhas 
ocorridas no passado que permitam ao futuro oficial: 
1) entender a íntima relação existente entre a História 
Militar, de um lado, e a História Geral, a Geografia e a 
Ciência e tecnologia de outros; 2) apreciar as virtudes 
e as qualidades de liderança dos chefes militares do 
passado, especialmente os brasileiros.

A partir desse documento, no ano de 1978, foi 
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realizada uma nova estruturação do material didático 
distribuído anualmente aos instruendos. uma comissão 
foi nomeada para revisar os aspectos de História Militar. 
Esse grupo de Oficiais, todos do QEMA, elaborou 
um “ensaio” onde procurou condensar as inúmeros 
apostilas que foram produzidas anteriormente, pois: 
“o presente ensaio – História da Doutrina Militar –
traduz pesquisas que vêm sendo realizadas há mais de 
50 anos pela Cadeira de História Militar das Agulhas 
Negras” (AMAN, 1979, p. 5). Portanto, o ensaio é 
um resumo dos livros-texto elaborados, na década de 
1960, pela equipe do coronel ruas Santos e atende, 
em um primeiro momento, a uma necessidade. No 
entanto, traduziu a influência e o prestígio constante 
que os oficiais de Estado-Maior trouxeram para a 
cadeira de História Militar na AMAN, o que provocou 
mudança significativa na metodologia.

Em um primeiro momento, havia uma necessidade 
na AMAN de reduzir significativamente o volume de 
documentos editados. os livros-texto produzidos 
anualmente pela Cadeira, durante a década de 1960, 
já estavam sendo publicados nos anos iniciais da 
década de 1970, a cada três anos, devido ao custo do 
papel. Portanto, a solução seria produzir um material 
didático permanente, necessidade esta a que o ensaio 
de “História da Doutrina Militar” veio atender. Essa 
percepção fica mais contundente com a indicação do 
Atlas Histórico Escolar editado pelo MEC. (AMAN, 
1979, p. 5).    

Em um segundo momento, ficou nítido a 
participação efetiva dos oficiais de Estado-Maior na 
concepção de uma História Militar para a AMAN. Na 
página anterior a da “apresentação”, foram transcritas 
três citações: uma sobre o estudo de História Militar, 
retirada do Manual Básico da ESG (Escola Superior 
de Guerra); outra da Portaria Nr 61 do EME, já citada 
anteriormente; e, por fim o conceito de Doutrina Militar, 
retirada do Manual de Campanha C 20-230 do EME. 
(AMAN, 1979, p. 3). Isso representa o direcionamento 
que foi estabelecido para os conteúdos de História 
Militar. o capítulo 5 do referido ensaio faz referência 
ao processo de ensino que “baseia-se na exploração 
e análise de casos históricos à luz dos fundamentos 
da Arte da Guerra a seguir enumerados”. Após, foram 
estabelecidos os conceitos de Doutrina Militar, Fatores 
da Decisão Militar, Fator Militar, Princípios de Guerra 
e seus elementos e, por último a Manobra e seus 
elementos.  (AMAN, 1979, p. 155 - 163). 

Não são conceitos complexos, são simples. De 
forma alguma, foi novidade, pois nas notas de aula 
do coronel Cordolino, já se mencionava o estudo dos 
Princípios de Guerra e ordem das tropas em campo 

de batalha. No entanto, as alterações trouxeram a 
conexão entre o estudo de todo os conteúdos e os 
“processos de ensino”. Procurou-se estudar a história 
dentro dos elementos da doutrina militar, conceitos 
elaborados também no ensaio. Foram transcritas duas 
provas, ao que tudo sugere, aplicadas aos cadetes 
no ano de 1978, nas quais se percebe nitidamente 
a metodologia, voltada para o estudo da análise dos 
aspectos referentes à doutrina militar e ao estudo das 
batalhas. (AMAN, 1979, p. 181 – 194). 

A partir de então, a História Militar da AMAN ficou 
vinculada a esta metodologia de ensino. A comissão irá 
concluir por chamar o ensaio de, “com mais propriedade 
de História da Doutrina Militar, em substituição ao 
título anterior Evolução da Arte da Guerra”. (AMAN, 
1979, p. 198). Não era apenas uma mudança de 
nome, mas sim uma ruptura. Não se tratava mais 
de uma história ligada aos conceitos historiográficos, 
mas sim subordinada a aprendizagem dos conceitos 
básicos de fundamentos da doutrina militar, tal como, 
estudada na ECEME. Sob os auspícios da comissão, 
foram publicados mais três livros para completar a 
coleção, com a finalidade de produzir material didático 
permanente para os cadetes. Gerações de oficiais 
passaram pela cadeira de História Militar e utilizaram 
os famosos “livros de Capa azul”, pois foram utilizados 
até o fim da década de 1990.14

Um dos oficiais da comissão destacou-se na 
produção e divulgação de pesquisas em História 
Militar: o coronel Claudio Moreira Bento. Esse oficial 
iria se destacar, sobretudo, após sua passagem para 
a reserva, no papel de divulgador e incentivador de 
uma mentalidade de estudo e pesquisa da História 
Militar de diversas instituições militares. Seu órgão de 
divulgação, fundado por ele mesmo, é a Academia de 
História Militar terrestre do Brasil.

Na segunda metade da década de 1990, surge 
no Exército Brasileiro o processo de “modernização 
do ensino”. Esse projeto, foi planejado pelo órgão de 
direção setorial responsável pela política de ensino no 
Exército Brasileiro, teve por objetivo rever as práticas 
pedagógicas, os processos de ensino e, sobretudo, 
aperfeiçoar o sistema de ensino “que lhe permitam 
fazer frente, em melhores condições, aos desafios 
do futuro, no qual, mais do que nunca, a Educação 
exercerá papel preponderante”. (BRASIL, 1996, p. 2). 
Na AMAN, os trabalhos do processo de modernização 
do ensino foram estabelecidos a partir de 1999.

14 Os livros publicados foram: HISTÓRIA DA DOUTRINA MILITAR (da antiguidade a II 
GM), AMAN, 1979; História do Brasil – Texto. AMAN, 1979; História do Brasil – Mapas. 
AMAN, 1979; Revoluções no Brasil após a República. AMAN, 1980.
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Foram estabelecidos novos planos de assuntos e 
os conteúdos de História Militar foram divididos em 
duas disciplinas. História Militar Geral e História 
Militar do Brasil, essa pela primeira vez, realmente, 
com conteúdos próprios onde se destacam a História 
das instituições militares do Brasil desde o período 
colonial. Ao lado de novas metodologias baseadas no 
processo ensino-aprendizagem, o que não é objeto 
da presente pesquisa, aparece à necessidade de 
acabar com a chamada “cultura dos polígrafos, das 
apostilas, das notas de aula ou, até mesmo, das cópias 
das transparências”. (BRASIL, 1996, p. 5). Visando 
a atender estas necessidades e produzir material 
didático em forma de livros, foram estimulados alguns 
lançamentos editoriais pela BIBlIEx, que possuíram 
o nítido objetivo de suprir a AMAN. Com este intuito, 
pelo menos quatro livros são publicados no ano de 
1998: A evolução militar do Brasil, de joão Batista 
Magalhães; História Militar de Pedro Cordolino de F. 
Azevedo; A Arte da Guerra de Francisco ruas Santos 
e; A formação do Oficial do Exército de Jehovah Motta. 
todos os lançamentos são praticamente, reimpressões 
de edições anteriores. Com exceção de jehovah Motta, 
seus autores e conteúdos são conhecidos da disciplina 
de História Militar da AMAN.  

Confirmando as afirmações anteriores o Coronel 
Sérgio Paulo Muniz Costa, então Instrutor na seção 
responsável pela História Militar na AMAN, preconizou 
na apresentação da edição do ano de 1998 da “A Arte 
da Guerra” do coronel Ruas Santos: 

No momento em que a AMAN privilegia a leitura 
e a pesquisa no processo ensino-aprendizagem, 
consoante as diretrizes de modernização de ensino, 
visualizando do preparo do oficial do Exército do 
século XXI, a obra do coronel ruas Santos Arte da 
Guerra torna-se acessível aos instrutores e cadetes, 
quarenta e seis anos depois de ter sido escrita, 
como fonte abalizada, digna de figurar em planos de 
disciplinas e referências bibliográficas dos trabalhos 
de discentes e docentes. (SANtoS, 1998, p. 5). 

Desta forma, a História Militar na AMAN entrou o 
século XXI, buscando retornar as obras, principalmente, 
dos professores que lecionaram a disciplina, ou mesmo 
de autores que escreveram, até o inicio da década de 
1860.  O estímulo a pesquisa e a produção científica, 
fundamentos do processo de modernização do ensino, 
levaram a busca de referenciais de qualidade, e que na 
sua época, possuíam um rigor acadêmico necessários 
ao desenvolvimento científico.

4 CoNSIDErAçõES FINAIS

A História Militar, enquanto disciplina da Academia 
Militar, passou por inúmeras modificações, mas estas 
são reflexos das constantes variações na política 
de ensino no Exército e pela influência a que estas 
políticas estavam subordinadas. o espaço temporal 
e a delimitação temática do presente trabalho não 
comportam tais investigações. Portanto, para um 
melhor esclarecimento, serão necessárias inúmeras 
investigações, onde há um campo aberto para novas 
pesquisas, de nível acadêmico e pós-graduação. 

No entanto, a presente pesquisa, averiguou certas 
influências, debates e, também pessoas, que vão 
determinar a construção da disciplina de História 
Militar na escola de formação de oficiais combatentes. 

Assim, o despreparo do general tasso Fragoso, 
diagnóstico realizado por ele mesmo, na década de 
1920, refletem o contexto da sua formação inicial na 
Escola Militar ao final do Império. As preocupações do 
professor Cordolino em relação ao ensino de Estratégia 
e tática junto com os conteúdos de História Militar, 
no âmbito da formação, se defrontaram com os 
preceitos da Missão Militar Francesa. As elaborações 
sistemáticas de livros-texto e a preocupação com o 
ensino e a pesquisa do Coronel ruas Santos, no início 
da década de 1960, são frutos da influência norte-
americana sobre a organização do Exército, após a 2ª 
Guerra Mundial. A didática e metodologia próprias, 
implantada no final da década de 1970, refletiu o 
distanciamento proporcionado, já na década anterior, 
pela conjuntura político-ideológica brasileira. 

Da mesma forma, que superados aquela fase, 
nos anos 1990, as políticas de ensino visam 
melhorar os processo de ensino-aprendizagem, as 
novas metodológicas baseadas no processo ensino-
aprendizagem, tendo o aluno como centro desse 
processo (BrASIl, 1996), determinaram uma 
aproximação com os pesquisadores de diferentes 
instituições universitárias. Este foi um caminho aberto 
e de mão dupla, que se desenvolve atualmente. 
Muitas instituições abriram linhas de pesquisas que 
fomentaram trabalhos e revisitaram antigos temas 
militares por meio de novas abordagens teórico-
metodológicos. Construíram também, um espaço 
teórico para o debate sobre o campo da História Militar 
enquanto ciência histórica.    
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As disciplinas de História Militar na AMAN, na 
primeira década do século XXI, sob o impacto do 
processo de modernização do ensino, sofreram 
algumas mudanças, sobretudo, de ordem didático-
pedagógicas. Procurou-se implantar novos processos 
de ensino-aprendizagem com a valorização da 
pesquisa e técnicas de trabalhos em grupo. Com esse 
intento, foi substituído o mobiliário de algumas salas 
de aula, onde as antigas carteiras individuais deram 
lugar a mesas coletivas de até oito lugares.

já do ponto de vista teórico-metodológico, na 
primeira década do século XXI, sob a influência de 
oficiais formados em cursos superiores de História, 
manuais foram produzidos substituindo os antigos 
textos de História Militar. O desafio foi o de ampliar 
o conceito de doutrina militar, antes restritos a 
análises de batalhas. Procurou-se assim, perceber 
o desenvolvimento das instituições militares a partir 
da organização social, econômica e política, enfim 
da cultura de uma determinada sociedade. Partindo 
desses pressupostos, analisar como esta sociedade 
organizou-se para atender as suas necessidades de 
defesa, e como contribuíram para a evolução da arte 
da guerra ou doutrina militar15.

Não obstante e, no intuito de conclusão, algumas 
reflexões podem ser consideradas para manter e ampliar 
o debate sobre a história militar, enquanto disciplina no 
curso de formação de oficiais. Para tanto, será relevante 
apresentar algumas observações que constam de um 
trabalho de nível doutorado que realizou parte de suas 
pesquisas na AMAN no ano de 2004.

A tese de doutorado da professora tânia levanta 
algumas questões importantes para discussão, 
principalmente o capítulo quatro (olIVEIrA, 2005, p. 
111-148). o estudo, mesmo não tendo este seu principal 
objetivo, destacou propriedades, que permaneceram 
ao longo das décadas, no ensino de História Militar na 
AMAN e que levantam questionamentos, demandam 
pesquisas e estimulam debates. 

um dos pontos do referido trabalho destaca a 
importância da História Militar pela sua vinculação 
a formação técnico-profissional. A pesquisadora 
notou que a disciplina não pertenceria ao grupo de 
disciplinas destinadas à formação superior (acadêmica) 
do oficial, pois “podemos designar as disciplinas de 
História Militar como da área técnico-especializada”. 
(olIVEIrA, 2005, p. 134). Esta é ainda, em grande 

15 As obras produzidas na primeira década do século XXI por integrantes da Cadeira 
de História Militar foram: 1) GIGOLOTTI, João Carlos Jânio. Estudo de História Militar. 
Vol. 1 e 2. Resende: AMAN, 2003; 2) SAVIAN, Elonir José & LACERDA, Paulo Henrique. 
Manual de História Militar Geral. Resende: AMAN/Div Ens, 2008; 3) FARIA, Durland 
Puppin de. et al. Manual de História Militar do Brasil. Resende: AMAN, 2011.

parte fruto da orientação metodológica proposta a 
partir da década de 1970. 

Da mesma forma, a professora tânia observou que 
os professores, apesar de não serem prioritariamente 
do Quadro de Estado-Maior, eram todos militares. 
(olIVEIrA, 2005, p. 138-139). Esta situação 
demonstra, ainda, uma forte tendência de ver a História 
Militar como uma disciplina pragmática e dogmática. 
Nesse sentido, os ensinamentos do passado serviram 
para contribuir com os estudos visando a evolução de 
uma doutrina militar na atualidade. Estas observações 
revelaram, para a autora, uma filiação dos pesquisadores 
militares, com uma produção historiográfica mais 
tradicional. O que afinal os livros publicados pela 
BIBlIEx, no ano de 1998, são um indício favorável a 
esta teoria. Atrelada a um determinado pragmatismo 
da História, enquanto disciplina, e certo dogmatismo 
em relação a transmissão de valores, seriam inclusive 
impeditivos, segundo a professora tânia (olIVEIrA, 
2005, p. 147), a presença de civis lecionando História 
Militar na AMAN.

Desta forma, as observações da professora tânia, 
seriam muito mais um ponto de partida do que de 
chegada, pois abre portas para os debates em torno da 
disciplina de História Militar da AMAN, frente a novas 
teorias, enfoques, abordagens e fontes disponíveis. 
Essas condições levariam, em suma, a maiores 
reflexões e posicionamento crítico perante a História 
Militar. Porém, esses são temas para outros trabalhos 
de pesquisa e, por conseguinte, outras histórias.
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rESuMo
A partir da abordagem sistêmica, a Política 

Nacional de Defesa (PND) pode ser descrita como 
uma resposta do governo brasileiro às perturbações na 
ordem mundial. tal resposta é construída a partir dos 
interesses nem sempre convergentes de vários atores 
sociais interessados no tema. Por outro lado, a sociedade 
de maneira geral não se interessa diretamente pela 
Política Nacional de Defesa uma vez que esta política 
não é percebida como reposta a uma demanda social 
específica, que se reflete em sua legitimidade.

Palavras-chave: legitimidade. Estabilidade.  Atores 
sociais.

1 INtroDução
Do ângulo da abordagem sistêmica, a Política 

Nacional de Defesa (PND) pode ser descrita como 
uma resposta do governo brasileiro às perturbações na 
ordem mundial, marcadas por dois momentos: o fim 
da Guerra Fria em 1989 e o ataque ao World trade 
Center em setembro de 2001. Ambos levaram a um 
novo tipo de equilíbrio político e econômico mundial 
marcado pelo protagonismo não exclusivo dos EuA. 

tal resposta é construída a partir dos interesses nem 
sempre convergentes de vários atores sociais interessados 
no assunto, tais como: o próprio governo federal, os 
partidos políticos, as forças armadas, os empresários 
ligados ao setor de defesa, sindicatos, organizações não 
governamentais, dentre outros. As relações entre atores 
têm como características básicas a racionalidade limitada 
e o oportunismo que levam à incerteza. 

Por outro lado, a sociedade de maneira geral não se 
interessa diretamente pela Política Nacional de Defesa 
(PND) uma vez que esta política não é percebida como 
reposta a uma demanda social específica. Tal fato se 
reflete na legitimidade de tal política. Assim, o objetivo 

do trabalho é descrever em linhas gerais e amplas as 
influências externas, bem como o relacionamento entre 
os atores sociais que têm interesse em tal política.

Para desenvolver esta tarefa básica, o trabalho 
está dividido em seis seções, incluindo a introdução. 
Na segunda seção, faço uma breve exposição sobre 
a metodologia da abordagem sistêmica. Na terceira, 
abordo alguns aspectos do funcionamento da ordem 
mundial e da demanda de segurança pelos países. 
Na quarta, procuro relacionar a PND e o conceito de 
legitimidade. Na quinta seção, abordo o conceito de 
atores sociais e procuro estabelecer alguns parâmetros 
para as relações entre eles. Finalmente, nas 
considerações finais, aponto os prováveis caminhos a 
seguir a partir do presente trabalho.

2 BrEVE NotA SoBrE A 
MEtoDoloGIA

As Ciências Sociais podem ser descritas como 
um campo multidisciplinar ou pluridisciplinar e, por 
isso mesmo, os pesquisadores não devem ambicionar 
a abranger a sua totalidade. “o pesquisador deve 
delimitar estritamente – metodologicamente – um 
campo de análise, um aspecto particular...” (DE 
BruYNE; HErMAN; SCHoutHEEtE, 1997, p. 26) 
dentro da vastidão das Ciências Sociais. 

A vastidão do campo social implica a ciência em 
uma série de “questionamentos, saltos, revoluções, 
descobertas” (DE BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 
1997, p. 26). Daí a variedade de métodos e 
procedimentos científicos. No entanto, tal variedade 
não significa a ausência de regras. A metodologia 
científica é o instrumento que permite a comunicação 
entre as diversas áreas das Ciências Sociais e que, ao 
mesmo tempo, delimita o campo estudo de cada uma 
dessas áreas. Assim, o objetivo da metodologia “é o de 
esclarecer a unidade subjacente a uma multiplicidade de 
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procedimentos científicos particulares” (DE BRUYNE; 
HErMAN; SCHoutHEEtE, 1997, p. 27).

os autores em questão propõem, então, que a 
pesquisa científica seja desenvolvida a partir de quatro 
polos: o epistemológico, o teórico, o morfológico e o 
técnico. A metodologia cientifica é fruto das interações 
entre estes quatro polos. No entanto, diferentes 
pesquisas darão diferentes ênfases aos diferentes polos.

No caso deste trabalho, a ênfase é o polo 
morfológico. Nele, o pesquisador dispõe, dentro de 
certa ordem, os elementos que contribuem para a 
formação do objeto científico. Os quadros de análise 
são os instrumentos utilizados para esta tarefa. Sua 
função é dar forma e ordenar a análise conceitual. Há 
quatro tipos de quadros de análise: a tipologia, o tipo 
ideal, o sistema e os modelos.

A análise sistêmica enfatiza a predominância do todo 
sobre as partes, o que obriga o pesquisador a descrever 
o objeto de estudo de forma ampla, privilegiando os 
aspectos estruturais, bem como identificar os seus 
elementos componentes, suas características e as 
regras que regem seu funcionamento. “(...) a noção de 
sistema não remete a uma coisa, mas a uma ordem de 
coisas, de acontecimentos, fenômenos, variáveis, etc.”. 
(DE BruYNE; HErMAN; SCHoutHEEtE, 1997, p. 
184). A abordagem sistêmica é abrangente, mas o 
pesquisador pode centrar sua análise em um aspecto 
do sistema, desde que “considere ao mesmo tempo sua 
especificidade e suas relações com outros níveis” (DE 
BruYNE; HErMAN; SCHoutHEEtE, 1997, p. 188).

Do ângulo de vista metodológico, tal abrangência 
permite a Buckley (1971) classificar as sociedades 
humanas como sistemas socioculturais morfogênicos, 
isto é, sistemas que “criam, elaboram ou mudam 
a estrutura como pré-requisito para se manterem 
viáveis” (p. 20). São formados por redes de 
relações causais sujeitas à realimentação e metas. 
A circulação de informações é fundamental para o 
seu funcionamento, sua adaptação às mudanças e 
redefinição de metas. O sistema funciona de maneira 
autorregulada e autodirigida através de fluxos de 
informações que podem ser de três tipos. A informação 
do mundo exterior, do passado e acerca de si mesmo. 
Cada tipo de informação tem especificidades, mas 
todos eles permitem o aprendizado e a adaptação às 
novas circunstâncias. o funcionamento do sistema 
sociocultural é baseado em intercâmbios simbólicos 
entre pessoas e organizações que trocam, modificam e 
transmitem informação através do tempo e do espaço 
(BuCKlEY, 1971).

“o funcionamento das sociedades acontece através 
de processos mediadores cada vez mais complexos 

que permitem o ajustamento temporário do sistema 
às contingências externas” (BUCKLEY, 1971, p. 92), 
o que leva o sistema ao constante rearranjo de seus 
aspectos. o resultado são tensões que decorrem 
da resposta a estímulos contraditórios. Por um 
lado, a própria sociedade demanda esforço para a 
manutenção das estruturas criadas. Por outro lado, 
a mesma sociedade demanda novas estruturas que a 
ajudem a adaptação às novas situações. “o modelo 
sócio-cultural é elaborador e modificador de estruturas 
(...) que mudam continuamente suas estruturas 
como adaptações às condições internas ou externas” 
(BuCKlEY, 1971, p. 37).

Para Bobbio; Matteuci; Pasquino (1986), a 
abordagem sistêmica é útil para explicar a perda de 
importância da geopolítica como instrumento eficaz para 
esclarecer as ações dos Estados, pois sua ideia básica de 
tratá-lo como um organismo vivo cujo comportamento 
é determinado pelas suas características físicas está 
superada. No entanto, ainda de acordo com Bobbio; 
Matteuci; Pasquino (1986, p. 545), 

a partir da década de 70, ressurge a atenção para as 
variáveis como ambiente físico, distância, recursos, 
etc com estreitas relações com a análise sistêmica. 
é, sobretudo, mediante os conceitos e proposições 
analíticas do paradigma sistêmico que, na verdade, 
os fatores geográficos podem ser inseridos num 
exame global da sociedade do planeta terra.

Neste mesmo sentido Becker (2003) diz que há uma 
crise da ideia, muito cara à geopolítica, do Estado como 
único ator do sistema internacional e com sua atuação 
baseada na capacidade de seu território na medida 
em que este “permite o desenvolvimento autárquico 
necessário ao exercício do poder mundial” (p. 271). 
Ainda de acordo com Becker tal ideia é abalada pela 
queda do muro de Berlim, que colocou em cena novas 
variáveis nas relações entre Estado; pelas mudanças no 
processo produtivo; e pelos novos movimentos sociais 
que ignoram as fronteiras nacionais.

3 orDEM MuNDIAl APóS 
A 2ª GuErrA MuNIDAl E 
SEGurANçA

De acordo com Bobbio; Matteuci; Pasquino (1986), 
os Estados não se relacionam somente entre si. Mas, 
também, com organismos internacionais, empresas 
multinacionais e “organismos integrativos”, tais como 
a união Europeia ou o MErCoSul. As relações entre 
Estados ou entre Estados e outras organizações, ou 
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seja, as relações internacionais são caracterizadas pela 
ameaça das armas, já que não há um governo mundial 
que coaja os diversos Estados a seguirem determinada 
norma ou lei. No entanto, as relações entre Estados não 
ocorrem em um ambiente de anarquia. tais relações se 
desenvolvem através de certa ordem. termo entendido 
aqui como regras gerais mais ou menos aceitas que 
servem de parâmetros para a atuação dos diversos 
Estados.

Segundo Dollfus (1991), as relações internacionais 
operam em relativa ordem abalada periodicamente por 
mudanças aleatórias que modificam as relações entre 
os países que resultam em uma nova ordem, sempre 
provisória. Entretanto, isto não significa que todos os 
Estados contribuem de maneira homogênea para a 
manutenção da ordem.

As potências são as protagonistas do sistema. 
Suas ações dão a dinâmica do sistema marcada pela 
periodicidade das crises que refletem mudanças no 
equilíbrio entre elas. também, estabilizam-no já que 
não há um poder global acima dos poderes nacionais. 
Neste sentido, os Estados agem através da diplomacia, 
de acordos econômicos, relações culturais e, no limite, 
ameaças de/ou ações militares (DollFuS, 1991). 

A ordem característica montada após a Segunda 
Guerra Mundial é a bipolar expressa pela Guerra Fria. 
De um lado, o polo capitalista liderado pelos EuA. De 
outro, a urSS liderando o lado comunista. tal divisão 
influenciou a ação econômica, política e militar dos 
diversos países que se inseriam em um ou outro bloco.

O conflito entre EUA e URSS era baseado na 
ameaça do uso de armas nucleares. Entretanto, tais 
ameaças eram a senha para negociações políticas entre 
as duas superpotências, já que sua utilização causaria 
a destruição de ambos os oponentes. Neste sentido, 
segundo Bobbio; Matteuci; Pasquino (1986), ambos 
oponentes adotaram a estratégia indireta de confronto 
para evitar a guerra nuclear entre os dois países. 
Exemplo desta situação é a mudança da “resposta 
maciça” proposta por Foster Dulles1, em 1953, 
para “resposta flexível” proposta por McNamara2 em 
meados dos anos 60.

Hobsbawm (1995) diz que os eventos da guerra 
da Coréia (1950-1953), da revolução húngara (1956) 
e da crise dos mísseis em Cuba (1962) expuseram a 
estratégia indireta que tinha como princípio básico 
impedir que gestos belicosos fossem interpretados de 

1 Foster Dulles foi Secretário de Estado norte-americano do governo Einsehower entre 
1953 a 1959.

2 Robert S. McNamara foi Secretário de Defesa norte-americano dos governos Kennedy 
(1961 a 1963) e Johnson (1963 a 1969).

fato como medidas efetivas para a guerra. Neste sentido, 
as armas nucleares eram utilizadas como ameaças para 
negociações políticas entre as superpotências.

Com o desmoronamento da urSS em 1991, a 
ordem que conformava a ação das superpotências 
e dos demais países ruiu. Ao mesmo tempo, a 
economia estabelece redes de produção e financeiras 
e, lentamente, vai adquirindo graus de distanciamento 
dos territórios nacionais. De fato, a partir de Vesentini 
(2004), é possível sustentar que, do ângulo de vista 
econômico, não há mais um polo ordenador, mas sim 
múltiplos polos econômicos interligados.

A partir de então, a ordem econômica é marcada 
pela formação de uma economia global que, a rigor, é 
regional, ou seja, ela não abrange todas as economias 
nacionais, mas apenas algumas. Daí a associação 
aparentemente contraditória entre global e regional. 
Benko; Pecquer (2001) chamam esta associação de 
“glocalização”, ou seja, a crescente rede de ligação 
entre certas regiões e a economia mundial.

No atual equilíbrio que emerge dos escombros da 
ordem montada no final da Segunda Guerra Mundial 
– com a conferência de Breton Woods, as Nações 
unidas e, em um segundo momento, com a Guerra 
Fria – convivem uma ordem econômica multipolar e, 
do ponto de vista político e militar, e a ordem dada pela 
atuação dos EuA. é necessário ressaltar que a ideia de 
ordem não significa que eles podem tudo. Significa que 
suas ações nos campos econômico, militar e político 
influenciam, mas não determinam a ação de seus 
aliados, adversários e inimigos.

Basta lembrar a segunda guerra do Iraque e a do 
Afeganistão. Pagaram e pagam um custo político que 
enfraqueceu a atuação política norte-americana no 
conflito no Oriente Médio, por exemplo. Tal fato é expresso 
nas palavras da secretária de Estado Hillary Clinton3 que, 
no momento de sua posse, discorre sobre as ideias de 
soft power e hard power propostas por Nye (2002).

tal distinção representa clara mudança na política 
externa norte-americana. Após os atentados de 
setembro de 2001, os EuA viram-se tentados a utilizar 
a sua enorme força militar para responder aos autores 
do atentado. Depararam-se com um inimigo sem base 
territorial definida, com enorme mobilidade e presença 
dentro do próprio território norte-americano, bem como 
no de seus aliados. logo o governo norte-americano 
percebeu que não travaria uma guerra tradicional contra 
outro Estado espacialmente definido. Desta vez, o 
inimigo é formado por pequenos grupos que operam em 

3 Hillary Clinton assumiu o cargo de Secretário de Estado do governo norte-americano 
na administração Barack Obama em janeiro de 2009.
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redes virtuais sem base territorial fixa apesar de contar 
com apoio velado de alguns Estados ou, pelo menos, de 
algumas facções dentro do aparelho de alguns Estados 
como, por exemplo, Sudão, Somália, líbia, Síria, 
Afeganistão, Paquistão (VESENtINI, 2001). 

Armas de destruição em massa ou de grande 
poder de destruição, heranças da Guerra Fria, não são 
eficientes contra pequenos grupos que atuam dentro 
de cidades. Militarmente, o enfrentamento requer 
um ajustamento da ideia de guerra. o adversário 
definido e com interesses claros que joga segundo 
um conjunto de regras mais ou menos definidas deu 
lugar a adversários que, na maioria das vezes, não 
podem ser identificados a priori, que agem sem padrão 
pré-estabelecido e que mesclam o uso de armas 
sofisticadas com armas improvisadas. A chamada 
guerra assimétrica exige tropas pequenas, flexíveis, 
equipamentos sofisticados de comunicações e acesso a 
informação principalmente no que tange à localização 
do inimigo. Há um esforço para produzir armas de 
precisão ou “inteligentes” através de outra herança da 
Guerra Fria: a pesquisa e o desenvolvimento de novas 
tecnologias (HoBSBAWM, 1995). 

Combater tais grupos exige acordos políticos, 
econômicos e militares com países que, voluntária 
ou involuntariamente, lhes servem de base territorial, 
o que contribui para gerar instabilidades regionais, 
dado que aqueles acordos para combater tais grupos 
e conquistar apoio dos países que os abrigam bem 
como de sua população podem desagradar outros 
países, as facções políticas que atuam no país com 
o qual se negocie. Complicador adicional é que tais 
acordos são negociados dentro de um contexto de 
interdependência política e econômica que torna difícil 
contemplar todos os interesses envolvidos. Neste 
sentido, tais acordos são sempre provisórios ou são 
causa de tensão permanente, pois muitos países são 
aliados em determinado assunto e adversários em 
outros (VESENtINI, 2001). 

Dolffus (1991) qualifica tal relação como lógica de 
oligopólio. Países que ora competem, ora cooperam 
dependendo das circunstâncias. A coexistência de 
cooperação e conflito em um mesmo acordo torna-se 
mais evidente a partir da operação da economia em 
rede. Empresas, dadas as facilidades proporcionadas 
pela tecnologia da informação e pelo desenvolvimento 
do sistema de transportes, podem localizar suas 
unidades produtivas em diferentes países para 
aproveitar as vantagens competitivas oferecidas por 
cada um deles. Muitas vezes, países com interesses 
políticos divergentes têm interesses econômicos 
convergentes. o raciocínio contrário também é valido

Em função da ausência ou da parcialidade de 
normas ou leis que regulem as relações entre Estados, 
das mudanças na ordem mundial e da lógica de 
oligopólio, os Estados demandam segurança. Segundo 
Bobbio; Matteuci; Pasquino (1986), a razão de Estado 
expressa a exigência de segurança do Estado que por 
sua vez impõe determinados modos de atuação aos 
governantes. uma dessas exigências é o monopólio 
da força e atributo fundamental da soberania, ou 
seja, o controle do seu próprio território contra 
ameaças externas ou internas com o uso da violência 
se necessário. A segurança do Estado diz respeito à 
“situação de estabilidade do sistema institucional e de 
desenvolvimento ordenado da coletividade nacional no 
quadro dos princípios constitucionais, originariamente 
englobados num ordenamento, (...)” (BOBBIO; 
MAttEuCI; PASQuINo, 1986, p. 312).

Por outro lado, a defesa implica em “um caráter 
estritamente instrumental que compreende todas as 
modalidades organizativas e funcionais destinadas 
a garantir todos os valores essenciais sintetizados 
no conceito de segurança.” (BOBBIO; MATTEUCI; 
PASQuINo, 1986, p. 312). Assim, o conceito de 
defesa não está associado exclusivamente com a 
organização militar ou com, de maneira mais geral, 
as forças armadas. No entanto, no que se refere às 
relações internacionais, a conceito de defesa pode ser 
associado às forças armadas.

A preocupação primária das forças armadas é a 
defesa das fronteiras, pois são elas que distinguem 
um território, uma economia, um regime político. 
São porosas e, por isso, devem ser controladas. Por 
conseguinte, envolvem a questão de segurança e 
defesa nacional. Neste sentido, o governo através dos 
instrumentos do Estado, age para controlar seu próprio 
território, bem como influenciar as ações dos governos 
dos demais Estados para promover seus interesses 
políticos, econômicos e militares (MAGNolI, 1986).

4 PolItICA DE DEFESA, 
lEGItIMIDADE E 
PArtICIPAção4

Dentro da lógica sistêmica, o Brasil pode ser descrito 
como um subsistema do sistema mundo. De maneira 
geral, um sistema qualquer é composto por partes 

4 Este item é baseado no capítulo 1 da minha tese de doutorado intitulada Jogo social, 
democratização e planejamento Reflexões acerca dos Planos Piracicaba 2010 e 
IPPLAP, e da LRF.
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interdependentes – os subsistemas – e seu objetivo é 
o equilíbrio com o ambiente. Este equilíbrio é fruto da 
transformação das entradas (inputs) – estímulos que 
vêm do ambiente – em saídas (outputs) – as repostas 
do sistema aos estímulos do ambiente. Através de um 
processo de retroalimentação (feedback), o sistema 
capta as reações do ambiente às suas saídas e ajusta-
se às novas condições ambientais. Qualquer sistema 
político – uma democracia ou uma ditadura, por 
exemplo – funciona segundo esta premissa (BoBBIo; 
MAttEuCI; PASQuINo, 1986).

Em um sistema político, as entradas são as 
demandas e exigências que atores sociais encaminham 
para este sistema. Se o sistema responde a elas de 
tal maneira que os atores sintam-se encorajados a 
continuar dar vazão às demandas através dele, então 
é possível afirmar que o sistema é estável. Entretanto, 
se atores recorrem a outros meios para encaminharem 
suas demandas o sistema é instável (BoBBIo; 
MAttEuCI; PASQuINo, 1986).

A estabilidade de um sistema político também 
é função da eficácia decisória e da legitimidade. De 
maneira geral, quanto maior a primeira, maior será 
a segunda. À medida que tal sistema encaminha de 
maneira eficaz os problemas que lhe são dirigidos, mais 
atores e indivíduos recorrem a ele para encaminharem 
as suas demandas. A consequência é um aumento da 
legitimidade, isto é, da livre adesão de atores e indivíduos 
ao sistema político. Assim, quanto mais estável um 
sistema, maior a coesão entre as suas partes.

No entanto, é necessário esclarecer que a 
estabilidade não significa o equilíbrio estático. A 
estabilidade de um sistema qualquer diz respeito a sua 
capacidade de continuar no tempo e, para tanto, ele 
deve adaptar-se aos problemas e oportunidades que 
surgem das suas interações como o ambiente, ou seja, 
seu equilíbrio com o ambiente é dinâmico (BoBBIo; 
MAttEuCI; PASQuINo, 1986).

um sistema político estável é aquele no qual o 
nível de institucionalização é adequado ao nível de 
participação, de maneira a torná-lo durável no tempo 
através da adaptação às mudanças situacionais. Se 
esta adaptação ocorre e é disciplinada através dos 
mecanismos institucionais do próprio sistema, estamos 
diante de um sistema estável. Por outro lado, se esta 
adaptação não é contida por estes mecanismos, então 
estamos diante de um sistema instável (BoBBIo; 
MAttEuCI; PASQuINo, 1986).

O subsistema político influencia o funcionamento do 
sistema social através das políticas públicas. De acordo 
com Monteiro (1982) as políticas públicas estabelecem 

um curso de ação para determinado propósito. A 
política de defesa nacional (PND) é uma política 
segmental, isto é, atinge diferentes grupos em diferentes 
intervalos de tempo. São instrumentos utilizados para 
dar vazão às demandas sociais encaminhadas ao 
sistema político. tais políticas são divididas em políticas 
internas e externas. As primeiras dizem respeito às 
ações nos âmbitos econômico, administrativo ou social 
necessárias para a própria manutenção do Estado bem 
como garantir o bem estar do cidadão. As segundas 
referem-se à segurança e defesa, diplomacia e às 
relações econômicas internacionais.

Neste sentido, a PND pode ser classificada 
como uma política externa e do ponto de vista da 
abordagem sistêmica ela pode ser descrita como uma 
saída (outputs), uma reação do governo brasileiro às 
mudanças impostas pela ordem mundial (inputs). 
Conforme os estímulos que recebe de volta do ambiente 
(feedback), o governo brasileiro ajusta suas reações 
através da PND numa espécie de fluxo circular.

As políticas públicas estabelecem um curso de ação 
deliberado para enfrentar os desafios do ambiente, 
mesmo quando o governo não adota uma política 
qualquer. Por exemplo, a decisão de não atuar pode ser 
considerada como política pública. Ela é o output de 
um processo decisório inter-organazacional que pode 
ser implementada em um contexto de oportunidade 
ou de crise. Na primeira situação a política pública 
é estabelecida voluntariamente pelo decisor; na 
segunda, o decisor responde a uma provocação do 
meio externo. Em ambos os casos, as políticas públicas 
são multidisciplinares e envolvem a escolha racional 
dentro de um conjunto de possibilidades. Assim, uma 
mesma política envolverá diferentes organizações 
governamentais e diferentes objetivos. o adjetivo 
“racional” não significa a certeza do acerto, mas que 
o decisor tentará chegar mais perto possível do seu 
objetivo (MoNtEIro, 1982).

Segundo Monteiro (1982), algumas políticas 
tem reduzido grau de transparência. A política de 
defesa é uma delas. Neste sentido, a política de 
defesa nacional carece de legitimidade. Para Bobbio; 
Matteuci; Pasquino (1986), a legitimidade pode 
ter um significado genérico no sentido de justiça ou 
racionalidade. Este termo também pode ter significado 
político – neste caso, no sentido específico – que se 
relaciona com o Estado. Neste último, legitimidade 
assume o sentido de adesão, ou seja, a

existência de um consenso capaz de assegurar a 
obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da 
força, a não ser em casos esporádicos. é por esta 
razão que todo poder busca alcançar o consenso, 
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de maneira que seja reconhecido como legítimo, 
transformando a obediência em adesão. A crença 
na legitimidade é, pois, o elemento integrador na 
relação de poder que se verifica no âmbito do Estado. 
(BoBBIo; MAttEuCI; PASQuINo, 1986, p. 675)

A legitimidade é uma situação ideal, nunca 
alcançada, mas sempre perseguida. Ela é função do 
consenso. Há vários tipos de consenso e que quanto 
mais perto do consenso manifestado livremente, mais 
perto da situação ideal o Estado se encontra. Pela 
mesma linha de raciocínio, acontece o mesmo acontece 
com uma política publica (BoBBIo; MAttEuCI; 
PASQuINo, 1986).

os motivos explicitados acima explicam por que a 
política de defesa nacional, por sua própria natureza, 
carece de legitimidade uma vez que não reflete 
diretamente uma demanda social. outro fato a destacar 
é a natureza complexa dos temas ligados à segurança, 
pois mobiliza interesses políticos, econômicos e 
tecnológicos, além de influenciar e ser influenciada 
pela política externa. tais fatores contribuem para 
afastar os diversos atores sociais da PND, pois ela 
envolve uma gama de interesses restritos a alguns 
setores da vida social do país.

Sendo assim, os atores sociais não percebem, a 
não ser que estejam diretamente interessados no 
tema, a relevância da PND para a sociedade. Seus 
resultados são pouco percebidos pela sociedade em 
geral potencializando sua carência de legitimidade. 
Por outro lado, a consideração de problemas tais como 
o narcotráfico, o crime, a questão da demarcação das 
terras indígenas em áreas de fronteira põem a questão 
da segurança em evidência e tornam mais evidentes as 
consequências da PND para a sociedade. 

5 oS SuBSIStEMAS Do 
SIStEMA BrASIl: oS 
AtorES SoCIAIS

De uma perspectiva sistêmica, as atuais sociedades 
capitalistas democráticas podem ser comparadas 
a sistemas que, por sua vez são constituídas de 
subsistemas especializados. A direção deste tipo 
de sociedade é um processo dinâmico e complexo 
que exige competências técnicas diversas e rapidez 
decisória (CErroNI, 1993).

Alguns destes subsistemas especializados podem 
ser descritos como organizações ou atores sociais 
(governos, empresários, sindicatos, forças armadas, 

universidades, organizações não governamentais). 
São grupos de indivíduos com um interesse 
comum que é capaz de aproveitar oportunidades. 
Calculam e manipulam levando em consideração as 
circunstâncias e os movimentos dos demais atores. 
Seu comportamento é classificado como estratégico 
porque sua ação é função do contexto no qual está 
inserido, das ações dos demais atores e do controle 
sobre recursos econômicos, políticos, cognitivos e 
gerenciais (DuBAr, 2004).

os atores como subsistemas, tal como os sistemas, 
também procuram transformar os inputs em outputs 
de maneira a se adaptarem às mudanças ambientais. 
o processo de feedback é o guia da eficácia de suas 
ações. é a capacidade de agir que distingue os atores. 
tal capacidade está ligada ao controle de recursos 
econômicos, políticos, gerenciais e cognitivos. os atores 
estabelecem inter-relações entre si para aumentar 
seu controle sobre os recursos de maneira a ficarem 
mais perto dos sues respectivos objetivos. Por isso, as 
relações entre atores podem ser descritas como um 
jogo que altera conflito e cooperação (MATUS, 1996).

No entanto, a racionalidade dos atores é limitada em 
função da sua situação dentro do jogo e da informação 
imperfeita. A consequência é a incerteza, ou seja, 
não há como predizer qual será o comportamento de 
dado ator em uma dada situação. Neste sentido, os 
atores demandam informação sobre a situação e os 
adversários para a eficácia da ação.

A informação é o “combustível” que move os atores 
na buscam pelo seu objetivo. Ao produzirem informação, 
os atores tornam a estrutura social mais fluída e 
“aumenta a série de comportamentos alternativos 
franqueados aos componentes” (BUCKLEY, 1971, p. 
76). A consequência é a maior autonomia dos atores 
sociais e dos vários segmentos sociais. Neste sentido, 
as estruturas sociais são constantemente modificadas, 
gerando tensão que decorre da resposta a estímulos 
contraditórios. Por um lado, a própria sociedade 
demanda esforço para a manutenção das estruturas 
criadas. Por outro lado, a mesma sociedade demanda 
novas estruturas que a ajudem a adaptação às novas 
situações.

Para Buckley (1971), alguns destes intercâmbios 
em certas situações se repetem e, portanto, são 
esperados. “Neste caso são estruturas de inter-relações 
relativamente estáveis que se repetem que compreendem 
organizações e instituições. São estas relações que 
conferem à sociedade certo grau de totalidade...” (p. 
72). outros irão detonar um processo de reforma ou 
à mudança das instituições e organizações. Assim, 
as relações entre atores podem ser descritas através 
de inúmeros acordos formais e informais que são 
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constantemente renovados, revistos e revogados. 

Segundo Monteiro (1982) qualquer política pública 
pode ser descrita como um conjunto de decisões inter-
relacionadas que forma-se a partir do governo e de suas 
esferas e é influenciado, eventualmente, pela ação dos 
atores interessados em tal política. Estas decisões são 
alimentadas por fluxos de informações que circulam 
de maneira assimétrica e, por isso, demandam ora 
integração, ora diferenciação de atividades. Muitas 
políticas nascem em determinado setor de governo que 
detém as informações necessárias, mas são executadas 
por outros setores. Estes últimos demandam informação 
para tomarem suas próprias decisões. Estabelece-se um 
fluxo de informações que é aproveitado por diferentes 
organizações governamentais conforme seu papel 
desempenhado dentro de tal política. tal aproveitamento 
é função do seu desenho organizacional entre diferentes 
setores do governo.

A PND, então, pode ser descrita através de um 
fluxo de informação que circula por determinados 
setores do governo, civis e militares, sendo que tais 
informações são assimétricas, isto é, chegam com 
diferentes tempos e conteúdos aos diferentes órgãos 
do Estado. Em consequência há uma tendência 
a dispersão que torna difícil o entendimento do 
processo decisório referente a uma dada política. 
tal tendência é potencializada se considerarmos os 
atores sociais que não fazem parte do poder executivo 
federal, tais como as empresas e as organizações 
não governamentais. Por isso, a necessidade de um 
mecanismo de coordenação (MoNtEIro, 1982). Em 
um governo democrático há uma maior participação 
no processo de confecção, implantação e controle de 
dada política pública o que potencializa a assimetria 
de informação ao mesmo tempo em que incentiva a 
criação de mecanismos de coordenação. 

Grosso modo os atores interessados na PND podem 
ser classificados de três maneiras. A primeira envolve 
aqueles atores ligados diretamente ao aparelho do 
Estado. Demandam basicamente recursos econômicos 
e políticos. Presidência da república, Ministérios 
(Defesa, Planejamento, Fazenda, relações Exteriores), 
Forças Armadas, governos estaduais e municipais, 
partidos políticos, empresas, sindicatos. todos 
estão interessados em aproveitar as oportunidades 
econômicas e políticas abertas pela PND e mobilizam 
seus recursos disponíveis para que tal política favoreça 
seus interesses. trocam informações, cooperam e 
competem entre si, firmam acordos e os modificam 
conforme suas possiblidades e conveniências. 

já os atores ligados à sociedade civil, o segundo 
tipo, demandam liberdade e respeito à diversidade. São 
as organizações não governamentais, associações de 

bairros, organizações associativas sem fins lucrativos, 
organizações de proteção ambiental. Este tipo de ator, 
pode se interessar diretamente pela PND na medida 
em tal política afete suas preocupações básicas. 
Neste caso, como os demais atores, mobilizam seus 
recursos para preservar seus interesses e objetivos 
(FIGuEIrEDo, 2001).

o terceiro tipo é representado pelos movimentos 
ideológicos que defendem interesses específicos de 
determinados grupos sociais. Mobilizam-se sempre 
que seus interesses são ameaçados ou para marcar 
posição. São representados, por exemplo, pelos 
movimentos ambientalistas, dos direitos humanos, 
religiosos de várias denominações, políticos, de 
proteção às minorias. Este tipo de ator se interessa 
na PND na medida em que tal política afeta seus 
interesses. (FIGuEIrEDo, 2001)

os três tipos de atores listados acima têm interesses 
variados e podem ou não se interessar pela PND, 
na medida em que ela perturbe os seus respectivos 
ambientes. Neste sentido os atores têm “capacidade de 
lidar no presente com o futuro predito e com o passado e, 
portanto, manifestar um comportamento consciente de 
busca de metas, avaliação e relacionamento entre eu e 
o outro e sujeição a normas” (BUCKLEY, 1971, p.102).

   

6 CoNSIDErAçõES FINAIS

Inicio as considerações finais – peço perdão pelo 
trocadilho involuntário – alertando o leitor para o 
caráter introdutório do texto. Não o faço para justificar 
erros ou omissões que, certamente, ocorreram, mas 
sim para deixar claro que o trabalho é uma primeira 
aproximação do tema.

Do ângulo de vista metodológico, a abordagem 
sistêmica é útil para descrever um quadro geral das 
mudanças da ordem mundial causadas pela queda do 
Muro de Berlim (1989) e a posterior desintegração da 
união Soviética (1991), e os ataques ao World trade 
Center em setembro de 2001. tais eventos podem ser 
descritos como perturbações que requerem ajustes nas 
lógicas dos relacionamentos entre os países.  

os diversos países se adaptam a tais mudanças 
a partir da lógica de oligopólio, ou seja, alternam 
cooperação e competição nas relações entre eles. Do 
ângulo de vista sistêmico, o Brasil pode ser descrito 
como um subsistema que opera dentro da ordem 
mundial e que precisa se adaptar àquelas mudanças 
para se manter viável ao longo do tempo. Processa 
entradas (inputs) e produz respostas (outputs) e, 
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através do processo de feedback, capta as reações do 
sistema às suas saídas e faz os ajustes necessários. 

Neste sentido, a PND é uma das respostas do país 
aos problemas postos pelas mudanças do cenário 
internacional. Vale ressaltar que o foco do trabalho não 
é o acero ou desacerto da PND. o foco é a descrição 
muito geral da PND como uma resposta (output) aos 
inputs fornecidos pelas mudanças na ordem mundial.

tal como vimos, a PND tem aspectos que carecem 
de legitimidade perante a sociedade, pois ela não reflete 
uma demanda social específica. Ao mesmo tempo, 
aborda assuntos que são de interesse mais imediato 
desta mesma sociedade. Dentro dessa dicotomia, o 
resultado é a existência de vários atores sociais que não 
conhecem ou não se interessam pelo tema. No entanto, 
isto não impede que os atores interessados em tal 
política, defendendo os mais variados objetivos, opinem, 
cooperem e compitam para preservar seus interesses.

tais atores podem ser descritos como subsistemas 
do sistema Brasil, de maneira análoga ao Brasil como 
subsistema da ordem mundial. os atores interessados na 
PND processam as entradas (as diretrizes estabelecidas 
pela PND) para produzir saídas, no caso das empresas 
envolvidas com esta política, produtos ou serviços 
adequados às diretrizes propostas. A correção das 
ações envolvidas é avaliada a partir do procedimento 
de feedback.

o processo de feedback é necessário porque a 
racionalidade dos atores é limitada, ou seja, eles 
não conhecem toda a realidade o que torna possível 
o oportunismo. o resultado é a incerteza, já que um 
dado ator não sabe qual será o curso de ação dos 
demais atores. Por isso cada ator produz informação 
sobre si mesmo e sobre os outros para estimar os seus 
prováveis cursos de ação. 

Procurei mostrar neste artigo um panorama muito 
geral da PND a partir da abordagem sistêmica. uma 
possível continuação do trabalho seria é estimar 
os impactos das mudanças da ordem mundial no 
governo brasileiro via PND e como estes impactos 
são percebidos pelos atores diretamente interessados 
nesta politica pública. 

tHE NAtIoNAl DEFENSE 
PolItICS SIStEMIC 
APProACH

Abstract

At a sistemic approach angle, the National Defense 
Politics can be seen as a government response to the 
disturbances of world balance. this response is built 
upon interests not always converging of many social 
actors interested in this matter. However, society in 
general is not interested in the National Defense Politics 
directly. this politics is not perceived as an answer to 
a specific social need which reflects in its legitimacy.

Key-words: legitimacy. Stability. Social actors.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BENKO, G. e PECQUEUR, B. Os recursos de territórios e os territórios de 
recursos. Geosul, Florianópolis, v. 16, n. 32, p. 31-50, jul/dez de 2001.

BECKER, B. K. A geopolítica na virada do milênio: logística e desenvolvimento 
sustentável. In: Castro, I.E., Gomes, P.C., Corrêa, R.L. Geografia: conceitos e 
temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 271-305.

BOBBIO, N.; MATTEUCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de Política. Brasília: 
Editora da Universidade de Brasília, 1986.

DE BRUYNE, P.; HERMAN J.; SCHOUTHEETE, M. Dinâmica da pesquisa em 
ciências sociais. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1997. 

BUCLKEY, W. A sociologia e a moderna teoria dos sistemas. São Paulo: Cultrix; 
Editora da USP, 1971.

CERRONI, U. Política: métodos, teorias, processos, sujeitos, instituições e 
categorias. São Paulo: Brasiliense, 1993.

DOLLFUS, O. O sistema mundo. Boletim de Geografia Teorética, p. 93-107, 
1991.

DUBAR, C. Agente, ator sujeito, autor: do semelhante ao mesmo. In: PRIMEIRO 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO FRANCESA DE SOCIAOLOGIA, 2004. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/94289553/DUBAR-Claude-Agente-ator-sujeito-autor-
Ator-agente-autor-do-semelhante-ao-mesmo-2004>. Acesso em 15 mar. 2011.

FIGUEIREDO FILHO, W.B. Planejamento Estratégico e Atores. Rio Claro: UNESP-
IGCE, 2001. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2001.

FIGUEIREDO FILHO, W.B. Jogo social, democratização e planejamento 
Reflexões acerca dos Planos Piracicaba 2010 e IPPLAP, e da LRF. Rio Claro: 
UNESP-IGCE, 2005. Originalmente apresentada como tese de doutorado, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2005.

HOBSBAWM, E. A era dos extremos: o breve século XX: 1914 - 1991. São 
Paulo: Cia das Letras, 1995.

MAGNOLI, D. O que é geopolítica. São Paulo: Ed Brasiliense, 1986.

MATUS, C. Adeus, senhor Presidente. Governantes governados. São Paulo: 
Edições Fundap, 1996.

MONTEIRO, J. V. Fundamentos da política pública. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 
1982.

NYE, J. S. O colosso americano. In: ______. O paradoxo do poder americano. 
São Paulo: Editora UNESP, 2002, p. 25-82.

VESENTINI, J. W. Terrorismo e Nova Ordem Mundial - alguns comentários. 
Geocrítica, out. 2001. Disponível em: <http://www.geocritica.com.br/
geopolitica03-1.htm>. Acesso em 28 set. 2011.

VESENTINI, J. W. Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2004.



35

AN
AI

S 
DO

 IV
 E

NC
ON

TR
O 

PE
DA

GÓ
GI

CO
 D

O 
EN

SI
NO

 S
UP

ER
IO

R 
M

IL
IT

AR

COOPERAÇÃO BRASIL-ÁFRICA (2003-2010) 
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AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras

rESuMo

A presente investigação tem por finalidade analisar 
possíveis correlações entre o aumento da cooperação 
Brasil-África, no período de 2003-2010, a formação 
de cadetes, pertencentes aos países africanos da 
Comunidade dos Países de língua Portuguesa (CPlP), 
matriculados no curso de formação de oficiais da 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 
o quadro teórico foi construído por intermédio 
de pesquisas bibliográficas em obras da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC), do Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), e do Ministério 
das relações Exteriores; em artigos disponibilizados 
na Internet; e levantamento nos Anuários Estatísticos 
da AMAN. A pesquisa foi exploratória e descritiva. 
As informações quantitativas foram tratadas à luz da 
aplicação de instrumentos de cálculos, elaboração de 
tabelas e confecção de gráficos. Por fim, percebe-se 
que o aumento das relações estratégicas Brasil-África 
(2003-2010) favoreceu o incremento de cadetes 
africanos frequentando o curso de formação de oficiais 
da linha bélica do Exército Brasileiro. 

1 INtroDução

Durante os anos de 1970, a vertente de 
cooperação Sul-Sul guiou a política externa brasileira 
de aproximação com a África. Assim, houve o 
reconhecimento da independência de estados 
africanos, como Angola, Moçambique e Guiné-
Bissau. Em virtude das crises da década perdida e da 
concepção econômica-comercial brasileira de abertura 

de mercados, existiu um distanciamento do continente 
africano. Contudo, a partir do final do século passado, 
a África passou a figurar como prioridade da agenda 
externa brasileira. 

No início do século XXI, o incremento das relações 
cooperativas com o continente africano aumentou 
de relevância na agenda internacional do Brasil. os 
laços históricos e a afinidade com a África favorecem 
as ambições geopolíticas e econômicas brasileiras. A 
intenção do Brasil em ocupar posição de Global Player 
impulsiona a colaboração técnica e os investimentos 
brasileiros naquela parte do mundo.

A Política de Defesa Nacional e a Estratégia Nacional 
de Defesa conferem destaque ao intercâmbio na área 
de defesa entre o Brasil e a África. Nesse alinhamento, 
a AMAN surge como importante componente para a 
cooperação na formação de oficiais combatentes dos 
exércitos das nações africanas. Além disso, contribui de 
maneira relevante para a projeção de poder brasileiro 
na África, na forma de Soft Power.

A presente investigação é relevante, pois tem 
por finalidade estudar possíveis correlações entre o 
incremento da cooperação Brasil-África, no período de 
2003-2010, e a formação de cadetes, pertencentes 
aos países africanos da CPlP, matriculados no curso de 
formação de oficiais da AMAN. Essa faceta da interação 
na área de defesa evidencia a participação do Exército 
Brasileiro no esforço brasileiro de reaproximação com 
o continente africano e fortalecimento da Comunidade 
dos Países de língua Portuguesa.

A pesquisa foi exploratória no sentido de buscar uma 
penetração maior no assunto, em virtude da inexistência 
de uma análise com a profundidade necessária. 
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Descritiva na concepção de buscar caracterizar na 
população (amostra) os traços semelhantes à formação 
de cadetes oriundos da CPlP na AMAN. 

À luz dos procedimentos técnicos utilizados, a 
pesquisa foi: bibliográfica e documental. Bibliográfica, 
pois se buscou o embasamento teórico, para o assunto 
em tela, em livros de leitura corrente e artigos científicos 
disponíveis na Internet. Documental em virtude da 
coleta de informações haver sido implementada 
também em documentos oficiais, ou seja, informações 
ricas, estáveis e que subsistem ao longo do tempo. 

A ponte sobre o atlântico que vem se edificando 
nos últimos anos, entre o Brasil e a África, possui 
participação efetiva dos militares brasileiros. 
A formação de oficiais africanos nas diversas 
especialidades oferecidas pela AMAN contribui para 
o desenvolvimento dos sistemas operacionais dos 
exércitos dos países lusófonos da CPlP.

2 PolÍtICA EXtErNA 
BrASIlEIrA PArA A ÁFrICA

2.1 ÁFrICA CoMo PrIorIDADE 
DA PolÍtICA EXtErNA BrASIlEIrA

Nos últimos anos, a África se revestiu em região de 
oportunidades com indicações positivas nos segmentos 
econômico e de governança se apresentando como 
nova fronteira de parcerias e mercados. (IPEA, 2011).

A África por si só é um mundo. é muito frequente, 
principalmente no ocidente, enxergar na África um 
continente sem grandes diferenciações internas, como 
se o que acontecesse no sul estivesse acontecendo em 
qualquer outra parte da África ou com ela estivesse 
relacionado. Nada mais equivocado. o continente 
africano é diverso, multicultural, multiétnico e possui 
distintos processos políticos e econômicos. (FIlHo, 
2006, p. 101).

A partir de 2003, o Presidente luiz Inácio lula da 
Silva ordenou que as relações com a África fossem 
priorizadas pela política externa brasileira. Essa relevância 
do continente africano é ratificada pela importância da 
cooperação Sul-Sul conferida pelo governo brasileiro. 
Assim, a aproximação brasileira da África favoreceu maior 
interação no vetor da defesa e segurança, com a finalidade 
de colaborar com a manutenção da paz e segurança 
internacionais e da promoção do desenvolvimento 
tecnológico (BrASIl..., 2012).

Na área da Defesa, em particular, há grande espaço 

para a cooperação entre o Brasil e países e organismos 
regionais africanos, no que diz respeito à manutenção 
da paz e segurança internacionais; solução de 
conflitos regionais; colaboração no ordenamento 
e exploração dos recursos do oceano Atlântico Sul; 
e desenvolvimento de capacidades em pessoal 
(capacitação de militares) e material (indústria de 
defesa). (BrASIl, 2012, p. 1, grifo nosso).

A cooperação do Brasil e da África ocidental é 
alicerçada na construção do Atlântico Sul livre de 
tensões bélicas e armas nucleares. Assim, conforme a 
resolução 41/11, da Assembleia das Nações unidas, 
de 27 de outubro de 1986, o oceano Atlântico, 
na região situada entre a África e América do Sul, 
representa uma zona de paz e de cooperação do 
Atlântico Sul (ZOPACAS). Essa zona contempla os 
países lusófonos africanos de Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau e São tomé e Príncipe. 

Nesse contexto de relevância africana, o Ministro 
da Defesa, Sr Celso Amorim, na abertura do 
Seminário “Política de Defesa e Projeto Nacional de 
Desenvolvimento”, realizado em Brasília, em 4 de 
junho de 2012, afiançou que:

temos buscado incrementar a nossa cooperação com 
os países africanos. A África tem enorme importância 
estratégica para o Brasil. Costuma-se esquecer que 
a distância do recife ou de Natal até Dacar é menor 
que a dessas cidades a Porto Velho ou rio Branco, 
ou que nossa Zona Econômica Exclusiva no Atlântico 
não está a grande distância daquela de Cabo Verde. 
[   ] A cooperação entre o Brasil e seus parceiros 
africanos é uma ferramenta para garantir que o 
Atlântico Sul siga como uma via segura de comércio. 
(AMorIM, 2012, p. 4).

Esse posicionamento do Ministro da Defesa está 
alinhado com a Política de Defesa Nacional (PDN), 
estabelecida pelo Decreto nº 5.484/2005. A PDN 
assevera, quanto ao ambiente regional e o entorno 
estratégico, que:

o subcontinente da América do Sul é o ambiente 
regional no qual o Brasil se insere. Buscando aprofundar 
seus laços de cooperação, o País visualiza um entorno 
estratégico que extrapola a massa do subcontinente e 
incluiu a projeção pela fronteira do Atlântico Sul e os 
países lindeiros da África. (grifo nosso).

Além disso, a PDN “atribui prioridade aos países 
da América do Sul e da África, em especial aos da 
África Austral e aos de língua portuguesa, buscando 
aprofundar seus laços com esses países.” Nesse 
cenário, a intensificação do “intercâmbio com as Forças 
Armadas das nações amigas, particularmente com as 
da América do Sul e as da África, lindeiras ao Atlântico 
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Sul” representa uma diretriz estratégica da Política de 
Defesa Nacional. (BrASIl, 2005, grifo nosso). 

2.2 CoMuNIDADE DE PAÍSES DE 
lÍNGuA PortuGuESA (CPlP)

A Comunidade dos Países de língua Portuguesa 
(CPlP) surgiu em julho de 1996, em lisboa, por 
meio da reunião de cúpula (Cimeira Constitutiva) 
dos mandatários de Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São tomé 
e Príncipe. Após seis anos, em maio de 2002, com 
a emancipação política, o timor-leste se integrou 
à Comunidade. (CoMo SurGIu..., 2012). Essa 
organização se reveste de ambiente favorável em que 
os Estados Membros se beneficiam com as ligações 
étnicas, históricas, culturais e linguísticas comuns.

De acordo com a Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC) do Ministério das relações Exteriores (MrE), a 
vanguarda da cooperação brasileira junto ao continente 
africano engloba os países lusófonos. “A cooperação 
brasileira prestada a Angola, Moçambique, Guiné-
Bissau, São tomé e Príncipe e Cabo Verde corresponde 
a 55% do volume de recursos alocados em projetos 
de cooperação técnica na África.” (ABC, 2010, p. 8).

o Estatuto da CPlP (2007, p.1), estabelece como 
um dos objetivos gerais a “cooperação em todos os 
domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e 
tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, 
comunicações, justiça, segurança pública, cultura, 
desporto e comunicação social”. (grifo nosso). Nesse 
alinhamento, nos últimos anos, a CPlP elevou a 
periocidade das reuniões institucionais em diversas 
áreas da gestão pública, como agricultura, saúde, 
trabalho, defesa, justiça, dentre outros.

os Encontros de Medicina Militar e os Exercícios 
Militares Conjuntos e Combinados– Série “Felino” são 
exemplos de intercâmbios da CPlP na área de defesa. 
os Encontros de Medicina Militar se desenvolvem 
com todos os membros da comunidade desde 1999. 
A última reunião foi realizada em Cabo Verde, em 
outubro de 2010. Naquela ocasião, foi criada uma 
rede de vigilância de epidemias com destaque para 
a AIDS. (FElDMAN, 2010). Há previsão de um novo 
encontro no transcorrer de 2012. (AMorIM, 2011). 

o Exercício Felino é realizado, desde 2000, em 
forma de rodízio, pelos membros da CPlP. Essa 
cooperação busca atingir a “interoperabilidade das 
Forças Armadas dos Estados-membros da Comunidade 
e o treino para o emprego das mesmas em operações 
de paz e de assistência humanitária, sob a égide 
da organização das Nações unidas, respeitadas 

as legislações nacionais.” (FELINO ..., 2011). A 
configuração da operação vem sendo aperfeiçoada 
com a finalidade de otimizar os custos envolvidos e 
favorecer a consolidação de bancos de dados com 
relato de experiências e lições aprendidas. (AMorIM, 
2011, p. 1, grifo nosso). Há previsão de realização do 
Exercício Felino em Angola (2012) e Brasil (2013). 
(DEClArAção ..., 2011)

A PDN estabelece que a  “intensificação da 
cooperação com a Comunidade dos Países de 
língua Portuguesa (CPlP), integrada por oito países 
distribuídos por quatro continentes e unidos pelos 
denominadores comuns da história, da cultura e 
da língua, constitui outro fator relevante das nossas 
relações exteriores”. (BRASIL, 2005).

A Estratégia Nacional de Defesa (END) fixa que o: 

Ministério da Defesa e as Forças Armadas 
intensificarão as parcerias estratégicas nas áreas 
cibernética, espacial e nuclear e o intercâmbio militar 
com as Forças Armadas das nações amigas, neste 
caso particularmente com as do entorno estratégico 
brasileiro e as da Comunidade de Países de língua 
Portuguesa. (BrASIl, 2008, grifo nosso).

A cooperação entre o Brasil e a CPlP, no período 
2003-2010, é alicerçada no pilar do estreitamento 
das relações Sul-Sul, diferindo das formas de interação 
que caracteriza os entendimentos Norte-Sul. Nesse 
cenário, a cooperação brasileira é efetuada sem a 
exigência de condicionalidades e com o envolvimento 
direto de instituições brasileiras de renomada expertise 
técnica em áreas estratégicas para o desenvolvimento 
dos países parceiros, como é o caso da Academia 
Militar das Agulhas Negras, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Fundação 
oswaldo Cruz (BrASIl, 2012b).

Nesse cenário colaborativo, o Sr Ministro de 
Estado da Defesa do Brasil, Celso Amorim, afirmou na 
sessão de abertura oficial da XIII Reunião de Ministros 
de Defesa da Comunidade dos Países de língua 
Portuguesa, em 28 de novembro de 2011, em Cabo 
Verde, que “no campo da formação e capacitação das 
Forças Armadas, prestamos assistência técnica no 
exterior e disponibilizamos vagas para praças e oficiais 
em escolas militares brasileiras.” (AMORIM, 2011, p. 
1, grifo nosso). 

“A crescente difusão da imagem do Brasil e dos 
resultados positivos alcançados pela cooperação 
prestada faz com que cada vez mais países se 
interessem pelos benefícios da cooperação sul-sul 
brasileira.” (ABC, 2010, p. 9).
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3 ENSINo NA ACADEMIA 
MIlItAr DAS AGulHAS 
NEGrAS

A formação do oficial na AMAN acontece ao longo 
do período de quatro anos. As atividades efetuadas se 
fundamentam no desenvolvimento de atributos das 
áreas afetiva, cognitiva e psicomotora necessários à 
profissão militar. O currículo contempla disciplinas 
ligadas às ciências militares, exatas e humanas. o 
cadete, ao final do curso, é declarado Aspirante-a-
Oficial e recebe o diploma de Bacharel em Ciências 
Militares. (ACADEMIA ..., 2012). Com efeito, a missão 
institucional da AMAN é formar o Aspirante-a-Oficial 
das Armas, do Serviço de Intendência e do Quadro 
de Material Bélico, habilitando-o para os cargos de 
tenente e capitão não aperfeiçoado; graduar o bacharel 
em Ciências Militares; e iniciar a formação do chefe 
militar (MISSão, 2009).

os cursos da AMAN são organizados em duas fases 
distintas. Em um primeiro momento – 1º ano (Curso 
Básico) e 2º ano (Curso Avançado) –, os cadetes 
são submetidos a uma grade curricular comum. No 
início do 3º ano, o cadete, de acordo com o seu 
mérito intelectual, escolhe um dos cursos oferecidos 
– Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Serviço 
de Intendência, Comunicações ou Quadro de Material 
Bélico. Nessa segunda fase da formação, dois últimos 
anos da AMAN, as matérias relacionadas às ciências 
militares são diferentes, conforme as especificidades 
de cada curso. (o ENSINo ..., 2009). 

Para os cadetes das nações amigas da África, 
a escolha do curso é realizada de acordo com as 
diretrizes de cada exército. Assim, o mérito intelectual 
não é o condicionador da decisão do cadete africano. 
Como os cadetes brasileiros, os membros da CPlP 
podem escolher dentre os sete cursos ofertados na 
AMAN para formar os seus futuros oficiais.

A Infantaria é uma das armas base do Exército 
Brasileiro, integrante do sistema operacional manobra. 
o curso de infantaria busca formar combatentes aptos 
a atuar em variados ambientes operacionais, como 
caatinga, selva, pantanal e montanha; e a integrar 
tropas de infantaria motorizada, blindada e leve. 
(INFANtArIA, 2009)

A Cavalaria é a outra arma base do Exército 
Brasileiro, pertencente ao sistema operacional manobra, 
caracterizada pela alta mobilidade, elevada potência de 
fogo, ação de choque, proteção blindada e sistema de 
comunicações amplo e flexível. Aos cadetes são ensinadas 

as tradições da Cavalaria hipomóvel e as características 
técnicas e táticas das viaturas sobre rodas e sobre lagartas 
de dotação do Exército. (CAVAlArIA, 2008).

A Artilharia é uma arma de apoio ao combate e 
constitui o principal vetor do sistema operacional apoio 
de fogo do Exército Brasileiro. tem por missão principal 
apoiar as armas base (Infantaria e Cavalaria) pelo fogo 
de canhões, de obuseiros, de foguetes e de mísseis 
dos variados calibres. o cadete de artilharia aprende a 
conduzir o tiro de artilharia, realizar os encargos da central 
de tiro da bateria e do grupo de artilharia de campanha e 
comandar a linha de fogo. (ArtIlHArIA, 2008).

“A Engenharia é a arma de apoio ao combate 
que tem como missão principal apoiar a mobilidade, 
a contramobilidade e a proteção, caracterizando-se 
como um fator multiplicador do poder de combate.” 
(ENGENHArIA, 2008). Aos cadetes de engenharia são 
ensinados conhecimentos técnicos especializados sobre 
fortificações, equipamentos de navegação, camuflagem 
e construção de instalações. (ENGENHArIA, 2008).

o Serviço de Intendência integra o sistema 
operacional logística do Exército Brasileiro. A Intendência 
é responsável por boa parte das atividades logísticas, 
principalmente aquelas ligadas à administração, de 
uma forma geral, e ao suprimento de diversos tipos, 
tanto na paz como no teatro de operações de guerra. o 
cadete intendente aprende a realizar os suprimentos de 
alimentação, de fardamento; prestar apoio de banho e 
de lavanderia para a tropa apoiada. Além disso, estuda 
temas relacionados à administração pública, como 
licitações e contratos, gestão orçamentária e o Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI). (INtENDÊNCIA, 2012). 

Arma de Comunicações é vital ao sistema operacional 
comando e controle e é responsável pelo planejamento 
e gerenciamento dos meios de comunicações dos 
grandes comandos, coordenando diversos sistemas e 
equipamentos para que o comando seja exercido com 
eficácia e com segurança. O cadete de comunicações 
inicia o seu aprendizado pelo estudo básico de eletrônica, 
de criptografia e de sistemas computacionais, chegando 
aos modernos equipamentos utilizados na chamada 
guerra cibernética. (CoMuNICAçõES, 2008). 

o Quadro de Material Bélico integra o sistema 
operacional logístico sendo responsável por realizar o 
suprimento e a manutenção de diversos tipos de materiais 
de emprego militar, de viaturas a armamentos, além de 
realizar a destruição de engenhos falhados e a coleta e 
evacuação de material salvado e capturado do inimigo. 
o cadete de material bélico estuda desde a mecânica 
de automóveis e de viaturas blindadas, passando pelo 
funcionamento e manutenção de equipamentos ópticos, 
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até armamentos e munições de 
diversos gêneros. (MAtErIAl BélICo, 
2008).

Percebe-se que, com exceção das 
armas de Infantaria e Cavalaria, os 
cursos da AMAN formam oficiais aptos 
a realizarem apoio ao combate nas 
vertentes de apoio de fogo, mobilidade, 
contramobilidade, proteção, apoio 
logístico e comando e controle.

4 CADEtES DE PAÍSES 
AFrICANoS DA CPlP NA 
AMAN (2003-2010)

De acordo com Nunes (2009), o ensino e a formação 
militar representa um espectro a ser aprofundado 
no relacionamento entre os lusófonos africanos e o 
Brasil. Assim, a AMAN confere boa oportunidade 
para o estreitamento dos laços na formação de oficiais 
para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São tomé e 
Príncipe e Moçambique.

A cooperação da AMAN na formação de oficiais dos 
países da CPlP na África se iniciou com a chegada dos 
primeiros Cadetes de origem angolana no final do século 
passado. Até o ano de 2003, havia ingressado na AMAN 
26 (vinte e seis) Cadetes oriundos de Angola. Desse 
montante, 20 (vinte) foram declarados Aspirantes-a-
oficial. (ANUÁRIO, 2003). Dessa maneira, não existia 
intercâmbio para a formação de oficiais combatentes 
com os demais lusófonos da África.

No período entre 2003-2010, o ingresso de 
Cadetes, das nações africanas pertencentes à CPlP, foi 
o seguinte:

tabela 1 – Ingresso de cadetes das nações africanas 
da CPlP (2003-2010)

Países

Anos

total

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

Angola 0 0 2 3 0 7 2 0 14
Moçambique 0 0 0 0 0 0 3 5 8
Guiné-Bissau 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Cabo Verde 0 0 1 1 0 0 1 1 4
São tomé e 

Príncipe
0 0 0 0 0 0 3 1 4

total 0 0 3 4 2 8 9 7 33

Fonte: Anuários Estatísticos da AMAN – 2003-2010

tabela 2 – Matrículas das Nações Amigas e 
lusófonas africanas na AMAN – 2003-2010

origem
Anos

total
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

total das 
Nações 
Amigas 

5 2 6 7 7 13 11 11 62

Países CPlP 
- África

0 0 3 4 2 8 9 7 33

% CPlP 
- África

0,0% 0,0% 50,0% 57,1% 28,6% 61,5% 81,8% 63,6% 53,2%

Fonte: Anuários Estatísticos da AMAN – 2003-2010

Fica evidenciado na tabela 1 que houve um 
incremento no intercâmbio do Brasil com os países 
lusófonos africanos no período de 2003-2010. Por 
conseguinte, além da tradicional parceria com Angola, 
os demais membros da Comunidade dos Países de 
língua Portuguesa na África enviaram os primeiros 
Cadetes para frequentar o curso de formação de oficial 
da linha bélica do Exército Brasileiro.

A tabela 2 apresenta a relação entre os ingressos 
de Cadetes de Nações Amigas, como Paraguai, Bolívia, 
Venezuela, e Peru, e os oriundos dos membros da 
CPlP na África.

Percebe-se, pelas informações espelhadas na 
tabela 1, que mais da metade dos cadetes das Nações 
Amigas que ingressaram no curso de formação de oficial 
da AMAN, no período de 2003-2010, é originária de 
Estados-Membros da CPlP na África. Constata-se que 
este índice supera os tradicionais intercâmbios com os 
países da América latina.

O Gráfico 1 evidencia as escolhas de cursos 
realizadas pelos cadetes lusófonos da África.  

GRÁFICO 1 – Escolhas de cursos dos cadetes lusófonos da África (2007-2012)
Fontes: Anuários Estatísticos da AMAN (2003-2010) e Boletins Internos AMAN (2011 e 2012)

As armas base (Infantaria e Cavalaria) obtiveram a 
escolha de 14 cadetes africanos da CPlP (42,42% do 
total de escolhas efetuadas). Nesse viés, a Infantaria a 
foi a opção 12 cadetes (85,71% das escolhas relativas 
às armas base), enquanto a Cavalaria representou a 
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escolha de 2 cadetes (14,29% das opções referentes 
às armas base). Portanto, evidencia-se o interesse 
das nações lusófonas da África pelos conhecimentos 
do sistema operacional manobra empregados pela 
Infantaria do Exército Brasileiro.

os demais cursos que abarcam os apoios ao combate 
foram selecionados por 18 cadetes lusófonos africanos 
(54,55% do total de escolhas realizadas). Nesse vetor, 
o Serviço de Intendência foi o protagonista com 6 
(seis) escolhas (33,33% das opções concernentes aos 
apoios). Em seguida, a Engenharia e as Comunicações 
foram as especialidades mais buscadas com 4 
(quatro) opções cada curso. Por fim, a Artilharia e o 
Quadro de Material Bélico foram contemplados com 
2 (dois) cadetes da CPlP. registra-se que houve 
o desligamento de um cadete de Angola (3,03%). 
Por conseguinte, o sistema operacional logístico, 
representado pelo Serviço de Intendência e Quadro de 
Material Bélico, com 8 (oito) escolhas concretizadas, 
foi o apoio ao combate mais procurado pelos africanos 
da CPLP. Nesse alinhamento, ratifica-se a importância 
da logística para o sucesso das operações militares em 
todos os conflitos mundiais.

A tabela 3 demonstra os cursos escolhidos pelos 
cadetes dos países africanos da CPlP que ingressaram 
na AMAN no período de 2003 até 2010.

tabela 3 – Cursos escolhidos pelos países lusófonos 
da CPlP da África (2007-2012)

Países da 
CPlP

Cursos

total 
Países

In
fa

nt
ar

ia

C
av

al
ar

ia

A
rt

ilh
ar

ia

En
ge

nh
ar

ia

In
te

nd
ên

ci
a

M
at

er
ia

l B
él

ic
o

C
om

un
ic

aç
õe

s

Angola 4 2  1 4 1 1 13
Moçambique 4   1 1 1 1 8
São tomé e 

Príncipe
1   1 1  1 4

Guiné Bissau 1  1 1    3
Cabo Verde 2  1    1 4
total Cursos 12 2 2 4 6 2 4 32

Fontes: Anuários Estatísticos da AMAN (2003-2010) e Boletins Internos da AMAN 
(2011 e 2012).
Observação: os cadetes que ingressaram na AMAN em 2010 escolheram os 
respectivos cursos em 2012.

Constata-se que os cadetes angolanos estão 
distribuídos de maneira equilibrada pelos sistemas 
operacionais manobra (Infantaria e Cavalaria) com 6 
(seis) integrantes e logístico (Serviço de Intendência e 
Quadro de Material Bélico) com 5 (cinco) componentes. 
Nesse cenário, Angola evidencia balancear o binômio 
manobra-apoio logístico na formação dos cadetes 

enviados ao Brasil para cursar a AMAN no período 
investigado.

Moçambique é o segundo maior contribuinte da 
CPlP em número de cadetes cursando a AMAN. 
os moçambicanos enfatizam o sistema manobra 
com ênfase na formação de oficiais de infantaria. 
No contexto dos apoios ao combate, os sistemas 
operacionais selecionados por Moçambique foram 
ecléticos. o vetor da mobilidade, contramobilidade e 
proteção (Engenharia) foi alvo da escolha de 1(um) 
cadete. A linha do apoio logístico representou o 
desejo dos moçambicanos em duas oportunidades. o 
espectro do comando e controle (Comunicações) foi 
a opção de 1(um) integrante desse país lusófono da 
costa oriental da África. Portanto, Moçambique vem 
colhendo ensinamentos doutrinários em diferentes 
sistemas operacionais do Exército Brasileiro por meio 
dos cursos realizados por seus cadetes na AMAN.

No que tange aos demais países da CPlP na 
África, Cabo Verde, Guiné Bissau e São tomé e 
Príncipe, o intercâmbio é menor. Nesse alinhamento, 
a procura pelos cursos de apoio ao combate supera 
as escolhas formuladas pelo sistema operacional 
manobra. Diferente dos angolanos, esses países não 
privilegiaram o sistema operacional logística nas suas 
preferências de apoio ao combate.

Percebe-se que a cooperação do Exército Brasileiro 
na área de defesa, por intermédio da formação de 
oficiais das nações amigas africanas integrantes da 
CPlP pela Academia Militar das Agulhas Negras, 
é fator que contribui para a projeção do Soft Power 
brasileiro no contexto internacional. Além disso, 
favorece a edificação de parcerias estratégicas com os 
países lusófonos africanos e o esforço do Brasil para a 
consolidação da ZOPACAS. 

3 CoNSIDErAçõES FINAIS

A Política de Defesa Nacional (2005) e a Estratégia 
Nacional de Defesa (2008) convergem no aspecto de 
priorização da cooperação na área de defesa com os 
países africanos de língua Portuguesa e os da África 
ocidental (lindeiros ao oceano Atlântico). Assim, a 
colaboração da Academia Militar das Agulhas Negras 
na formação de oficiais combatentes das Forças 
Armadas dessas nações amigas está alinhada com a 
PDN e END.

os vários cursos disponíveis na AMAN contribuem 
para a capacitação diversificada dos oficiais lusófonos. 
Com efeito, a formação dos cadetes africanos acontece 
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abarcando todos os sistemas operacionais disponíveis. 
todavia, a predominância reside nos sistemas operacionais 
manobra e logística.

Por fim, o intercâmbio entre os militares do Brasil 
e os países da CPlP constitui uma faceta para a 
consolidação da paz no Atlântico Sul e alavancagem 
do Soft Power brasileiro na busca pela democratização 
da governança global no novo milênio e pela defesa dos 
seus interesses políticos e econômicos no continente 
africano.
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EN – Escola Naval

rESuMo

Por ser uma ciência experimental e de conceitos 
abstratos, a Física torna-se uma disciplina de difícil 
compreensão para os alunos. o Ensino de Física 
baseado na exposição de teoria e resolução de 
problemas revela uma metodologia pouco relacionada 
com a realidade do aluno, portanto, na maioria das 
vezes, não oferece o estímulo necessário para a 
compreensão dos conceitos e fenômenos físicos 
envolvidos. As pesquisas no Ensino de Física, visando 
um melhor aproveitamento escolar, têm direcionado 
seus enfoques para novas estratégias que facilitem 
a compreensão dos conceitos e fenômenos da Física 
[1]. Neste sentido, nas duas últimas décadas, 
tecnologias computacionais vêm sendo utilizadas 
como ferramentas pedagógicas de grande importância 
para o aumento da percepção do aluno, pois pode 
reunir, ao mesmo tempo, variadas mídias, como 
sons, imagens, animações, vídeos e simulações. 
No presente estudo apontamos possibilidades, 
vantagens e os desafios na utilização dos recursos 
computacionais no Ensino de Física. Como aplicação, 
apresentamos uma abordagem de um fenômeno físico 
utilizando simulações computacionais. Destacamos 
que toda simulação é baseada em uma modelagem 
de situações reais. Se essa modelagem não estiver 
clara para professores e alunos o objetivo de facilitar 
a compreensão do fenômeno físico estudado não será 
alcançado e, ao contrário, poderá até causar sérios 
danos ao processo de aprendizagem [2].

Palavras-chave: Ensino de Física, ensino-
aprendizagem, modelagem computacional.

1 INtroDução

Nas últimas duas décadas vários trabalhos de 
pesquisa na área de Ensino têm concentrado suas 
atenções no aprimoramento das formas de apresentação 

dos conceitos ensinados, pois as intenções da prática 
de ensino estão se tornando cada vez mais abrangentes 
e avançam para além do processo de transmissão de 
conteúdos [3,4]. Definitivamente não há mais espaço 
para que se priorize a absorção de informações, já que 
o volume de conhecimentos aumenta a passos largos, 
sendo humanamente impossível para o estudante reter 
tudo o que lhe é apresentado. As pesquisas indicam 
que, ao invés de tentar absorver uma enorme gama 
de conteúdos, o importante é aprender a pensar de 
forma interdisciplinar correlacionando informações 
de diferentes áreas. Como resultado deste processo, 
acredita-se que o estudante estará mais habilitado 
a processar uma quantidade maior de informações 
adquirindo assim conhecimento de forma mais 
independente e objetiva. 

o processo, por mais complexo que possa 
parecer é sempre mediado por instrumentos e 
métodos que relacionam o ato de ensinar ao de 
aprender. Especificamente a pesquisa no Ensino de 
Física, alinhada com metodologias de ensino mais 
construtivistas, tem se voltado para novas estratégias 
de ensino que facilitem a compreensão dos conceitos 
e fenômenos da Física. Neste sentido, como parte 
destas novas estratégias, tecnologias computacionais 
vêm sendo utilizadas como ferramentas pedagógicas 
de grande importância para facilitar a percepção do 
aluno. Simulações computacionais, em particular, 
podem desempenhar um papel importante no 
processo ensino-aprendizagem à medida que auxiliam 
os estudantes a conferirem sentido às representações 
matemáticas da Física a eles ensinadas. Para a maioria 
dos estudantes não é claro como estas representações 
descrevem os sistemas físicos. Neste caso, a introdução 
da modelagem, como um recurso instrucional, 
vai potencializar as possibilidades pedagógicas de 
interação entre professor e aluno [4] facilitando a 
compreensão das representações matemáticas da 
Física e podendo também elevar o nível do processo 
cognitivo à medida que exige do estudante pensar em 
um nível mais avançado [5].
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2 A IMPortâNCIA DoS 
MoDEloS EM CIÊNCIAS

Em ciências, modelos podem ser definidos como 
uma construção da mente humana com o objetivo de 
descrever, representar e explicar sistemas complexos, 
ou seja, um modelo é a idealização simplificada de 
um sistema real, mas que ainda assim preserva as 
características essenciais do comportamento que se 
pretende explicar [1]. Normalmente são apresentados 
via linguagem matemática e proposições semânticas. 
uma vez que o modelo utilizado para descrever certo 
sistema físico conhecido o faz com o desejado grau de 
precisão, é aceito pela comunidade científica e passa 
a ser considerado um modelo científico.

os modelos vão se adaptando de acordo com 
os avanços nas Ciências. os modelos do Sistema 
Planetário constituem um belo exemplo de como 
a Ciência evoluiu e como esses modelos que 
representaram aquele sistema também evoluíram. 
Modelos considerados bons em determinada época 
podem deixar de ser em uma época posterior. A figura 
1 mostra um típico diagrama do universo, antes 
de Copérnico [6]. o modelo usa a composição de 
movimentos esféricos (concêntricos com a terra) para 
explicar o movimento retrógrado dos planetas.

Figura 1 – Típico diagrama do universo, antes de Copérnico (da edição de 1539 de 
Peter Apian’s Cosmographia)

A ideia de que a terra era o centro do universo 
(geocentrismo) foi dominante na Astronomia durante 
toda a Antiguidade e Idade Média. o sistema 
geocêntrico também é conhecido como sistema 
ptolomaico, pois foi Cláudio Ptolomeu, o último dos 
grandes astrônomos gregos (150 d.C.), quem construiu 
o modelo geocêntrico mais completo e eficiente. Este 
modelo foi usado sem mudanças consideráveis por 
aproximadamente 1300 anos, pois foi bem sucedido 

no seu objetivo de prever as posições dos planetas com 
um grau moderado de precisão. Apesar das discussões 
sobre a possibilidade de um sistema heliocêntrico, 
em que o Sol é o centro do universo, datarem da 
Antiguidade Clássica, foi somente no século XVI que 
Nicolau Copérnico apresentou um modelo matemático 
preditivo completo de um sistema heliocêntrico (figura 
2 [6]), que mais tarde foi elaborado e expandido por 
johannes Kepler. A título de ilustração, exibimos o 
modelo proposto por tycho Brahe, no qual os planetas 
giravam em torno do Sol, mas este ainda girava em 
torno da terra, que procurava conciliar o modelo 
ptolomaico ao copernicano (figura 3 [7]).

Figura 2 – Modelo planetário de Nicolau Copérnico

              

Figura 3 – Modelo planetário de Tycho Brahe

3 MoDElAGEM 
CoMPutACIoNAl No 
ENSINo DE FÍSICA

A palavra modelagem é utilizada para representar 
o processo cognitivo de construção de um modelo 
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científico para descrever determinado sistema físico e 
a modelagem computacional no Ensino de Física é a 
matematização de um modelo feita pelo computador 
a fim de fornecer representações de uma realidade 
virtual. Portanto, a construção de uma modelagem 
computacional pressupõe, necessariamente, a 
existência de um modelo científico que lhe dá suporte 
e lhe confere significado [2]. De um modo geral, o 
estudante tem muita dificuldade em compreender o 
modelo matemático como representação de um sistema 
físico. Daí a importância crucial da compreensão do 
modelo antes de passar de um nível de representação 
ao outro. De particular interesse na Física são os 
modelos de sistemas dinâmicos, isto é, modelos que 
estabelecem relações matemáticas entre grandezas 
físicas e o tempo. Na seção 4 deste trabalho fazemos 
uma aplicação de modelagem computacional de um 
sistema dinâmico utilizando o modelo matemático da 
corda vibrante. Pelo uso apenas dos recursos quadro 
negro e imagens estáticas, por mais experiente que seja 
o professor, torna-se muito difícil descrever, com um nível 
de detalhamento satisfatório, a evolução de um sistema 
físico no tempo. Essa limitação dos recursos citados exige 
do aluno um nível de abstração para a compreensão do 
que lhe é transmitido que na maioria das vezes não é 
alcançado. Nesse sentido certas simulações mostram, 
por exemplo, animações que facilitam enormemente 
o aprendizado.  Dentre as ferramentas mediadoras 
da aprendizagem que possuem potencial para o 
desenvolvimento das atividades de modelagem destaca-
se o sotware Modellus [8], desenvolvido por um grupo 
de pesquisadores na Faculdade de Ciências e tecnologia 
da universidade Nova de lisboa. Este programa é uma 
ferramenta de modelagem quantitativa, de distribuição 
gratuita e seu uso vem se tornando cada vez mais 
comum em diversos países. Possui muitas vantagens 
e uma delas é a de poder ser utilizado praticamente 
sem recorrer a linguagens de programação. Permite que 
os usuários escrevam modelos matemáticos, definidos 
a partir de funções, derivadas, equações diferenciais, 
etc. de forma direta e muito próxima do jeito que 
escreveriam usando lápis e papel. utilizando o Modellus 
é possível explorar modelos físicos já conhecidos [10] 
e ir além, construindo de um modo simples modelos 
matemáticos para o estudo de sistemas em várias 
áreas do conhecimento. outra enorme vantagem é a de 
permitir que professores e alunos manipulem, de forma 
rápida e fácil, os parâmetros relevantes envolvidos na 
descrição do modelo. Seus recursos incluem também 
a construção de gráficos, tabelas e animações. Ao 
fornecer uma saída em gráficos e tabelas, possibilita, 
por exemplo, a avaliação da qualidade do modelo pela 
comparação com dados experimentais resultantes do 
fenômeno em estudo [11].

4 APlICAção – oNDA EM 
uMA CorDA EStICADA

A seguir apresentamos a aplicação do recurso 
computacional, usando o software Modellus, para 
abordar o modelo mais simples utilizado na descrição 
dos fenômenos ondulatórios, o da corda vibrante. 
Por ser uma onda unidimensional e que permite um 
nível de detalhamento e visualização de propriedades 
comuns a todas as ondas, seu estudo tem se mostrado 
didaticamente eficiente na introdução dos conceitos do 
movimento ondulatório.  Sua descrição possibilita que 
propriedades, tais como o comprimento de onda (λ) e a 
amplitude (y), sejam facilmente assimilados pelo aluno.      

Figura 4 – Perfil de um instantâneo da onda se propagando na corda

 

A partir da aplicação das leis de Newton a um 
elemento infinitesimal da corda, se obtém a equação 
diferencial da onda unidimensional que descreve o 
movimento da onda se propagando na corda. 
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Nesta equação v é a velocidade da onda na direção 
de propagação x, e y é a direção do movimento dos 
pontos da corda, perpendicular a x.

Importante destacar que esta equação é geral e 
válida para qualquer onda unidimensional, citamos, 
como exemplo, a onda sonora se propagando em um 
tubo longo e a onda eletromagnética plana.

A velocidade de uma onda mecânica depende das 
propriedades do meio em que ela se propaga. No caso 
da onda na corda estas propriedades são a tração a ela 
aplicada (τ) e a sua massa específica (μ), na relação:

 
µ
τ

=v

Pode-se facilmente mostrar que a equação 
diferencial acima tem como solução qualquer função 
do tipo y=f (x + vt). uma solução particular importante 
de onda progressiva é a onda harmônica que possui a 
forma de uma senóide.
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 Em sala de aula, o formalismo matemático, ou 
seja, a obtenção da equação diferencial a partir das 
leis de Newton, assim como da sua solução são, 
sem grandes dificuldades explicadas pelo professor e 
compreendidas pelo estudante. Algumas propriedades 
como o comprimento de onda e a amplitude são 
igualmente fáceis de mostrar apenas traçando uma 
senoide no quadro de giz (figura 4). No entanto, a 
dinâmica e algumas propriedades como a frequência 
e a velocidade da onda são difíceis para o professor 
descrever em palavras. No movimento de uma onda 
harmônica, temos uma senóide em movimento 
sincronizado com o movimento dos pontos da corda 
que no caso executam um movimento harmônico 
simples com a mesma frequência da onda, ou seja, 
no tempo de uma oscilação dos pontos da corda a 
onda avança de um comprimento de onda. toda esta 
difícil tarefa do professor, que somente com palavras 
e figuras estáticas tenta ajudar o aluno a construir 
estes conceitos, pode agora ser facilitada com a 
modelagem computacional. Através dela, o professor 
pode executar um modelo de simulação, inclusive 
fazendo modificações em parâmetros relevantes, com 
a finalidade de auxiliar o aluno a assimilar certos 
conceitos físicos e de visualizar a evolução temporal 
do modelo descrito matematicamente. 

A sequência de figuras abaixo (figura 5) expõe três 
instantâneos da simulação de uma onda harmônica se 
propagando na corda, utilizando o software Modellus. 
As esferas representam elementos infinitesimais da corda.

Figura 5 – Perfil da onda se propagando na corda em três instantes diferentes. 
Simulação no software Modellus.

Através desta simulação, o professor, sem grandes 
dificuldades apresentará os conceitos de velocidade 

e frequência da onda, discutirá sobre o movimento 
oscilatório de seus elementos infinitesimais, discorrerá 
sobre fase e diferença de fase entre pontos da corda 
e posteriormente poderá estender este conceito para 
diferença de fase entre ondas. 

Na figura 6 observamos que alguns recursos 
gráficos podem ser apresentados em conjunto com 
a propagação da onda. O gráfico azul, abaixo da 
corda, exibe a posição vertical em função do tempo 
da primeira esfera (extremidade esquerda da corda), 
e o gráfico vermelho para o ponto vermelho da corda.

Figura 6 – Perfil da onda se propagando na corda. 
Gráfico da posição vertical em função do tempo: 
azul: para o elemento infinitesimal da extremidade esquerda da corda.
vermelho: para o elemento infinitesimal  vermelho. 

                            

outros recursos, tais como, a variação de 
parâmetros, a exposição de tabelas e das funções 
matemáticas que deram origem à simulação, são 
outras vantagens deste software. 

5 CoNCluSõES

A percepção de como a Ciência evolui, a noção de 
que é possível predizer para além de apenas observar 
fatos e a compreensão do pensamento científico 
associado à interpretação do universo a nossa volta, 
passa pela utilização da modelagem científica que 
ganha cada vez mais espaço no mundo acadêmico e 
em particular na transposição didática dos conteúdos 
de Física que são ensinados atualmente. Portanto, 
o emprego de modelos computacionais não pode 
ser mais negligenciado como instrumento efetivo de 
transmissão de conhecimento. Esses modelos podem 
ser usados, praticamente, em todas as aulas onde 
conteúdos de ciência são ensinados e seu potencial 
de sucesso na melhoria da qualidade dessas aulas 
ainda está longe de atingir seus limites. Nesse sentido, 
um modelo computacional se torna uma ferramenta 
cognitiva útil e atual no processo ensino-aprendizagem 
dos conteúdos de Física que se pretende ensinar. 
Vale destacar que para alguns temas abordados na 
Física, como por exemplo, a Gravitação universal e 
a relatividade restrita, onde práticas de laboratório 
e demonstrações são praticamente inexistentes, a 

ponto vermelho

gráfico azul gráfico vermelho
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modelagem computacional revela-se como um recurso 
particularmente útil na apresentação e compreensão 
dessas teorias e dos conceitos e conteúdos a elas 
associados. 

No entanto, cuidados são necessários, pois uma 
simulação é baseada em uma modelagem do sistema 
real, sendo uma idealização simplificada de um 
sistema mais complexo. Se o papel que os modelos 
desempenham no desenvolvimento das Ciências não 
estiver claro para professores e alunos, o objetivo 
de facilitar a compreensão dos sistemas físicos não 
será alcançado e, ao contrário, poderá até causar 
sérios danos ao processo de aprendizagem. Portanto, 
a utilização de recursos didáticos onde modelos 
computacionais são empregados pode ser concebida 
como uma verdadeira área de pesquisa no universo do 
Ensino de Ciências e, considerando as suas infinitas 
possibilidades de aplicação não pode mais ser deixada 
em segundo plano dentro das atuais formas de se 
entender a relação que existe entre as diversas maneiras 
de ensinar e aprender os conceitos científicos.
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rESuMo

Após um prolongado predomínio das disciplinas 
da área de exatas e tecnológicas, o alvorecer do 
século XXI parece apontar uma tendência ao resgate 
das Ciências Humanas na educação militar. tudo se 
deveu ao impacto de uma nova geração de conflitos 
e também à introdução do conceito de inteligência 
cultural. A relação entre estes dois novos sistemas 
tem indicado novas perspectivas para a formação 
militar em modernas forças armadas, tendo em 
vista as necessidades do combatente ideal para uma 
nova modalidade de conflitos. A inteligência cultural 
incorpora a capacidade de interagir de forma eficaz 
com pessoas de históricos culturais diferentes. o 
impacto das guerras da atualidade não se resume 
somente à ação bélica em si, mas também se dá sob 
a vertente cultural, se fazendo sentir nas fases de 
abordagem, invasão e ocupação, até a pacificação, 
interagindo com sociedades e organizações possuindo 
culturas e códigos sociais bastante diversos.  A 
presente comunicação científica, se valendo de fontes 
bibliográficas e documentais, aborda a inteligência 
cultural e sua adoção como parâmetro para a educação 
militar superior.

Palavras-chave: Educação Militar; Inteligência 
Cultural, Guerra de Quarta Geração.

1 INtroDução

A história da educação militar, em especial a da 
formação de oficiais, sempre foi marcada por ondas de 
modismos e tendências acadêmicas. o fenômeno vem 
sendo observado ao longo do tempo em academias 

militares de diversas nações ao longo do século XX.  
Os modismos curriculares se fizeram presentes ora 
privilegiando o profissionalismo, ora o bacharelismo. 
o dilema entre a valorização das ciências exatas ou 
das ciências humanas fez parte de muitos contextos 
educacionais, todos primando pela melhor formação 
de seus líderes militares. A tendência ao acentuado 
bacharelismo militar, em detrimento das ciências 
militares, parece ter sido um risco constante. 

No Brasil, o bacharelismo militar foi um fenômeno 
traduzido pelo desvio na formação do profissional da 
guerra devido ao predomínio das ciências conexas 
sobre as autênticas ciências militares.  Esta distorção, 
geralmente, não tem sido intencional, mas uma 
consequência despercebida da perda do pragmatismo 
da formação do profissional da guerra em uma nação 
pacífica com escassas hipóteses de ameaças externas. 

Na educação castrense, de um modo geral, o 
apelo a conhecimentos alheios à prática das armas é 
uma diligência antiga, mas nem sempre sistemática. 
os senhores da guerra valeram-se, frequentemente, 
de métodos que lhes eram sugeridos por outras 
atividades. Essas contribuições vão da simples 
observação à reflexão combinatória. Situam-se no nível 
da tecnologia, das ciências aplicadas ou, pelo menos, 
a partir da renascença, das ciências fundamentais.

Grandes mestres da arte da guerra, como Sun 
tzu e Maquiavel, descreveram suas teorias apoiados 
na observação da guerra como um fenômeno 
eminentemente afeito às ciências humanas. Clausewitz, 
clássico teórico da arte militar, reconhece que a guerra 
é uma atividade humana, estando condicionada por 
fatores próprios ao homem –– basicamente, sua 
vontade e os aspectos psicológicos que atuariam 
na situação limite que a guerra traz consigo. Na 
máxima clausewitziana,  a guerra era, sobretudo,  “a 
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continuação das relações políticas por outros meios”.1  

A partir de meados do século XIX, as incorporações 
tecnológicas militares provocaram  grande impacto na 
arte da guerra, acabando por condicionar a formação 
militar fortemente direcionada para o conhecimento 
técnico, favorecendo a valorização das ciências exatas 
no meio acadêmico militar. Após um longo predomínio 
das disciplinas da área de exatas e tecnológicas, 
o alvorecer do século XXI, apesar das guerras 
continuarem cada vez mais condicionadas a um alto 
grau de dependência tecnológica, parece apontar para 
uma tendência ao resgate das ciências humanas e 
sociais na educação militar. tudo se deveu ao impacto 
de uma nova geração de conflitos – a guerra de quarta 
geração2 – e também à providencial introdução do 
conceito de inteligência cultural. A relação entre estes 
dois novos sistemas tem indicado novas perspectivas 
para na formação militar em diversos países, tendo em 
vista as necessidades do combatente ideal para essa 
nova modalidade de conflitos. 

2 o CoMPoNENtE 
CulturAl NA NoVA 
GErAção DE CoNFlItoS  

Os conflitos de quarta geração são marcados pela 
perda do monopólio do Estado sobre a guerra. Em todo 
o mundo, os militares se encontraram combatendo 
inimigos não estatais, gerando tensões para os quais 
não se encontravam preparados. São agora inimigos 
organizações guerrilheiras e grupos terroristas que 
não agem de acordo com as convenções de Genebra, 
combatendo por princípios e motivações que 
transcendem aos clássicos objetivos nacionais ou de 
Estado. Segundo lind, essa nova modalidade de guerra 
é sobremaneira marcada por uma volta a um mundo 
de culturas, não meramente de países, em conflito.3  

outro teórico a propor uma nova modalidade 
conflitos ao final do século XX foi Samuel Huntington. 
Segundo ele, no mundo pós-Guerra Fria, a principal 

1 CLAUSEWITZ, Carl. Da Guerra. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 23. 

2 O termo “Guerra de Quarta Geração”, conhecida também pela sigla em inglês “4GW”, 
tem sido usado pelos pensadores militares para designar os conflitos dos finais do 
século XX. Confrontos multi-dimensionais, que envolvem ações em terra, no mar, no 
ar, no espaço exterior, no espectro electromagnético e no ciberespaço, e marcados pelo 
facto de o “inimigo” poder não ser um Estado organizado, mas um grupo terrorista ou 
uma qualquer outra organização criminosa. A 44GW significa a perda, pelo Estado, do 
monopólio dos conflitos armados e que resultou do Tratado de Westfália de 1648, que 
pôs fim à Guerra dos Trinta Anos.

3 LIND, William; SCHMITT, John; SUTTON, Joseph e WILSON, Gary: “The Changing Face 
of War: into the Fourth Generation”, Marine Corps Gazette (oct. 1989): pp. 22-26.

fonte das guerras se desenvolveria com base num 
conflito de identidades culturais e religiosas. É a teoria 
do choque de civilizações, originalmente formulada 
por Huntington em 1993 e solidificada em sua obra “o 
Choque da Choque de Civilizações” na qual  escreve:

Minha hipótese é que a fonte fundamental de 
conflitos neste mundo novo não será principalmente 
ideológica ou econômica. As grandes divisões entre 
a humanidade e a fonte dominante de conflitos será 
cultural. os Estados-nações continuarão a ser os 
atores mais poderosos no cenário mundial, mas os 
principais conflitos da política global ocorrerão entre 
países e grupos de diferentes civilizações. o choque 
de civilizações dominará a política global. As falhas 
geológicas entre civilizações serão as frentes de 
combate do futuro”.4

A relação entre guerra e cultura parece ser uma 
forte tendência dos teóricos nos últimos tempos. 
Enquanto, no século XIX, Clausewitz conceituava a 
guerra subordinada ao primado da política na forma de 
violência, no início do século XXI, um eminente autor 
da História Militar,  o inglês john Keegan, vinculou tal 
conceito como uma forma de cultura. Para Keegan, 
a guerra, desde os mais remotos tempos, deve ser 
entendida como uma manifestação inerente à cultura.5 
Tais reflexões teóricas favorecem novas abordagens no 
preparo e condução dos conflitos bélicos modernos. 

A condução das guerras de quarta geração e, por 
conseguinte, dos conflitos assimétricos, parece impor 
novas exigências que vão muito além da forma como 
as forças militares combatem, seja na técnica ou na 
logística, mas sim como elas se comportam no pré 
e pós-batalha dentro de um teatro de operações. o 
impacto não se resume à ação bélica em si, mas 
também se dá sob a vertente cultural, se fazendo sentir 
nas fases de abordagem, invasão e ocupação, até a 
pacificação, interagindo com sociedades e organizações 
– governamentais ou não – possuindo culturas e 
códigos sociais bastante diversos. Na conjuntura 
desta nova modalidade de conflitos armados, trata-
se de resolver situações sociais e culturais complexas 
em um ambiente hostil, as quais requerem uma 
preparação e métodos de execução diferentes dos que 
tradicionalmente têm sido empregados. 

tendo como exemplo bastante ilustrativo, tais 
desafios levaram o Corpo de Fuzileiros Navais do EUA a 
perceber, pioneiramente, a importância da inteligência 
cultural para a formação de seus combatentes, devendo 

4  HUNTINGTON, Samuel P. O Choque de Civilizações e Recomposição da Ordem 
Mundial. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1996, p. 39.

5 KEEGAN, John. Uma História da Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 
29.
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tal princípio descer ao escalão inferior da hierarquia, 
incidindo do general ao menos graduado das praças.6 
A iniciativa foi logo acolhida pelas demais Forças 
Armadas americanas para, em seguida, ser admitida 
por outros países, principalmente entre os membros 
da organização do tratado do Atlântico Norte (otAN). 
Para os defensores dessa nova corrente educacional 
militar, a inteligência cultural seria a chave do sucesso 
para integrar o combatente o máximo possível com as 
sociedades locais, adquirindo também superioridade 
em outras vertentes da guerra que extrapolam ao 
combate tradicional baseado na demonstração de 
força e no exercício da violência. 

relatórios de campanha evidenciam que as guerras 
do Iraque e do Afeganistão estão demandando e 
produzindo excelentes laboratórios para o exercício 
militar da inteligência cultural, conforme destacou o 
major americano todd Clark: 

A Guerra Global contra o Terror identificou graves 
deficiências na capacidade dos militares dos EUA 
operarem com sucesso em diversas culturas. Em 
particular, os militares dos EuA não conseguiram 
prestar atenção e entender às normas sociais e 
valores da cultura iraquiana e afegã. Essa falha 
causou um racha definitivo entre as Forças da 
Coalizão e a população de cada nação. Entretanto, 
isso não pode ter propiciado a insurgência, mas 
foi certamente envolvido na criação de algum grau 
apoio para os insurgentes. Desenvolver e cultivar a 
capacidade da inteligência cultural dos militares dos 
EuA promete prover um meio de penetrar o muro 
existente entre as forças exógenas e a população 
local. uma força culturalmente inteligente age de 
maneira mais aceitável às normas locais e, portanto, 
desenvolvem um relacionamento mais favorável. Nos 
conflitos futuros, a conquista preliminar  de interações 
culturais pode garantir a qualquer um sufocar uma 
insurreição em sua infância ou, pelo menos, negar 
em muito seu espaço de manobra.7

Compreendido estes desafios, a educação para 
a inteligência cultural passou a ser um importante 
parâmetro a ser considerado no preparo da tropa, 
direcionado inicialmente para formação das forças 
especiais americanas. Com base nesta proposição, 
as tropas de elite das Forças Armadas americanas 
passaram a ser intensamente formadas para conhecer 
a língua e os costumes locais, conduzindo operações 
em sintonia com a cultura nativa, obtendo melhor 
resposta nas ações de inteligência, bem como nas 
armadas. toda a iniciativa nesse sentido parece estar 
sendo, em larga medida, recompensada, culminando 

6 LIND, op. cit., loc.cit.

7 CLARK, Todd, J. Developing a Cultural Intelligence Capability. 2008. p. 60 – 61.

com o sucesso da operação Geronimo que localizou e 
eliminou o terrorista osama Bin laden no Paquistão, 
em maio de 2011. Foi amplamente divulgado pela 
imprensa que as tropas engajadas nestas operações, 
os Seals do Corpo de Fuzileiros Navais, a 160th Soar 
Airbone, os rangers e a Delta Force do Exército, 
receberam distinta instrução com base na inteligência 
cultural para tal atuação.8

3 FuNDAMENtoS DA 
INtElIGÊNCIA CulturAl

A inteligência cultural, como conceito, foi 
primeiramente descrita em 2003 por Christopher Earley 
e Soon Ang, sendo a teoria originalmente voltada para 
a capacitação de gerentes empresariais.9 os princípios 
por eles levantados para a qualificação profissional 
no mundo dos negócios logo conquistaram aceitação 
na comunidade de recursos humanos. Esses autores 
definiram inteligência cultural como “a capacidade de 
uma pessoa se adaptar a novos contextos culturais”.10  
o objetivo principal era resolver o problema do 
porquê os indivíduos não conseguem adaptar-se ou 
compreender novas culturas. As questões levantadas 
pela teoria foram logo percebidas pela comunidade de 
inteligência, que passou a incluir seus princípios no 
conteúdo de seus cursos de formação.11

Pouco tempo depois, em 2006, David C. thomas e 
Kerr Inkson consolidaram tecnicamente os pressupostos 
de Earley em “Inteligência Cultural: habilidades 
pessoais para negócios globalizados”.12 Segundo 
os novos autores, a inteligência cultural incorpora a 
capacidade de interagir de forma eficaz com pessoas de 
históricos culturais diferentes. Contudo, muito mais que 
uma simples lista de protocolos, a inteligência cultural 
propõe uma abordagem sistemática para a variedade de 
interações que profissionais enfrentam relacionando-se 
em culturas diferentes nos diversos países, oferecendo 
uma série de técnicas específicas. 13

Para thomas e Inkson, a inteligência cultural 

8 VEJA. São Paulo: Editora Abril, edição 2216 – ano 44 – nº 19,  11 maio de 2011, p. 88.

9 EARLEY, Christhopher; ANG, Soon. Cultural Intelligence: Individual Interactions Across 
Cultures. Stanford: Stanford University Press, 2003.

10 Ibidem, p. 59.

11 RIVA, Julia. Cultural Intelligence. Central Intelligence Agency. Disponível em: https://
www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/
studies/Vol49no2/Cultural_Intelligence_Book_Review_10.htm. Acesso em: 4 jun 2011.

12 THOMAS, David; INKSON, Kerr. Inteligência Cultural: habilidades pessoais para 
negócios globalizados. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

13 Idem.
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abarca o entendimento dos fundamentos da interação 
intercultural, passando pelo desenvolvimento da uma 
abordagem consciente para as interações interculturais 
e, finalmente, pela construção de habilidades 
adaptativas e um repertório de comportamentos que 
possam tornar uma pessoa eficiente em diferentes 
situações interculturais. Interagir de forma eficiente 
com variadas culturas passou a ser um requisito 
categórico no ambiente global da atualidade.14 E 
isto parece estar conquistando ampla validação na 
formação e treinamento de forças militares.

Em um mundo globalizado, seja ele no âmbito dos 
negócios ou militar, a essência do global passou a ser 
a interação com pessoas culturalmente diferentes. 
A inteligência cultural abarca o entendimento dos 
fundamentos da interação cultural, passando pelo 
desenvolvimento da uma abordagem consciente 
para as interações interculturais e, finalmente, pela 
construção de habilidades adaptativas e um repertório 
de comportamentos que possam tornar o militar 
eficiente em diferentes situações interculturais, seja de 
conflito ou de aliança. 

o primeiro estágio para o desenvolvimento da 
inteligência cultural é o entendimento do que é 
cultura e como sua variação afeta o comportamento. 
Cultura não é uma variedade aleatória de costumes e 
comportamentos. Ela é composta por valores, atitudes 
e percepções sobre comportamentos intercambiados 
por pessoas de um grupo específico. São aspectos 
sistemáticos e organizados que foram desenvolvidos 
como resultado da evolução das sociedades e do 
seu convívio com problemas comuns. As culturas 
podem ser definidas de acordo com seus valores ¬as 
crenças fundamentais que as pessoas compartilham 
sobre como as coisas devem ser e como o indivíduo 
a ela sujeitado deve se comportar. é compartilhada e 
transmitida de geração para geração possuindo intenso 
componente histórico.15

4 A EDuCAção 
MIlItAr CoM BASE NA 
INtElIGÊNCIA CulturAl

Curiosamente, a aplicação militar da inteligência 
cultural no campo de batalha não é um fenômeno 
do século XIX. Na realidade, ela foi amplamente 
utilizada por perspicazes  chefes militares em conflitos 

14 Ibidem, pp. 23 - 34.

15 Idem.

convencionais e assimétricos já a partir do século V aC. 

Durante a Guerra do Peloponeso, tanto os 
atenienses quanto espartanos tiraram proveito do 
conhecimento das “fraquezas” culturais de seus 
oponentes, procurando ao mesmo tempo intensificar 
sua presumida superioridade cultural. Por ocasião 
do planejamento para a batalha na ilha de lesbos, 
os atenienses inicialmente decidiram que o ataque 
deveria ocorrer durante uma data festiva local para, 
assim, serem favorecidos pelo fator surpresa. No 
entanto, em última análise, a ideia foi rejeitada por 
receio das consequências que a intencionada ofensiva 
pudesse promover entre os aliados de Atenas na ilha, 
simbolizando um possível desrespeito à cultura do 
povo de lesbos.16

Em tempos mais recentes, o inovador emprego 
da inteligência cultural  produziu  surpreendentes 
sucessos no campo de batalha apesar dos escassos 
recursos militares. Durante a Primeira Guerra Mundial, 
o coronel britânico thomas Edward lawrence, o 
conhecido lawrence da Arábia, foi capaz de utilizar 
sua compreensão da cultura árabe para ganhar a 
confiança de Faiçal, um dos líderes da revolta árabe 
contra o Império otomano, este inimigo do reino unido 
na Grande Guerra.  Perspicaz  líder militar no uso da  
inteligência cultural,  lawrence  foi feito comandante 
de um exército árabe de 10  mil homens. Com isso, 
conseguiu reverter a ocupação turca do território árabe 
em favor dos interesses britânicos no oriente Médio.17

Antes um assunto afeito aos grandes comandos, 
aos serviços de inteligência e ás tropas especiais, a 
formação voltada para o incremento da inteligência 
cultural vem ganhando cada vez mais espaço nas 
escolas militares. Ela vem se tornando a base da 
educação militar, sendo colocada nos mesmo nível 
do preparo técnico-operacional do combatente. 
Diante da complexidade das ações militares da 
atualidade, a perspectiva é termos cada vez mais 
uma ampla variedade técnicos especializados no 
campo de batalha, cada qual atuando em sua área 
de conhecimento, mas todos possuindo uma base de 
comum de conhecimentos que favoreçam domínios de  
inteligência cultural. 

Valorizando o intercâmbio entre culturas, o 
desenvolvimento da inteligência cultural envolve, 
em larga medida, conhecimentos afeitos às 
ciências humanas e sociais. São estas disciplinas 
fundamentais para o desenvolvimento do líder 

16 KAGAN,Donald, A Guerra do Peloponeso.  Rio de Janeiro: Ed. Record, 2006, pp. 136-140.

17 BROWN,  Malcom.  Lawrence da Arábia. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2007, 
pp. 150 – 260.
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militar culturalmente inteligente. Para interagir e 
decidir com base na inteligência cultural o oficial 
necessita reunir conhecimentos caros à Filosofia, à 
Sociologia, à Psicologia, à História, à Geografia, às 
relações Internacionais, e aos idiomas. Para os novos 
líderes militares, torna-se desejável possuir amplo 
e aprofundado estudo da história das sociedades 
e civilizações. tal conhecimento passa a adquirir 
igual importância ao fundamental estudo da história 
militar das academias, até então uma ferramenta 
indispensável na constituição do pensamento militar e 
substituto da experiência direta em combate. 

No tocante à necessidade do militar desenvolver 
amplitude e domínio em línguas estrangeiras, a 
inteligência cultural é pródiga em tal recomendação. 
Isto porque a língua é um componente cultural 
especialmente importante. A comunicação é uma 
ferramenta fundamental para qualquer interação 
social, seja ele na guerra e na paz. A comunicação 
intercultural apresenta muitas barreiras para a 
compreensão compartilhada, porque os indivíduos 
de diferentes culturas não compartem as mesmas 
experiências, códigos ou convenções. As habilidades 
com o idioma são importantes, mas a comunicação 
intercultural envolve muito mais que variações nos 
idiomas ou linguagens. os códigos e convenções da 
linguagem também se referem a sinais não-verbais e 
estilos de comunicação.18

o ensino de idiomas nas academias militares 
parece ter se intensificado e se estendido nos últimos 
anos, extrapolando de vez os corriqueiros cursos das 
línguas clássicas predominantes no mundo ocidental. 
Busca-se agora estender tal conhecimento às línguas 
orientais, e até aos idiomas raros. Cada nação, dentro 
de seu contexto geopolítico e  interesses militares, 
vêm incrementando o rol de idiomas disponibilizados 
em suas escolas. Hoje, a Academia Naval dos EuA, 
sediada em Annapolis MD, oferece aos seus aspirantes 
um rol eletivo de sete idiomas – árabe, espanhol, 
russo, francês, alemão japonês e chinês - atingindo-
se a completa proficiência ao longo de quatro anos 
de curso.  Em perfeita sintonia com os preceitos da 
inteligência cultural, os cursos militares de idiomas 
estão indo muito além do ensino técnico da língua, 
adentrando em vertentes culturais da identidade 
linguística de cada povo.19

uma das maiores prioridades da Marinha 
americana e das demais Forças Armadas dos EuA 

18 THOMAS, op. cit., p. 139 – 157.

19 United States Naval Academy, Lenguages and Culture Departament., Mission. 
Disponível em: http://www.usna.edu/LanguagesAndCultures/mission.php. Acesso em 
8 jun 2011.

é o desenvolvimento da linguagem e da experiência 
cultural em seus combatentes, não importando a sua 
especialidade. Em um recente documento aprovado 
pelo Pentágono, o Defense language transformation 
roadmap, a proficiência em língua estrangeira e 
o conhecimento cultural são considerados “tão 
importante quanto os sistemas críticos de armas” e são 
chamados de “ativos estratégicos na guerra global ao 
terrorismo”. A introdução do curso de árabe e chinês 
na academia de Annapolis se deveu às orientações 
emanadas pelo respectivo documento.20

outro aspecto de interesse para a educação militar 
de que trata a inteligência cultural se refere à formação 
para a liderança. Influenciar homens e mulheres para 
que atinjam os objetivos propostos, por si só, constitui 
um desafio muito grande, mas quando a dinâmica 
das interações interculturais é adicionada, o desafio 
se torna ainda maior.  líderes militares culturalmente 
inteligentes tendem a conquistar maior aceitação em 
um ambiente culturalmente diverso envolvendo uma 
coalizão, forças aliadas ou a abordagem de uma 
população potencialmente hostil em um teatro de 
operações. 

thomas e Inkson advertem que a tentativa 
de emular o comportamento de uma liderança 
pertencente à cultura dos seguidores pode se tornar 
uma situação potencialmente arriscada. Pode até ser 
que uma adoção moderada desses costumes renda ao 
líder  alguma aceitação por parte dos seguidores, mas, 
em excesso, esta poderá ser interpretada com falsa ou 
ofensiva. Grupos culturalmente diversos de seguidores 
podem ter expectativas distintas quanto à liderança.21

5 ForMANDo uMA NoVA 
GErAção DE oFICIAIS 
BrASIlEIroS

o Brasil é hoje uma potência emergente que busca 
maior projeção no concerto das nações. Aspirando 
posição de destaque mediante a conquista de um 
assento permanente no Conselho de Segurança da 
oNu, precisa dar maior destaque e preparo às suas 
Forças Armadas.  Desta forma, faz-se necessário uma 
visão de futuro na formação dos oficiais das Forças 
Armadas, para que estes estejam à altura de seus 
análogos internacionais, aptos a atuar nos novos 

20 United States of America. Department of Defense. Defense Language Transformation 
Roadmap. Jan 2005, p. 3.

21 THOMAS & INKSON , op. cit. p. 178.
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cenários culturalmente complexos dos conflitos de 
quarta geração, engajados em coalizões e forças de 
paz internacionais.

A visão de futuro da educação militar, em especial 
daquelas nações que almejam posição de destaque 
para suas forças armadas em um mundo globalizado, 
aponta para a formação do oficial, como líder militar 
apto a enfrentar os novos desafios do século XXI, sendo 
educado para atuar em ambientes culturalmente 
adversos, sejam em forças de paz, alianças militares 
ou contra sociedades culturalmente antagônicas. 
Conhecer a cultura do inimigo ou aliado, sua história, 
valores e tradições, passou a ser tão importante quanto 
o conhecimento sobre sua capacidade e estratégia 
militares.
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NOVAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 
NA FORMAÇÃO DO OFICIAL DE CARREIRA DA LINHA 
BÉLICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO: UMA OPÇÃO DE 
PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ATUALIDADE

Cleidinei Augusto da Silva

AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras

1 INtroDução

A Matemática sempre foi disciplina pertencente a 
grade curricular da formação do  oficial de carreira das 
armas, quadro e serviço desde seu primeiro estatuto 
na Academia real Militar em 1811. Atualmente, 
o assunto ministrado da disciplina é o cálculo 
diferencial e integral. É desejável que o futuro oficial 
consiga no decorrer do curso adquirir, entre outras, as 
competências cognitivas, que possuem forte ligação 
com as ciências matemáticas, previstas no anexo ‘A’ 
do “Programa: o profissional militar do século XXI” 
[articulado pelo Centro de Estudos de Pessoal e 
Forte Duque de Caxias-CEP/FDC] como: habilidade 
numérica e raciocínio lógico para análise de situações 
e elementos relevantes para tomada de decisão e 
desenvolvimento de ações; capacidade de flexibilidade 
de pensamento; capacidade de formação de conceitos 
evidenciando a necessidade de raciocínio abstrato; 
capacidade de orientação em qualquer terreno com 
o apoio de variados instrumentos, evidenciando a 
necessidade de raciocínio espacial; e capacidade de 
desenvolver atividades de forma sistemática e eficiente.

o papel de uma Instituição de ensino, especialmente 
o da Academia, deve ser definido pela sua capacidade 
de preparar o estudante (o cadete) no uso consciente, 
ativo e crítico dos meios que acumulam a informação e o 
conhecimento. Conforme cita [SuAIDEN e olIVEIrA], 
“hoje o maior desafio da educação é dotar os alunos 
de conhecimentos que transcendam o conteúdo das 
disciplinas e da realidade escolar, que possam ser 
aplicados a situações muito diversas do contexto 
específico  em  que  foram  apreendidos”.  Portanto,  a  
instituição  dando  sentido,  significado  e finalidade à 
educação, que justifique a necessidade do cadete ter 

argumentos acadêmicos, éticos e morais para tornar o 
ensino da matemática a ser desenvolvido importante, 
indispensável, motivador e, principalmente, eixado 
com os interesses militares.

o cenário atual da educação matemática 
apresenta possibilidades de aperfeiçoar os modos 
e métodos tradicionais de ensino. Na AMAN, bem 
como principalmente em outras instituições de ensino 
superior militar, o professor tinha o “monopólio” do 
conhecimento especializado que exigia sua disciplina. 
Hoje a Internet de certa forma possibilita romper esse 
monopólio do saber.

o computador é um instrumento valioso no processo 
de ensino e de aprendizagem e, portanto, a instituição  
de  ensino  deve  utilizá-lo  de  forma  coerente  com  
uma  proposta  pedagógica  atual  e consistente. 
observa-se que cada vez mais novas ferramentas 
tecnológicas podem apoiar e operacionalizar o ensino 
de matemática, bem como de áreas afins, em diversos 
níveis.

Para alcançar as competências e habilidades 
previstas no plano da disciplina, questiona-se a validade  
da utilização  objetiva de recursos computacionais 
possa permitir a passagem do ‘somente aprender a 
fazer’ para o ‘aprender a fazer compreendendo o que 
faz’.

2 oBjEtIVoS

Os objetivos deste trabalho são: identificar alguns 
dos principais programas existentes no mercado que 
possam facilitar e serem utilizados para o ensino de 
Cálculo e apresentar de forma sucinta as vantagens e 
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desvantagens da utilização de recursos computacionais 
para apoiar o aprendizado do cálculo.

3 rECurSoS tECNolóGICoS 
– ProGrAMAS DE 
INForMÁtICA (SoFtWArES)

Hoje, com a velocidade de processamento e 
distribuição de informações via rede virtual, o 
computador tornou-se um instrumento indispensável 
para as realizações humanas.

As concepções de ensino mediado por recursos 
computacionais e seu uso complementar via rede 
virtual é ainda uma situação pouco discutida e 
implementada no âmbito do processo ensino- 
aprendizagem, particularmente quanto ao ensino das 
ciências matemáticas no âmbito da AMAN.

Quebrar o paradigma da substituição da aula 
tradicional pela utilização de softwares para 
execução das mesmas ainda é uma tarefa complexa 
e questionável sob o aspecto de ser viável ou não 
para operacionalizar a educação matemática. Quanto 
a essa possível mudança, várias hipóteses podem 
ser levantadas, como:  “qual a real contribuição do 
uso do computador para o ensino, aprendizagem 
e a construção do conhecimento matemático?”; 
“quais seriam os mais adequados softwares para 
serem utilizados em aula?”; “quando, o que e para 
que utilizar um programa para transmitir conceitos 
matemáticos? ; “ ‘as ferramentas midiáticas’ podem 
contribuir para tornar o ensino e a aprendizagem mais 
significativos para os cadetes tornando o computador 
parte do processo de investigação e que o cadete seja 
um sujeito ativo na tarefa de aprender?” e “é possível e 
viável utilizar ambientes informatizados como espaços 
propiciadores de atividades que permitam aos cadetes 
apropriarem-se de ideias matemáticas profundas e 
significativas?”.

Ressalta-se que, conforme [OLE], “o caráter estático 
das representações matemáticas, características da 
metodologia tradicional de ensino, que se baseia na 
memorização de conteúdos e definições, na repetição 
de processos predeterminados de fazer matemática, 
como algoritmos, e no procedimento repetitivo como 
modo de conhecer e fazer não têm significado para 
o aluno que, atualmente, vive num mundo rodeado 
de transformações e informações. A metodologia 
estática predominante nesse modo de ensinar, pode 
ser modificada pelo uso de procedimentos dinâmicos 

tais  como  aqueles  que  são  oferecidos  pelo  recurso  
à  informática.  uma  das  principais características 
do ensino mediado pelos recursos midiáticos é o 
dinamismo.”

Para realizar este tipo de ensino utilizando a 
máquina, existem diversos softwares livre (open 
source) e softwares proprietários como: Matmidia, 
Matlab, Mapple, Mathematica, Maxima, Graf, 
Scientific WorkPlace 5.5, Grapes, Grapf, GeoGebra, 
Winplot, entre outros.

é necessário enfatizar o poder de calculo dos atuais 
computadores que possibilita que muitos problemas 
em ciências aplicadas possam ser simulados 
computacionalmente.

A simulação destes problemas requer uma 
modelagem matemática, a implementação das 
equações resultantes e a posterior análise dos 
resultados produzidos pelos computadores.

Para atuar nesta realidade, surge a necessidade 
de se aprofundar nos conceitos fundamentais do  
conhecimento  a  ser  adquirido.  é  importante  que  
o  estudante  tenha  consciência  que  a compreensão 
dos conceitos é mais importante que a simples 
memorização de fórmulas.

A seguir, encontra-se uma breve citação dos 
softwares, que poderiam ser aplicados no ensino de 
Cálculo na AMAN. ressalta-se que software como o 
Matlab, Maple e Mathematica são mais abrangentes 
pois além de possuírem ferramentas do cálculo 
também são ambientes que propiciam a programação 
computacional.

Matmidia – o laboratório Matmídia (acrônimo 
de matemática e multimídia), do Departamento de 
Matemática  da  PuC-rio,  dedica-se  atualmente  a  
pesquisas  em  modelagem  geométrica  e computação 
gráfica e a confeccionar softwares, tanto para a indústria 
do petróleo quanto para projetos educacionais. No  
projeto Matmídia-Educação foram criados  módulos  
associados  aos tópicos das ementas de cálculo que 
são comuns a maioria das universidades brasileiras. 
No núcleo do projeto está o fato de que se deve 
focalizar o uso de novas tecnologias no entendimento 
de conceitos, deixando a programação para uma etapa 
posterior ao ciclo básico.

MAtlAB (MAtrix lABoratory) é um software 
interativo de alta performace voltado para o cálculo 
numérico. o MAtlAB integra análise numérica, 
cálculo com matrizes, processamentos de sinais e 
construção de gráficos em ambiente fácil de usar onde 
problemas e soluções são expressos somente como 
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eles são escritos matematicamente, ao contrário da 
programação tradicional. o MAtlAB é um sistema 
interativo cujo elemento básico de informação é uma 
matriz que não requer dimensionamento. Esse sistema 
permite a resolução de muitos problemas numéricos 
em apenas uma fração do tempo que se gastaria para 
escrever um programa semelhante em linguagem 
Fortran, Basic ou C. Além disso, as soluções dos 
problemas são expressas quase exatamente como elas 
são escritas matematicamente.

Maple é um sistema algébrico computacional 
comercial de uso genérico. Constitui um ambiente 
informático para a computação de expressões algébricas, 
simbólicas, permitindo o desenho de gráficos a duas 
ou a três dimensões. o seu desenvolvimento começou 
em 1981 pelo Grupo de Computação  Simbólica  na  
universidade  de  Waterloo  em  Waterloo,  no  Canadá,  
província  de ontário.

Mathematica é um programa de computador, 
originalmente concebido por Stephen Wolfram, e 
continuamente desenvolvido pela empresa Wolfram 
research, localizada em Champaign, Il, que 
implementa um sistema de álgebra computacional. 
Para além de uma linguagem de programação, contém 
diversas bibliotecas de programação prontas a serem 
usadas em diversos fins em várias áreas das ciências 
exatas. o programa insere-se em diversas áreas da 
engenharia, biologia, química, processamento de 
imagens, finanças, estatística, matemática, além 
de outras, e também serve como um ambiente para 
desenvolvimento rápido de programas. As versões 
mais recentes permitem a troca de informação com 
programas em java, C++, entre outros, usando 
bibliotecas para comunicação entre aplicações.

Maxima  é  semelhante  ao  Matlab  e  ao  
Mathematica,  possuindo  um  sistema  de  álgebra 
computacional completo especializado em operações 
simbólicas e oferecendo também recursos numéricos 
tais como integral, diferencial, sistemas de equações 
lineares, vetores, matrizes e aritmética de precisão 
arbitrária: números inteiros e racionais que podem 
crescer até tamanhos limitados apenas pela memória 
disponível na máquina, e números de ponto flutuante 
cuja precisão pode ser arbitrariamente grande 
(“bfloats”). Para cálculos que usem ponto flutuante e 
matrizes em grande quantidade, o Maxima oferece a 
possibilidade de gerar código em outras linguagens de 
programação (notavelmente Fortran) que podem ser 
executados de modo mais eficiente. O Maxima produz 
resultados precisos usando seu sistema especial de 
“floating” e pode trabalhar com funções e dados em 
duas ou três dimensões. o Maxima é um sistema de 

propósito geral, e cálculos de casos especiais tais 
como a fatoração de números grandes, a manipulação 
de polinômios extremamente grandes, etc, algumas 
vezes são melhor desempenhados com sistemas 
especializados.

Scientific WorkPlace programa que permite editar 
facilmente textos científicos com todas as facilidades 
do padrão lateX, realiza importação e exportação 
para este formato, sem termos de enfrentar suas 
dificuldades. A ferramenta permite realizar cálculos 
algébricos diretamente de sua interface, bem como 
gerar gráficos 3D e 2D para a ilustração do artigo. 
Para facilitar ainda mais o trabalho é possível 
construir macros para automatizar tarefas e, depois 
de terminado, o documento pode ainda ser exportado 
para o formato .rtF do Microsft Word.

Grapes é um programa de desenvolvimento 
matemático, voltado para a plotagem de gráficos de 
funções. Sua funcionalidade diversificada possibilita 
a utilização do programa para aplicações básicas 
de matemática de ensino fundamental e médio, e 
até mesmo para tópicos de cálculo avançado, como 
a plotagem de séries de Fourier, que decompõem 
uma função periódica através de senos e cossenos. 
uma característica interessante deste programa é a 
possibilidade de se alterar parâmetros matemáticos 
em tempo real. Um gráfico plotado pode ser alterado 
passo a passo, até se obter a função desejada, da 
forma desejada. o Grapes suporta operações vetoriais, 
essenciais para aplicações em Engenharia, e também 
pode ser personalizado através de programação 
simples.

GeoGebra (aglutinação das palavras Geometria e 
Álgebra) é um aplicativo   de matemática dinâmica 
que combina conceitos de geometria e álgebra. Sua 
distribuição é livre, e é escrito em linguagem jAVA, o 
que lhe permite estar disponível em várias plataformas. 
o programa permite realizar construções geométricas 
com a utilização de pontos, retas, segmentos de reta, 
polígonos etc., assim como permite inserir funções 
e alterar todos esses objetos dinamicamente, após a 
construção estar finalizada. Equações e coordenadas 
também podem ser diretamente inseridas. Portanto, 
o GeoGebra é capaz de lidar com variáveis para 
números, pontos, vetores, derivar e integrar funções, 
e ainda oferecer comandos para se encontrar raízes e 
pontos extremos de uma função. Com isto, o programa 
reúne as ferramentas tradicionais de geometria com 
outras mais adequadas à álgebra e ao cálculo. Isto tem 
a vantagem didática de representar, ao mesmo tempo 
e em um único ambiente visual, as características 
geométricas e algébricas de um mesmo objeto.
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Winplot – programa gráfico de propósito geral, 
desenvolvido pelo Professor  richard Parris da Philips  
Exeter Academy.  Seu  uso  no  âmbito  da  geometria  
plana  e    espacial  é  interessante, consistindo de 
uma ferramenta didática, uma vez que o Winplot  
permite traçar e animar gráficos em 2D e 3D, por meio 
de vários tipos de equações   (explicitas, implícitas, 
paramétricas, entre outras). o Winplot foi desenvolvido 
em linguagem de programação C++.

o atual livro texto adotado para o ensino de Cálculo 
diferencial e Integral da AMAN é de autoria de jAMES 
StEWArt, Volume I. Basicamente, durante o ensino de 
Cálculo na AMAN, são ministradas aulas expositivas 
sendo os assuntos  repassados sem recurso recurso de 
mídia. Após a apresentação  dos  teoremas/definições,  
a  fixação  dos  conhecimentos  é  realizada  através  de 
exercícios resolvidos manualmente. Aqueles de maior 
grau de dificuldade, particularmente os que necessitam 
uma visualização gráfica, são realizados utilizando a 
lousa e giz. Essa seria uma excelente oportunidade de 
implementar como sugere o matemático autor do livro 
citado com um sistema de computação algébrica (SCA).

Verifica-se, assim, que através da utilização de 
um dos programas citados, provavelmente, seria 
uma opção de otimizar o processo de ensino, pois 
além de obter uma resposta rápida, o objetivo desta 
prática seria permitir que os cadetes experimentassem 
atividades de reflexão, como mudança de parâmetros 
das funções.

Na unidade didática I, do plano de disciplina 
(PlADIS), é estudado o assunto de limites e cálculo 
diferencial em 45 horas-aula. No tocante a limite de 
funções, o docente realiza a construção de diversos 
gráficos, que sobremaneira seriam otimizados no caso 
da utilização de um dos SCA citados.

Entretanto, seguindo o planejamento dos planos de 
aulas, o professor depara com exemplos de exercícios 
que geram dificuldades para interpretação de 
resultados consistentes e adequados, como o seguinte 
que envolve a análise de limite da função 

   lim  sen (  π)  .
   x → 0        x

 Essa tarefa normalmente leva o cadete a associar 
o conceito da inexistência de limites em pontos com 
comportamentos indefinidamente oscilatórios, sem 
convergência a um valor “final”, neste exemplo, 
na tendência de valores de “x” ao ponto zero. As 
conjecturas numéricas freqüentemente efetuadas pelos 
discentes induzem, que o comportamento numérico 
tenderá a zero.

A análise algébrico-trigonométrica leva ao fato que 
f(1/n) = sin (nπ) = 0  para todos os valores inteiros de 
“n”. Desta forma, a tendência natural do discente é “se 
aproximar” numericamente do “zero” por valores do tipo:

f(0,1)=sen(10π)=0
f(0,01)=sen(100π)=0

f(0,001)=sen(1000π)=0

Esta tendência numérica leva quase sempre o 
cadete a uma análise pela qual o valor do limite seria 
zero, de forma indevida, como podem mostrar as 
avaliações  numérica, algébrica e gráfica:

A análise algébrica-trigonométrica também revela 
que sen(π/x)=1 para infinitos valores de x que tendem 
a zero, ou seja, π = π + 2κπ. 

                       x    2

Para valores de x dados por x =    2    .
            4n+1

Portanto, a função, nas proximidades da origem do 
sistema de coordenadas, adquire valores, por infinitas 
vezes o valor f(x)=1.

A mesma análise pode ser feita para valores π = 3π + 2κπ, 
                                               x   2

o que levaria a valores de função f(x)= -1 para x =    2    .
                 4κ+3
Através desta análise, o cadete verifica as infinitas 
oscilações e associaria ao objeto matemático, limite, a 
imagem de sua inexistência matemático-comportamental 
em valores próximos à origem, para esta função. Esta 
análise pode ser complementada através de uma 
ambiente gráfico, fornecendo o aspecto visual ao 
comportamento da função, observado na Fig 1:

Fig 1. Comportamento da função y=sen (π/x)

Nesta situação o comportamento oscilatório 
visualizado pelo gráfico mostra a não existência do 
limite, não ocorrendo a tendência a um comportamento 
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“final” da função quando a variável independente 
tende  a  um valor  específico. Na  teoria de  limites 
freqüentemente é  utilizado o teorema do Confronto 
que afirma:

“Se f(x) < g(x) < h(x) quando x está próximo de a 
(exceto possivelmente em a) e 

lim f(x) < lim h(x) = l  então  lim g(x) = l ”.
x→ a          x→ a    x→ a

A análise gráfica em conjunto com a algébrica pode 
proporcionar um perfeito entendimento de algumas 
situações. Para exemplificar vejamos a determinação 
do limite da função g(x)=xsin(1/x) quando a variável 
independente tende a zero, e uma possível estratégia 
adotada pelos alunos para resolução deste problema. 
A seqüência algébrica conduziria o discente a aplicar 
as leis de limites e desta forma

lim x  1  = lim  x  lim  1  = [0.∞]
x→ 0   x      x→ 0        x→ 0   x  

o que levaria a um produto indeterminado.

Utilizando um SCA pode ser obtido o gráfico de 
w(x)= sin(1/x), que é parte da função original f(x) e 
visualizado que w(x) oscila indefinidamente entre -1 
e 1, quando x tende a zero. Portanto a função f(x)= 
xsin(1/x) oscila indefinidamente entre -x e x e pelo 
teorema do Confronto -x < xsen 1 < x .

                  x  
Como, por analogia com o teorema do Confronto 
f(x)=-x e h(x)=x, temos que f(x) e h(x) tendem a 
zero quando x tende a zero, e portanto, lim x  1  = 0,

                   x→ 0    x    
o que pode ser confirmado pelas análises gráficas, das 
Fig 2, Fig 3 e Fig 4:

Fig 2. Gráfico da função f(x)=sen(1/x)

Fig 3. Visualização gráfica do Teorema do Confronto para f(x)=xsen(1/x)

Fig4. Aproximação do gráfico, demonstrando o comportamento da função f(x)=xsen(1/x)

já na unidade didática II, do plano de disciplina 
(PlADIS), é estudado entre outros o tocante ao tFC, o 
programa Matmídia possui excelentes ferramentas que 
podem vir a  ser  uma excelente opção para visualização 
e solidificação de definições, conceitos teóricos.

o professor perde muito tempo ao realizar a 
construção de diversos gráficos tanto em 2d e 3d, os 
quais normalmente não tem a mesma qualidade e 
dinâmica quando comparados com um gráfico realizado 
com qualquer SCA relacionado anteriormente.

Conforme [PENTEADO; SKOVSMOSE], “para 
se tirar vantagem do uso de tecnologia informação 
e comunicação (tIC) é necessário deixar uma zona 
de conforto e enfrentar situações de incerteza e 
imprevisibilidade. é preciso adentrar em uma zona de 
risco”. De forma similar, julgamos que ao utilizar um SCA 
o professor na escola militar sairá da “zona de conforto” 
e passa para “zona de risco”, já que os conceitos 
matemáticos devem ser construídos pelos alunos, e isto 
é mais complexo do que utilizar a forma tradicional de 
ensino do cálculo. Conforme cita [Vergnaud, Gravina 
e Santarosa,], de alguma maneira os alunos devem 
vivenciar as mesmas dificuldades conceituais e superar 
os mesmos obstáculos epistemológicos encontrados 
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pelos matemáticos. Solucionando problemas, discutindo 
conjeturas e métodos, tornando-se conscientes de suas 
concepções e dificuldades, os alunos sofrem importantes 
mudanças em suas ideias.

Continua ainda esclarecendo que “é necessário 
repensar o ensino e a aprendizagem, colocando-se 
numa postura de professor inovador, criando situações 
significativas e diferenciadas, cabendo propiciar 
diferentes situações “problemas” ao educando. O aluno 
precisa ser motivado a envolver-se ativamente nesse 
processo, construindo o seu conhecimento a partir de 
múltiplas interações.”

observa-se que ao utilizar um SCA o professor de 
matemática deve organizar um trabalho estruturado 
através de atividades que propiciem o desenvolvimento 
de exploração informal e investigação reflexiva e que 
não privem os alunos nas suas iniciativas e controle 
da situação.

Segundo ainda [Gravina e Santarosa], a 
aprendizagem da Matemática depende de ações que 
caracterizem  o  “fazer  matemática”:  experimentar,  
interpretar,  visualizar,  induzir,  conjecturar, abstrair, 
generalizar e enfim demonstrar.

Portanto, não defende-se que o uso de um SCA seja 
uma proposta de utilização tecnicista de que apenas 
deve ser utilizada a informática no cálculo. o que 
se espera é que o cadete se estabeleça como sujeito 
ativo, investigando, explorando, orientado por um 
professor preparado e capacitado para colocar-se na 
postura de mediador, a formalização e a concretização 
mental de conceitos tratam-se, simplesmente, de uma 
conseqüência do processo.

 

4 CoNSIDErAçõES FINAIS

Este texto apresenta de forma reduzida as 
potencialidades do uso de SCA que podem servir de 
ferramenta para apoio ao ensino de Cálculo. Cabe 
ressaltar que os desafios para tornar isso realidade são 
enormes, como:  como preparar os planos de aula, 
qual livro utilizar como referência bibliográfica, quais 
devem ser os tópicos mais contemplados e a forma de 
avaliação da aprendizagem, etc.

Neste contexto, é sabido que os problemas 
atualmente são de grande complexidade e para resolvê-
los é determinante o uso dos computadores que suprem 
as necessidades de memória para armazenamento 
e velocidade no processamento dos dado. Conforme 
cita [VALENTE,1999], “o uso do computador permite 

a realização do ciclo descrição-execução-reflexão-
depuração-descrição, no qual novos conhecimentos 
podem ser adquiridos na fase da depuração. Quando uma 
determinada ideia não produz os resultados esperados, 
ela deve ser burilada, depurada ou incrementada com 
novos conceitos ou novas estratégias. Esse incremento 
constitui novos conhecimentos, que são construídos 
pelo aluno.”

A situação comum de saber o que faz, mas ignorar 
como e por que faz, as famosas “caixas pretas” que 
não permitem atuação direta; geram condições de 
submissão ao processo. O perfil do Oficial deve ser de 
questionamento e vontade de aperfeiçoar tudo que pode 
ser melhorado ao seu redor quer em equipamentos ou 
processos.

Conforme observa Dr. Chris Arney, do Departamento 
de Ciências Matemáticas da united States Military 
Academy, “Precisamos educar os alunos em todos os 
níveis da matemática (habilidades básicas, habilidades 
avançadas e trabalho em equipe). Precisamos de 
currículos, de avaliações  e  de  pedagogia  que  mantêm  
todos  estes  níveis  em  equilíbrio.  Eu  acho  que  
nós precisamos aprofundar algumas das habilidades 
em nossos alunos, mas não pensar nestas habilidades 
como pré-requisito. Eu acho que nós precisamos 
desenvolver maior nível de pensamento, modelagem, 
habilidades para resolver problemas... ... precisamos 
desenvolver a sua capacidade de comunicar, cooperar 
e colaborar. esses programas podem continuar a 
desenvolver uma comum identidade, reconhecimento 
de ganho  e construir um elo de comunicação eficaz.”

logo, observa-se que é fundamental o professor ao 
ensinar Cálculo tentar projetar desafios que estimulem 
o questionamento, a colocação de problemas e a 
busca de solução. os discentes não se tornam ativos 
aprendizes casualmente, mas por desafios bem 
planejados, que busquem à indagação, exploração e 
investigação.

Conhecer os recursos de um SCA, como por exemplo, 
o MAtlAB, permite que se trabalhe com simulações, 
e isto pode representar uma forma de entender como 
funcionam os simuladores onde poderão possivelmente 
serem treinados. E durante o desenvolvimento das 
aulas observa-se que o uso de um SCA permite realizar 
atividades que seriam impossíveis de serem feitas 
somente com o uso de lápis e de papel, permitindo 
uma otimização do processo ensino-aprendizagem.

Corroborando com letra b. (usar, progressivamente, 
ferramentas de simulação como fator de economia e 
motivação dos Corpos Discentes, buscando o aumento 
do seu interesse pela aprendizagem.”) das diretrizes 



59

AN
AI

S 
DO

 IV
 E

NC
ON

TR
O 

PE
DA

GÓ
GI

CO
 D

O 
EN

SI
NO

 S
UP

ER
IO

R 
M

IL
IT

AR

do Diretor de Formação Aperfeiçoamento, [GEN DIV 
VASCoNCElloS],  não se defende que se utilize o 
tempo todo um SCA, o que é importante é verificar as 
potencialidades que pode promover com uma utilização 
conjugada entre o tradicional e o  que há de moderno. 
Assim, como conclusão, pode-se inferir que existe um 
objetivo maior na aplicação meios computacionais 
para ensino não somente da matemática. Ele consiste 
em despertar nos cadetes, futuros oficiais, para a 
importância da simulação e tratamento numérico-
estatístico atinentes às atividades da profissão militar. 
Dessa maneira, quando estiverem lotados nas diversas 
organizações militares do EB, possuirão as habilidades 
e competências relacionadas a capacidade de análise 
numéricas desejáveis de um oficial.
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O DESENVOLVIMENTO ÉTICO DOS MILITARES: 
UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS OS 
ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO

CMG (RM1-FN) Paulo Roberto Ribeiro da Silva
• E-mail: ribeirão@hotmail.com 

EN – Escola Naval

“Se tens um coração de ferro, bom proveito. 
O meu, fizeram-no de carne, e sangra todo dia” 

José Saramago

Palavras-chave: ética, caráter, liderança, ensino.

1 INtroDução

A ética nos parece um assunto distante, coisa 
de filósofo e de intelectuais teóricos. Assunto árido 
e complexo, extremamente subjetivo. toda essa 
percepção começa a mudar quando a nossa zona de 
conforto se vê invadida pelos excessos, violência e 
irracionalidades.

Como preparar pessoas para operarem em 
ambientes contraditórios de forma que procedam 
uniformemente de maneira moral e ética? Vejamos 
o seguinte dilema: Como um pacato pai de família, 
bom marido, amigo dos filhos e preocupado com a 
violência que permeia a sociedade, e dia após dia 
vem invadindo sua casa e contaminando seus entes 
queridos; de repente, ao vestir uma farda e se tornar 
agente da violência delegada pelo Estado é capaz de 
se envolver com tudo aquilo que condena e deseja 
apartar de seu lar?

Existe algum esquema pedagógico que poderia nos 
apontar um caminho para “blindar” pessoas a conviver 
nesse maniqueísmo rotineiro e perverso sem permitir 
que sejam arrastadas para uma síndrome incapacitante 
e possivelmente permanente? Caso exista, em que 
momento poderíamos atuar de maneira a alcançar 
resultados efetivos? E como deveríamos fazer? 

2 o lEGADo QuE 
rECEBEMoS

todas essas dúvidas que nos assolam hoje, sempre 
inquietaram o Ser Humano desde os primórdios da 
humanidade. Vários caminhos e atalhos já foram 
apontados para solucioná-las, entretanto, os resultados 
práticos ainda não foram claramente percebidos. Há 
milhares de anos atrás, inúmeros filósofos, pensadores 
e algumas pessoas especiais envolveram-se com 
essas questões e propuseram modos de pensar e 
agir que criassem condições para o florescimento de 
comportamentos virtuosos e, consequentemente, de 
relacionamentos saudáveis e felizes. 

Algumas dessas escolas de pensamento, 
principalmente a que se apoiou na tríade Sócrates, 
Platão e Aristóteles, impactou de forma tão marcante 
o pensamento filosófico, que até o advento da 
modernidade ela se impôs quase como uma verdade 
absoluta, imune a qualquer contestação.

Após o advento da ética grega, especificamente 
na sua visão aristotélica, onde havia o predomínio do 
hábito como formador e consolidador das virtudes, 
valorizando o Homem, educador ético e responsável 
pela “matéria prima” constituinte da “polis”, surge um 
novo entendimento da ética com Santo Agostinho de 
Hipona, nem tanto desprezando a herança helênica, 
porém apoiando-se nela (Platão) e reavaliando-a, 
subordinado o Homem aos desígnios divino e, assim, 
estabelecendo um novo quadro de referências daquilo 
que seria certo ou errado, bom ou mau e ético ou não 
ético.
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Ainda no período das trevas (Idade Média), e 
quase um milênio após Agostinho, desponta São 
tomás de Aquino que aprofunda ainda mais a visão 
espiritual agostiniana, estabelecendo a ética tomista, 
resgatando a ética aristotélica, buscando no sagrado 
as justificativas das ações humanas, notadamente do 
movimento das cruzadas que intentavam reconquistar 
a terra santa dos infiéis muçulmanos que a profanavam.

Somente com a chegada da idade moderna é que 
podemos testemunhar o advento de uma “rebeldia” 
contra a ética grega, quando Kant privilegiou a razão 
como referencial absoluto, afirmando que a ética 
tendia a universalidade e, portanto era detentora de 
imperativos categóricos válidos em qualquer época, 
lugar ou circunstância. Esta forma de pensamento 
desfocava o mérito do exemplo e dos bons hábitos como 
condição essencial para o desenvolvimento do caráter, 
assim como secularizava o referencial  ético, valorizando 
a razão, aproximando o Homem real do ideal. 

A ética moderna surgiu desvirtuando o conteúdo 
profundamente humanista da ética kantiana, tornando-
se, em seus diversos matizes, uma ética baseada cada 
vez mais numa compreensão racionalista, objetivista, 
instrumental e utilitarista do Ser humano e de seu 
comportamento.

Frente à crise da modernidade, despontou a 
ética pós-moderna, buscando uma compreensão 
“revolucionária” do Ser humano e de seu 
comportamento. Dentre elas destacamos a ética da 
restauração e a do Nihilismo que se fundam numa 
compreensão crítica da “modernidade”; e a ética do 
Neo-aristotelismo, do Personalismo, dos Direitos 
Humanos e do Marxismo humanista que mantêm firme 
o ponto de vista da modernidade, todavia desdobrando 
as potencialidades atrofiadas da razão.

3 A BuSCA DE uM 
CAMINHo

A par da existência de várias formas de entender 
a ética e tentar torná-la de fácil e prática aplicação 
na avaliação do comportamento consciente do 
Ser humano, a verdade é que existe uma grande 
diferença entre conhecer ética e tornar-se ético. o 
conhecimento somente aciona a nossa cognição, o que 
não é suficiente para uma internalização dos valores 
e princípios, pois se estacionarmos nesse patamar, 
estaremos apenas nos intelectualizando. é inconteste 
que o academicismo não imune o Ser humano da 
regressão aos seus mais baixos instintos, como 

testemunhamos nas barbaridades cometidas em todas 
as guerras, notadamente nas do século XX e XXI. julgo 
oportuno citarmos um trecho de um discurso proferido 
por um Diretor de uma escola secundária nos EuA, por 
ocasião da abertura do ano letivo:

“Eu sou um sobrevivente de um campo de 
concentração. os meus olhos viram coisas de que 
nenhum homem deveria ter testemunhado: câmaras 
de gás construídas por engenheiros qualificados, 
crianças envenenadas por médicos de profissão, 
crianças de tenra idade mortas por enfermeiras 
diplomadas, crianças e mulheres queimadas e 
assassinadas por indivíduos com estudos secundários 
ou universitários. Eis porque eu desconfio da 
educação. o que espero de vós: que ajudeis os vossos 
alunos a tornarem-se verdadeiros seres humanos. os 
vossos esforços não deverão jamais levar a produzir 
monstros diplomados, psicopatas instruídos ou 
Eichmans educados. A leitura, a escrita, a aritmética 
não têm qualquer importância se não servirem para 
tornar as nossas crianças mais humanas”.

Para se tornar ético, então, é mandatório uma 
mudança de atitude, entretanto, para que isto ocorra 
se faz necessário percorrer três estágios: Cognitivo, 
Emotivo e Volitivo. Para alcançarmos o estágio 
cognitivo é somente preciso aprender, como vimos 
anteriormente, porém, isto não é suficiente para que 
a pessoa passe a vivenciar comportamentos morais.

Caso desejemos chegar ao estágio emotivo – que é 
um grande passo no caminho da mudança de atitude, 
temos que interagir e nos envolver com as pessoas, e 
ninguém se envolve sem sentimentos. Não podemos 
nos esquecer de que as pessoas não passam de um 
punhado de sentimentos envolto em carne por todos 
os lados. Adam Smith afirmava que não existindo 
sentimentos seria impossível interagir e se comunicar: 

“Mas se não tens nenhuma solidariedade para com o 
meu  infortúnio, ou nenhuma que seja proporcional 
à dor que me assola; ou se não sentes nenhuma 
indignação pelas ofensas que sofri, ou nada que 
seja proporcional com o ressentimento que me 
arrebata, já não poderemos conversar sobre esses 
temas. tornamo-nos insuportáveis um ao outro. 
Não posso tolerar tua companhia, nem tu a minha. 
Ficarás confuso ante minha violência e paixão, e 
eu, irado com tua fria insensibilidade e falta de 
sentimento”(grifos nossos)

Como interagir e envolver uma pessoa? Somente 
fazendo-a vivenciar a situação.  Mas, qual é a melhor 
maneira de uma pessoa vivenciar uma situação? 
tornado-a empática, ou seja, fazendo-a se colocar 
no lugar dos outros, a fim de tentar perceber, 
compreender e, finalmente, “ser” o outro. Como somos 
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capazes de fazer uma pessoa se colocar no lugar dos 
outros? Infelizmente, não somos! Podemos sim, criar 
as condições o “clima” para que isto possa acontecer, 
entretanto, é fundamental como pré-condição que a 
própria pessoa tenha autoconhecimento, controle 
de suas emoções e auto-motivação. todas estas 
três dimensões compõem a área intrapessoal da 
Inteligência Emocional. Hermann Hesse dizia:

“Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. 
Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além 
daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso 
dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. 
Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e 
isso, é tudo”.

Rousseau já afirmava no século XVIII:

“Sentimos antes de conhecermos [...]. os atos da 
consciência não são julgamentos e sim sentimentos. 
Embora todas as nossas ideias nos venham de 
fora, os sentimentos que as apreciam estão dentro 
de nós e é unicamente por eles que conhecemos a 
conveniência ou a inconveniência que existe entre nós 
e as coisas que devemos respeitar ou evitar”. (grifo nosso) 

Estando de posse das dimensões da área 
intrapessoal, temos condições de sermos empáticos, 
isto é: estaremos em condições de nos envolver, nos 
emocionarmos e só dependeremos da nossa própria 
vontade (Volitivo) para que possamos mudar de 
atitude.

Assim, para que possamos formar verdadeiras 
PESSoAS (indivíduos, racionais e livres) éticas e 
sensíveis aos Direitos humanos e, também cônscias dos 
Deveres humanos é fundamental que elas tenham Alto 
nível de Inteligência Emocional e consequentemente 
elevada MAturIDADE, e nós cremos que isto  poderá 
ser alcançado desde que haja envolvimento de 
toDoS os que participam no processo de formação 
dessas pessoas. o educador não é um provedor de 
conhecimentos, mas alguém capaz de despertar o 
espírito do “aluno”, para que ele consiga por si próprio 
“iluminar” sua inteligência e sua consciência. Com 
relação ao educador Aristóteles dizia:

“É necessário adquirir a capacidade de conduzir-se, 
de se autodomínar, como pré-requisito para conduzir 
os demais; pois livre é o Homem que não se deixa 
escravizar pelos apetites e segue os princípios que, 
por intermédio da educação afloram de seu interior”.

Será que fomentar um debate aberto, franco e sincero 
sobre temas polêmicos cotidianos não estabeleceria uma 
relativa imunidade à virulência decorrente do contágio 
com a violência e suas consequências malévolas sobre 
os valores éticos e morais dos indivíduos? Segundo 

Aristóteles, a razão das falhas das metodologias 
argumentativas e baseadas na discussão de dilemas 
morais é que elas não são precedidas e acompanhadas 
de hábitos moralmente adequados.

Não seria leviano nos envolvermos neste 
empreendimento – tornar as pessoas éticas - sem 
ter uma clara convicção da possibilidade concreta 
de sucesso? Não será uma aventura/uma quimera 
crermos no sucesso daquilo que a humanidade 
persegue há milênios com resultados medíocres e 
até mesmo questionáveis? Caso seja exequível, não 
existe um momento propício e mais apropriado para 
“moldarmos” o caráter das pessoas? Caso tenhamos 
perdido essa oportunidade, ainda haverá condições 
efetivas de “manusearmos” e “retocarmos” aquele 
caráter deficiente? 

As academias militares já não recebem seus 
aspirantes/cadetes com o caráter “formatado” pela 
ambiente externo (família, escolas, comunidades, etc) 
e muitas das vezes repleto de distorções já calcificadas? 
o que estamos fazendo? o que então devemos fazer 
para aperfeiçoar nossos resultados? Por que os 
militares se preocupam em demasia com a retidão 
de suas ações? Será que nos julgamos melhores, ou 
somos simplesmente diferentes pelas exigências da 
nossa missão?

o ingresso nas instituições militares normalmente 
se dá a partir de 16 anos, caso o acesso se der pelo 
Colégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes do Ar 
(EPCAR) e pela “saudosa” (a meu ver) EsPCEx de 3 
(três) anos. Nesse momento a formação do caráter 
ainda não está pronta com suas características 
perfeitamente consolidadas, conforme assevera Piaget 
e Kohlberg? Como então deveremos proceder para 
tentar ajustar e até mesmo reprogramar esse caráter 
imberbe, para que apresente um comportamento ético 
e moral conveniente? Será que não deveríamos nos 
comprometer ainda mais com a sociedade, visando 
estimular o aperfeiçoamento dos cidadãos de uma 
forma geral, haja vista que esta é a “matéria prima” 
disponível para todos? Seria o ideal, no entanto, isto é 
uma meta muito ousada, pois está fora do alcance do 
decisor (FFAA). os questionamentos estão postos! o 
certo, talvez, deva ser repensar como estamos fazendo 
o “dever de casa”. 

Eu creio que o sucesso é possível, pois crer é querer 
crer, e tudo é possível àquele que crê. Não será uma 
tarefa fácil, nós sabemos. Inúmeras personalidades 
nos antecederam, dedicaram suas vidas nessa 
missão de tornar as pessoas melhores, contribuíram 
para um mundo melhor, mais justo e solidário, e os 
resultados ainda não são percebidos nitidamente; pelo 
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contrário, a cada dia tudo parece degradar-se. Com 
uma agravante! Nesta sociedade Contemporânea em 
que vivemos, descobriu-se que é possível se utilizar 
da ética para parecer e não ser o que deveríamos 
de fato ser. Hoje não só as pessoas, mas muitas das 
instituições procuram ser politicamente convenientes 
ao viverem de aparência, iludindo-nos.

Nas escolas militares praticamos a ética aristotélica, 
que afirma que a virtude moral é um estado habitual 
que retifica a intenção, é um hábito de fazer as 
coisas retas. Segundo o estagirista, a educação ética 
ajuda o crescimento porque é mais uma questão de 
desenvolvimento de hábitos corretos do agir do que do 
ensino de questões intelectuais, é mais uma questão 
de prática do que de ensino e é mais um problema de 
sentimentos do que de raciocínio, embora o domínio 
da razão esteja sempre presente como processo de 
domesticação das paixões. A 1ª Ministra britânica 
Margareth thatcher já dizia:

“os pensamentos levam às palavras, estas às ações, 
que por sua vez criam hábitos, que consolidam o 
caráter e traçam o nosso destino”. (grifos nosso)

A liderança Militar possui a ética em sua gênese. 
“Liderança é o caráter em ação” afirma James 
Hunter; logo, a ética pressupõe uma boa formação de 
caráter, entretanto, a modelagem do caráter se dá de 
maneira decisiva na infância, onde alcança sua maior 
eficiência; estende-se pela adolescência/juventude, 
onde se cristaliza; e sofre apenas pequenos ajustes 
na fase adulta. Para Aristóteles os argumentos éticos 
só são eficazes nas pessoas que nascem com um 
bom caráter. Embora o brilhante filósofo destacasse 
o papel extremamente importante da natureza para o 
desenvolvimento do caráter, a verdade é que o hábito 
não pode ser negligenciado. o hábito constitui uma 
autêntica segunda natureza que, uma vez fixada, é 
quase impossível alterar. 

“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, 
portanto, não é um feito, mas um hábito”. (Aristóteles)

Piaget e Kohlberg afirmaram que o desenvolvimento 
moral se dá por estágios e evolui até os 20-22 anos, 
onde alcança o estágio de operações formais. A partir 
desse período, praticamente ocorre uma estabilidade 
durante toda a vida adulta. Segundo outros estudiosos, 
a cognição adulta “conhece” outro tipo de operações 
para além das operações formais: as operações pós-
formais. Nesse momento se desenvolve o pensamento 
dialético, onde ocorre a exploração das contradições e  
discrepâncias entre o geral e o particular e é visto como 
uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal. 
Mezirow estatui que nessa oportunidade acontece a 
aprendizagem transformativa:

“não se trata de novos conhecimentos que são 
“adicionados” aos já existentes, mas sim de 
transformação de esquemas de sentido, construindo 
assim uma nova perspectiva  que permitirá uma 
outra visão da realidade.” (grifos nosso) 

Portanto, torna-se necessário rever alguns pressupostos 
aceites de forma não crítica de que a vida adulta 
corresponde a uma fase de estabilidade, onde todo o 
desenvolvimento do indivíduo foi efetuado durante a 
infância e adolescência. logo podemos concluir que 
o processo de maturação (evolução moral) não é um 
processo estático, mas sim dinâmico, de constante 
construção, auto-atualização: um processo contínuo de 
se tornar plenamente funcional.

Frederick G. Harmon (A Diferença Vital) nos informa 
que:

“As crianças crescem fisicamente durante 18 anos, 
aproximadamente, mas as pessoas podem continuar 
crescendo em conhecimentos, maturidade, vivências, 
emoções e experiências, através de toda a sua vida”. 

Existe uma esperança, temos uma oportunidade – 
ainda há tempo e sempre haverá – para contribuirmos 
para o aperfeiçoamento do caráter das pessoas, 
independe da idade. Só depende de nós! Aristóteles ao 
ser questionado sobre quem deveria ser responsável 
pela educação ética, e se seria um empreendimento 
dos pais para com os filhos, ou do Estado para com os 
cidadãos? respondeu que era um empreendimento de 
TODOS, embora, nesta matéria, afirmou que o Estado 
tenha mais poder, através das leis que aprova, de 
impor o respeito pelo Bem. 

Sendo assim, a melhor maneira de educar o caráter 
de uma pessoa é subordiná-la desde cedo a preferir as 
virtudes e a recusar tudo aquilo que é vil. Para aquele 
renomado filósofo o ensino da coragem, bem como de 
outras virtudes morais, exige a prática continuada de 
atos de coragem, de tal forma que essa virtude seja 
incorporada nos nossos hábitos. A educação ética é 
ajudar a cultivar nas pessoas traços que os ajudem a 
florescer como adultos capazes de viverem bem e de 
realizarem vidas felizes. Em suma é mais uma questão 
de prática do que de ensino.

“nos tornamos justos executando atos justos e 
acabamos, com o tempo, encontrando satisfação 
praticando boas ações. é por meio de um exercício 
constante de condutas apropriadas (virtude) que o 
“logos” (razão/palavra) se exprime corretamente. e 
é na prática desse exercício – vida ética – que os 
homens podem construir instituições e costumes que 
permitam a boa vida compartilhada”. (Aristóteles)

é inegável que os responsáveis pela formação dos 
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jovens têm a obrigação de apresentar comportamentos 
éticos de modo a estabelecer um hábito nos educandos 
pelo exemplo. Nada é tão destrutivo como a ausência de 
modelos; ou pior, a existência de modelos deformados 
que “gritam” palavras contraditórias nos ouvidos dos 
nossos adolescentes/jovens.  

“mesmo as pessoas que não possuem integridade 
e sinceridade ficam impressionadas e não podem 
deixar de sentir respeito por essas qualidades, pois 
elas despertam neles a imagem  daquilo que elas 
poderiam ter sido ou poderiam talvez vir a ser. 
o caráter é a base de toda a realização humana”.  
(Melanie Klein) (grifo nosso)                                   

outro aspecto inalienável na busca desse preparo 
ético e moral são as práticas de reforço e desestímulo 
de comportamentos, que deveriam ser a norma em 
um ambiente de formação. Estas práticas devem 
sempre remeter aos princípios e valores das próprias 
instituições, com o propósito de consolidá-los. Nada 
é tão nocivo quanto à falta de referências claras e 
objetivas. As críticas sérias devem se pautar por um 
quadro de princípios e valores pelos quais possam ser 
avaliados, e ao referenciá-los acabam por internalizá-
los. As características e a essência da profissão 
militar devem ser enfatizadas com veemência, a fim 
de estabelecer nitidamente as tarefas e os limites 
envolvidos em suas execuções. 

“o  princípio  do  aprendizado  seria  a IMItAção.” 
(Aristóteles) (grifo nosso)

A ética tende à universalidade, porém não está, 
nem poderia estar divorciada de orientações práticas 
que conduzam a comportamentos apropriados e 
igualmente esperados. Não se resume, portanto, a 
intelectualismos e elucubrações inócuas e estéreis.

“tentei não fazer nada na vida que envergonhasse a 
criança que  fui.” (Saramago)

Alinhando-se a Saramago vemos Albert Einstein 
afirmando que:

“Viva de tal maneira que, quando teus filhos 
pensarem em justiça, carinho e integridade, pensem 
em ti.” (grifos nosso)

 É importante afirmar que o saber é capaz não só 
de fazer conhecer, mas de corrigir o ser, tem a força 
de uma medicina universal, como dizia Aristóteles. 
Em síntese não há ponto de saturação em educação. 
todo esse poder curativo e balsâmico do saber deve 
ser usado para o bem e para o engrandecimento das 
pessoas, daí a essencialidade de mestres exemplares 
de modo a poder moldar convenientemente o “barro 
ainda mole”, que são os nossos jovens.

“o que muitos não sabem é que confiança e coerência 
são irmãs gêmeas. é impossível construir confiança 
quando o ensino não é validado pelas ações.” (Josué 
Gonçalves) (grifos nosso)

Evidentemente não temos a pretensão de alcançar 
o ideal, a perfeição humana, a educação total (aretê), 
pois ela é sempre uma fórmula de eterna procura, 
tal como a justiça e a democracia, objetos de desejo 
jamais alcançáveis como resultado absolutamente 
conclusivo ou terminativo.

Atualmente é muito frequente criticar o passado 
como sendo ultrapassado e não tendo nada a nos ensinar. 
Muitos afirmam que o hoje é tudo, restando ao ontem 
a pecha de ser um repositório de erros e equívocos. 
Isto não é verdade! As novas gerações têm por hábito 
condenar suas antecessoras. Nós somos testemunhos 
desse modo de agir. Nosso comportamento não era 
similar com relação aos nossos pais e professores? o 
tempo passou, amadurecemos e mudamos de opinião. 
Isto é um processo cíclico. Quanto mais o tempo 
passa, mais nos parecemos com nossos pais, a quem 
criticávamos. Antigos modos de pensar devem ser 
reavaliados. Soluções tradicionais, que normalmente 
exigem esforço e abnegação, foram precocemente 
abandonadas e substituídas por modismos facilmente 
vendáveis e indolores, que dominam as mentes 
contemporâneas contaminadas pelo hedonismo, 
consumismo, materialismo, imediatismo e relativismo.   

Alinhando-se com essa forma de pensamento, 
revalorização de um passado “iluminado” e útil, 
encontramos, dentre outros, Alasdair Macintyre, um 
filósofo neo-aristotélico e neo-tomista, que faz uma 
releitura desses ícones da filosofia e contextualiza suas 
éticas à sociedade contemporânea sem, contudo, se 
preocupar em ser retrógrado ou saudosista. o eminente 
filósofo nos atesta que os desejos e as emoções devem 
ser educados pelos preceitos morais e pelo cultivo 
de hábitos de ação prescritos pelo estudo da ética. 
Ele afirma, ainda, que atualmente nossa consciência 
moral é arbitrária e confusa e isso é uma demonstração 
de nossa decadência. Como consequência, surgem 
o pluralismo e o individualismo, onde há um uso 
emotivista da linguagem e dos conceitos morais. 
Macintyre escolhe a ética aristotélica das virtudes, no 
interior da problemática contemporânea, para retomá-
la à luz de uma tradição de pesquisa racional, histórica 
e atrelada a um víeis cultural. 
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4 CoNSIDErAçõES FINAIS

A ética é delicada e exige, por isso, o trato de 
mentes delicadas também. A ética é uma noção vaga 
em si mesma e, justamente por ser vaga, oferece-se 
como instrumento precioso para pensar algumas das 
mais importantes questões humanas (de onde eu vim, 
o que faço aqui, e para onde eu vou). o fundamental 
é que o debate ético ocorra num pano de fundo que já 
pressupõe a ideia de “respeito ao outro” como último 
árbitro do litígio.... é isto que considero o tesouro ético 
da tradição ocidental, declara o Psicanalista jurandir 
Freire Costa.

o essencial não é aprender ética e conhecê-la 
em todos os seus gêneros e vertentes, mas assimilá-
la e vivenciá-la em nosso viver, tornando-nos mais 
perceptíveis e sensíveis ao nosso semelhante e ao 
contexto em que vivemos.

Quando nos sensibilizamos e ficamos expostos ao 
social, ao coletivo, somos assolados por uma avalanche 
de perplexidades que passam a nos incomodar, 
tirando-nos de nossa zona de conforto. Essas dúvidas, 
antes inexistentes, agora “gritam” por respostas que 
normalmente não temos, mas que devem ser buscadas 
para que possamos ter paz e realização pessoal.

Aristóteles já nos falava há milênios e Macintyre 
volta a nos falar atualmente sobre a importância e 
relevância dos bons hábitos, em suma, dos bons 
exemplos, para a formação do caráter das pessoas. 
Isto parecia estar esquecido e renasce oportunamente 
para resgatar valores e princípios que haviam sido 
prematuramente esquecidos por conta de modismos 
contemporâneos.

Muitos afirmavam que a maturidade e o 
desenvolvimento moral evoluíam até a juventude, 
estabilizando posteriormente; entretanto, isto já está 
desmistificado e o Ser humano se desenvolve a vida 
toda, até mesmo na idade adulta, nos dando ainda, 
e sempre, esperança em aperfeiçoá-lo e transformá-lo 
para melhor. 

é inconteste que as pessoas precisam de modelos 
como referência de comportamentos saudáveis e 
moralmente corretos. Este processo de interação entre 
tutor e aprendiz opera basicamente por imitação, o 
que destaca a importância na seleção desses modelos 
como verdadeiros construtores de caráter. 

Não procure ser um homem com êxito, e sim 
um homem com valores. 

Albert Einstein
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O ESTUDO DE HISTÓRIA MILITAR E AS FORÇAS 
ARMADAS E: A TROCA DE EXPERIÊNCIA EM 
ENCONTROS PEDAGÓGICOS

2º Ten Ms. Carolina Fuzaro Bercho
• E-mail: carolinafuzaro@hotmail.com 

AFA – Academia da Força Aérea

rESuMo

Através do relato de experiência, o público 
acadêmico é informado das observações pedagógicas 
da disciplina História Militar durante as viagens de 
instrução realizadas durante o primeiro semestre de 
2012 na Academia da Força Aérea. o embasamento 
teórico é justificado pelo modo não formal de 
educação, ou seja, àquela que se realiza fora dos 
quadros do sistema formal de ensino. Através do relato 
de três viagens de instrução procurou-se demonstrar 
o aproveitamento da educação não formal somada 
àquela no interior da sala de aula. Como resultado, 
observou-se maior interação pedagógica, despertando 
o interesse e a criação de um ambiente favorável a 
questionamentos e reflexões.

Palavras-Chave: História Militar; Formação 
Profissional Militar; Viagens de Instrução.

1 oBjEto DE PESQuISA

Este trabalho possui como objetivo apresentar um 
relatório inicial sobre as experiências pedagógicas 
observadas durante as viagens de instrução da 
disciplina História Militar, durante o 1° semestre do 
ano letivo de 2012, direcionadas aos instrutores e 
cadetes da Academia da Força Aérea.

2 rEFErENCIAl tEórICo

GADottI (2005) e GoHN (2006), em pesquisas 
de observação junto a docentes das mais variadas 
disciplinas apontam que os espaços não escolares, 
àqueles conhecidos como espaços não formais 

de educação, são percebidos como ferramentas 
pedagógicas complementares ao estudo no interior das 
salas de aula. tal diferenciação no modo de ensinar é 
conhecida na literatura pedagógica e pode ser divida 
segundo a seguinte classificação:

1. Educação Formal: àquela que está presente no 
ensino formal institucionalizado, estruturada de 
forma cronológica e gradual.

2. Educação Informal: àquela adquirida através da 
experiência diária, ou seja, em casa, no trabalho 
ou no lazer.

3. Educação não formal: define-se como “toda 
atividade educacional organizada, executada fora 
do quadro do sistema formal para oferecer tipos 
selecionados de ensino” (LA BELLE, 1982:2), ou 
simplesmente, define-se como àquela que se realiza 
fora dos quadros do sistema formal de ensino.

 As conceituações nos levam a entender que ao 
sair do ambiente formal de aprendizagem, o saber 
adquirido soma-se àquele observado fora daquele 
ambiente. Isto nos leva à práxis pedagógica da 
parceria entre teoria e prática, valendo-se para as 
mais variadas áreas do conhecimento.  Desta forma, 
segundo a professora e pesquisadora Maria da Glória 
Gon (1999:98-99), a educação não formal pode 
também designar-se “um processo de formação 
para a cidadania, de capacitação para o trabalho, 
de organização comunitária e de aprendizagem 
de conteúdos em ambientes diferenciados”. Esse 
processo é consequentemente determinante no quadro 
de instrução militar da Academia da Força Aérea, 
onde as propostas de formação do oficial abrangem 
além do espaço de atuação do militar, pois a defesa 
está para auxilio da sociedade civil, onde a cidadania 
e a organização comunitária (espírito de corpo) são 
executadas de forma dogmática.  



67

AN
AI

S 
DO

 IV
 E

NC
ON

TR
O 

PE
DA

GÓ
GI

CO
 D

O 
EN

SI
NO

 S
UP

ER
IO

R 
M

IL
IT

AR

As viagens de instrução aqui relatadas surgiram 
como proposta de aperfeiçoamento no ensino por 
meio da educação não formal, através de atividades 
extraclasse, com a participação dos cadetes em visitas 
a demais espaços, tais como museus, participação 
em encontros militares e seminários de pesquisas 
acadêmicas na área da História Militar.

A disciplina História Militar insere-se no interior 
do campo das Ciências Militares segundo a grade 
curricular do ensino para a formação do quadro de 
aviação, infantaria e intendência da Academia da Força 
Aérea. Estudos que focam o ensino de História Militar 
no interior da Academia da Força Aérea privilegiam a 
proposta de um ensino de história contextualizado, 

[...] fugindo das versões enaltecedoras de heróis, uma 
prática muito comum no meio militar. Estudos estes 
que permitissem aos discentes construir um saber 
histórico emancipado, amadurecido e, sem duvida, 
crítico, acerca dos momentos contemplados no 
programa da Academia Militar. (GoDoY, 2004:145).

 A proposta de construção do saber histórico pôde ser 
atingida através das viagens de instrução pedagógica. 
Destarte, procurou-se uma aproximação com os 
objetivos específicos da disciplina História Militar I 
e História Militar II. Dentre eles, são encontrados no 
Plano de unidades Didáticas da disciplina:

- Valorizar a importância do estudo de História, em 
especial da História Militar, para o aprimoramento 
individual e profissional nas diversas fases da 
vida militar.

- Explicar o contexto sociopolítico e militar nas 
nações envolvidas nos grandes conflitos armados 
do século XIX e XX.

- Formar a identidade militar aeronáutica brasileira 
a partir da trajetória das Forças Armadas e seus 
personagens.

- Valorizar tradições militares e a cultura 
aeronáutica brasileira.

- Analisar a evolução da sociedade e da nação 
brasileira à luz da História Militar.

- Aplicar conhecimentos históricos em favor 
da evolução da Defesa Nacional e do Poder 
Aeroespacial brasileiro.

os objetivos descritos acima são essenciais à 
formação do oficial da Aeronáutica, pois a história 
de sua instituição, seus personagens e respectivos 
legados são utilizados para moldar o perfil social do 
militar, instaurando laços efetivos com sua identidade 

militar e preparando-os, à exemplo do que fora exigido 
em seu passado.

3 MEtoDoloGIA

A constituição da identidade coletiva de um grupo 
pode ser considerada uma das principais características 
que a educação não formal pode atingir em termos de 
metas. 

Na educação não formal, as metodologias operadas 
no processo de aprendizagem parte da cultura dos 
indivíduos e dos grupos. o método nasce a partir 
da problematização da vida cotidiana; os conteúdos 
emergem a partir dos temas que se colocam como 
necessidades, carências, desafios, obstáculos ou 
ações empreendedoras a serem realizadas. [...] os 
conteúdos não são dados a priori. São construídos no 
processo. o método passa pela sistematização dos 
modos de agir e de pensar o mundo que circunda as 
pessoas.  (GoHN, 2006:31-32)

Deste modo, entendemos que a educação não formal, 
como um complemento da educação formal, é voltada 
para o ser humano como um todo, e, não substitui os 
meios convencionais  de instrução admitidos  no interior 
das instituições militares de ensino.

 Com a observação das práticas pedagógicas 
durante as viagens de instrução, objetivou-se através 
deste relato de experiência, aprimorar e agregar o 
conhecimento adquirido devido à troca de experiência 
entre as Forças Armadas nas seguintes viagens de 
instrução:

Visita ao Museu da tAM (São Carlos-SP)

o museu da tAM foi criado com a restauração de um 
antigo monomotor Cesnna dos irmãos Amaro, o qual 
os inspirou na realização da preservação da memória 
da aviação. Conta com mais de 90 aeronaves entre 
pioneiras, clássicas, jatos e caças, túnel multimídia, 
espaço infantil tAM kids, espaço propulsão, torre de 
controle, espaço moda e uma ala dedicada à trajetória 
e à evolução dos “Transportes Aéreos Marília”

A visita aconteceu em duas etapas e visou o 
aprimoramento da temática História da Aviação, 
visualizada pelos cadetes do 3º esquadrão da 
Academia da Força Aérea. Possibilitou através de 
uma atividade educativa complementar à disciplina, 
resgatar a identidade militar dos cadetes desta 
Academia e a aproximação com ícones, personagens 
e equipamentos aeronáuticos específicos das aviações 
civis e militares. 
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Participação no 1º Encontro de 
Historiadores Militares 
(AMAN/resende-rj)

Evento realizado de 18 a 20 de maio de 2012, 
focado na historiografia e no ensino de História Militar, 
destinou-se a reunir pesquisadores e professores dos 
órgãos dedicados ao estudo e à pesquisa da História 
Militar, Naval e Aeronáutica nas Forças Armadas e nas 
universidades.

A abertura deu-se com a conferência proferida pelo 
Prof. Dr. Arno Wehling, presidente do IHGB, sob o 
tema: História Militar: Natureza, objetivo e Métodos; 
onde de forma embasada, sob os auspícios da teoria 
da História, recordou a importância da primeira década 
do século XXI na consolidação da História Militar no 
Brasil, assim como também ressaltou o pioneirismo 
do curso de História Militar na uNIrIo/IGHMB no ano 
de 1999.

Durante o evento aconteceram sessões sobre 
Abordagens Novas e tradicionais, Pesquisas e 
Ensino (Médio, Graduação e Pós) e duas sessões de 
comunicações acadêmicas simultaneamente divididas 
em cinco salas.

Durante a sessão de encerramento, o primeiro 
Diretor Secretário do IGHMB, Cel Carneiro de Paula 
sintetizou uma avaliação do encontro e resaltou sua 
importância para os pesquisadores da História Militar 
Brasileira, proferindo as seguintes palavras: “[...] ao 
nos dispersarmos, cada um de nós já será outro, a 
História Militar Brasileira já será outra, mais densa, 
mais completa, mais veraz [...]”. E, em suas palavras 
finais, o Comandante da ANAN, Gen Júlio César Arruda 
agradeceu a todos pelo empenho e participação e 
enfatizou o ganho acadêmico e pedagógico produzido 
pelo encontro.

Participação no 1º Seminário de 
História da Aviação Militar Brasileira, 
em comemoração ao centenário do 
Campo dos Afonsos (uNIFA/ Campo 
dos Afonsos- rj).

 A atividade foi realizada no sítio histórico do Campo 
dos Afonsos, na uNIFA (universidade da Força Aérea), 
no período de 17 a 19 de julho de 2012.  Apesar de 
o foco das atenções envolverem a história do Campo 
dos Afonsos, houve destaques para as pesquisas sobre 
a história da aviação brasileira (produção diminuta no 
meio acadêmico), relacionadas ao período abordado.  

A palestra de abertura do Seminário foi proferida 
pelo Prof. Dr. Henrique lins e Barros da uFrj, com a 
temática História da Aviação. o segundo dia do evento 
foi marcado pelos ilustres Maj Brig do ar Moreira lima 
e Maj Brig do ar Meira que com experiência e bom 
humor proferiram a palestra sobre suas participações 
durante a II Guerra Mundial. 

Os demais tempos ficaram preenchidos com as 
comunicações orais de pesquisas, mesas e debates 
com enfoque na história militar e na aviação, assim 
como também pelo mini curso “Conexão aérea Brasil 
e Alemanha” e uma mesa com a composição de 
membros do Exército, Marinha e Aeronáutica para a 
discussão de perspectivas da História Militar.

 Desta forma, objetivou-se verificar o estado do 
conhecimento acerca da história da aviação brasileira, 
promover a interação dos pesquisadores que investigam 
o assunto, divulgar os resultados das pesquisas que 
vêm sendo desenvolvidas sobre o tema, divulgar as 
instituições que realizam pesquisas; e refletir sobre a 
situação do ensino formal e não formal da história da 
aviação brasileira. 

4 rESultADoS

Com o objetivo de ilustrar os conhecimentos 
adquiridos acerca dos apontamentos da temática 
História Militar, permitiu-se aos instrutores militares 
e aos cadetes da Aeronáutica valorizar a memória 
das Forças Armadas, a cultura aeroespacial, e os 
determinantes históricos aplicados às Forças Amadas. 

Proporcionou o incremento de aprendizagem, tanto 
de elementos cognitivos quanto afetivos, pois, os três 
respectivos espaços que abarcaram os citados eventos 
fazem parte da história e corroboram com a memória 
militar, respectivamente, da aviação civil e militar, do 
Exército, e da Força Aérea Brasileira. Desta forma, 
engendrou-se maior interação pedagógica, despertando 
o interesse, assim como também criando um ambiente 
favorável para questionamentos e reflexões.

As atividades proporcionaram ainda, a possibilidade 
de os participantes elaborarem referenciais específicos 
em História Aeronáutica, que materialmente, não 
poderiam ser implantadas pelas metodologias 
convencionais aplicáveis em sala de aula.
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PRÁTICA DE SIMULAÇÃO VIVA 
DE SISTEMA RADAR EM APOIO À 
APRENDIZAGEM DE DETECÇÃO

CMG (Ref.) Otavio Sampaio de Almeida
• E-mail: otavio@en.mar.mil.br 

EN – Escola Naval

1 oBjEtIVo DA PESQuISA

o radar é um sistema de microondas responsável 
por: transmitir, no espaço livre, pulsos ou ondas 
eletromagnéticas contínuas por meio de transmissores 
de microondas; receber os retornos provenientes das 
reflexões nos obstáculos, os denominados “ecos”; 
e, a partir da análise desses “ecos”, localizar esses 
obstáculos. 

As principais informações fornecidas pelo radar 
são a distância, a direção (marcação), a altitude e a 
velocidade de alvos acima d’água, no ar e em terra, ou 
até mesmo no espaço, caso o radar seja adequado. A 
palavra rADAr é um acrônimo das palavras inglesas 
“RADIO DETECTION AND RANGING”. Os Sistemas 
radar são ensinados na Escola Naval nas disciplinas 
de Detecção e de Fundamentos de Detecção, que 
estudam os princípios de funcionamento e circuitos 
básicos dos diversos tipos de radares conhecidos como 
por exemplo: radar de Acompanhamento (tracking), 
Radar de Busca, Radar “CW”, Radar de Frequência 
Modulada, radar de Pulso Digital, radar MtI (Moving 
target Indication). 

os sistemas e equipamentos conhecidos de Guerra 
Eletrônica, também, são estudados nessas disciplinas.

Assim, esse trabalho tem por objetivo demonstrar 
que o Sistema de treinamento radar é uma ferramenta 
de grande valia para a aprendizagem das disciplinas 
de Detecção e de Fundamentos de Detecção da Escola 
Naval e, portanto, fundamental dentro dos currículos 
dos aspirantes das Habilitações de Eletrônica e de 
Sistemas de Armas.

2 ABorDAGEM tEMÁtICA

o Sistema de treinamento radar permite a 
apresentação de várias experiências baseadas na 
utilização de um acessório de ensino de tecnologia 
moderna fabricado pela empresa canadense lAB-
Volt. Este treinador vem prestando substanciais 
contribuições à aprendizagem de sofisticados sistemas 
de Detecção radar e de Guerra Eletrônica. trata-se 
de um sistema que simula todos os tipos de radares 
reais a partir da transmissão de pulsos e ondas 
eletromagnéticas contínuas de baixa potência, o que 
permite o seu emprego em Sala de Aula, sem riscos 
para os alunos. Além disso, é possível, também, irradiar 
pulsos eletromagnéticos a partir de um equipamento 
que simula uma aeronave a fim de verificar os efeitos 
causados em uma tela radar devido à interferência 
intencional de Guerra Eletrônica hostil. 

tomando-se como base o radar de Pulso, podemos 
ter idéia do funcionamento de um radar. Ele tem 
como princípio a reflexão das ondas eletromagnéticas 
nas superfícies dos objetos. Seu transmissor emite 
periodicamente um conjunto de ondas, denominado 
pulso, para a direção em que está apontada sua 
antena.

A antena do radar gira para que seja possível 
determinar a marcação do alvo, ou seja, sua 
direção e ter uma cobertura de 360º. No instante 
em que a antena alinha-se com esse alvo, ela pode 
percebê-lo pela recepção do eco do pulso de ondas 
eletromagnéticas emitidas original-mente pelo radar. 
Por sua vez, a distância do alvo (D) é obtida a partir 
da medição do período de tempo (t) que esse pulso 
de ondas leva para viajar até o alvo e voltar para a 
antena do radar, bastando aplicar a fórmula: D = t 
× V/2. onde D é a distância radar-alvo, t é o tempo 
de ida e volta do pulso e V a velocidade das ondas 
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eletromagnéticas. o processo de medida da distância 
é praticamente instantâneo, pois essas ondas 
propagam-se simplesmente na altíssima velocidade da 
luz (300.000 km/s).

uma chave seletora dos circuitos do radar 
permite que a antena transmita e receba tais pulsos, 
bloqueando o receptor enquanto transmite e inibindo a 
transmissão enquanto recebe.

Entre várias classificações, podemos distinguir dois 
tipos básicos de radares militares:

• Radar de busca; e

• Radar de Direção de Tiro. (Tracking)

os radares de busca destinam-se principalmente 
à apresentação das informações de posição de alvos 
acima d’água para a compreensão da situação tática 
e disseminação antecipada de ameaças, ampliando 
as capacidades humanas naturais de observação 
e vigilância. Eles também são de importância 
fundamental para a navegação e tráfegos marítimos 
e aéreos.

os radares de Direção de tiro (tracking) têm por 
objetivo transmitir, em tempo real, os dados precisos de 
posição dos alvos aos demais componentes do sistema 
de armas, contribuindo para a solução do problema de 
tiro. Eles são os componentes mais importantes dos 
Sistemas de Armas dos navios modernos. 

Adicionalmente, o Sistema de treinamento radar 
permite verificar, também, como um sistema radar se 
comporta na presença de interferências eletromagnéticas 
intencionais, ou seja, como o sistema radar reage na 
presença de atividades de Guerra Eletrônica hostis. 
Para esta finalidade o Treinador em lide conta com um 
Módulo de Guerra Eletrônica responsável por transmitir 
pulsos eletromagnéticos que simulam ecos falsos ou 
por transmitir ondas contínuas moduladas que simulam 
ruído branco e interferem na capacidade de detecção do 
radar da força inimiga.

3 MEtoDoloGIA

trata-se da aplicação de um recurso instrucional de 
grande valia para a aprendizagem de disciplinas – no 
caso “DETECÇÃO E FUNDAMENTOS DE DETECÇÃO” 
– ensinadas na Escola Naval para os aspirantes das 
Habilitações em Eletrônica e Sistemas de Armas. 
Esse recurso serve para consolidar os conhecimentos 
teóricos adquiridos em Sala de Aula e permite que os 
alunos conheçam as funcionalidades e vejam atuar em 

tempo real os Sistemas de radar e de Guerra Eletrônica 
que na sua vida profissional irão operar e manter. 

4 rESultADoS

os resultados observados são a consolidação 
da teoria e uma substancial motivação para a 
aprendizagem das disciplinas sendo, portanto, de 
grande utilidade para os aspirantes das Habilitações 
de Eletrônica e de Sistemas de Armas quando, como 
oficiais, forem exercer as atividades profissionais 
inerentes aos postos iniciais da carreira, a bordo dos 
navios.

5 PAlAVrA CHAVE

recurso Instrucional, Sistema de treinamento 
radar, Sistemas de radar, radares e Guerra Eletrônica, 
Simulação Viva.

6 SuB-SIStEMA

treinamento e Simulação de Sistemas de radar e 
de Guerra Eletrônica.

7 CAtEGorIA

relato de uma experiência de ensino - aprendizagem, 
por meio de um recurso instrucional.
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PRÁTICA DOCENTE: OS 
INSTRUTORES MILITARES NA 
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

Ten Ped Ms. Deise Becker Kirsch
AFA/PPGE/UFSCAR
• E-mail: deisekirsch@yahoo.com.br 

Profª Drª Maria da Graça Nicoletti Mizukami
PPGE/UFSCAR

AFA – Academia da Força Aérea

O presente estudo faz parte da pesquisa de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de São Carlos e 
tem como objetivo analisar o processo formativo dos 
instrutores militares da Academia da Força Aérea, 
no que diz respeito aos conhecimentos pedagógicos 
e sua prática de ensino, a fim da construção e/ou 
ampliação da base de conhecimento para o ensino 
e seu desenvolvimento profissional. Para tanto, o 
suporte teórico deste trabalho perpassa p elos estudos 
de Mizukami (2004), no que se refere à base de 
conhecimento para o ensino e a aprendizagem da 
docência. Em decorrência da base de conhecimento, 
Mizukami (2004) discute também as categorias 
que dela derivam e que podem ser explicitadas em 
três grupos de conhecimentos: conhecimento de 
conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral 
e conhecimento pedagógico do conteúdo. García 
(2009), Flores (2009) e Isaia e Bolzan (2004) tratam 
sobre os professores iniciantes, as características do 
começo da carreira bem como a trajetória docente. A 
metodologia desse estudo é compreendida por uma 
investigação de natureza qualitativa. Os sujeitos são 
três instrutores militares aviadores que ministram 
aulas na Divisão de Ensino, sendo que os dados 
coletados emergem das entrevistas semi-estruturadas, 
abertas e individuais (BAUER e GASKELL, 2002), 
aplicadas aos sujeitos da pesquisa através de tópicos- 
guia (BAUER E GASKELL, 2002). A partir disso será 
possível um mapeamento, análise e interpretação dos 
achados, buscando a montagem de categorias para 
a compreensão detalhada da temática em questão. 
Desse modo, pode-se dizer que os instrutores militares 
não possuem uma formação pedagógica e acabam 
construindo suas aulas a partir de suas experiências 
como alunos, buscando nos modelos de professores 
inspiração para sua prática docente. Além disso, 
é quando ingressam na sala de aula que iniciam 
suas aprendizagens sobre a docência propriamente 

dita. Sendo assim, a discussão em torno do ensino 
superior militar, a formação e a prática de seus 
atores é um campo em construção, novo, recheado 
de conhecimentos e desafios, todos indispensáveis à 
compreensão dos processos de ensinar e de aprender.

Palavras-chave: prática de ensino; aprendizagem 
da docência; educação superior militar.

 

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de 
doutorado que está sendo desenvolvida na Academia 
da Força Aérea (AFA) e tem como objetivo diagnosticar 
as características/especificidades de processos 
formativos dos seus instrutores militares, no que diz 
respeito à prática de ensino e seu desenvolvimento 
profissional no ensino superior.

A pesquisadora é pedagoga, formada por uma 
universidade pública do meio civil e, atualmente, 
trabalha na AFA como militar pedagoga, fazendo parte 
do Quadro Complementar de Oficiais da Aeronáutica 
no posto de tenente. A partir de suas experiências com 
pesquisa científica sobre formação de professores no 
meio civil, visualizou no campo militar um espaço de 
formação e prática docente ainda não estudado, sendo 
interessante então desvelar os processos educativos 
que emergem desse espaço peculiar de ensino.

A Academia da Força Aérea, responsável pela 
formação dos oficiais da Aeronáutica nos Cursos 
de Aviação, de Intendência e de Infantaria, é uma 
instituição pública de ensino, porém se difere das 
demais instituições superiores civis por ser um espaço 
de educação militar. Isso quer dizer que existem 
características próprias nesse tipo de ensino, pois se 
segue com rigorosidade os princípios de hierarquia e 
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disciplina. Há também outras especificidades da vida 
na caserna: o cadete, como é denominado o aluno 
da AFA, vive em regime de internato, podendo ser 
licenciado aos finais de semana e nos períodos de 
férias escolares; o cadete recebe para estudar, ou seja, 
há um investimento público não somente através dos 
salários de professores/instrutores, mas também com 
os discentes.

Mas quem são os docentes/instrutores dessa 
Instituição? A AFA possui tanto professores civis quanto 
instrutores militares atuando no ensino superior. 
Sabemos que os docentes advêm das universidades 
e dão continuidade à formação através dos cursos 
de pós-graduação, ou seja, estão envolvidos com 
o ensino e a pesquisa. A realidade dos instrutores 
militares é bem diferente, pois eles se formam na 
AFA e são destinados às organizações Militares nas 
quais desenvolverão atividades relacionadas ao campo 
específico da sua formação.

Porém, quando retornam à Academia para servir, 
alguns deles são destinados à Divisão de Ensino (DE) 
e estes são os que atuam diretamente na formação 
dos cadetes como instrutores militares, estando 
ligados a um dos três cursos – Aviação, Intendência 
ou Infantaria.

tais cursos, nos quais os instrutores atuam, têm 
duração de quatro anos e envolvem o aprendizado 
de conhecimentos do Campo Geral, conhecimentos 
básicos necessários à habilitação dos militares, a fim 
de aumentar a capacidade intelectual do mesmo, 
dando ênfase aos conteúdos de Administração 
Pública, pois os cadetes saem com titulação nesta área 
também. Quem leciona as disciplinas desse campo 
são os professores civis da AFA. já as disciplinas do 
Campo técnico-Especializado, variam de acordo com 
o curso no qual o sujeito está matriculado – Aviação, 
Intendência ou de Infantaria – e trazem conhecimentos 
para o exercício de funções específicas nas diferentes 
organizações do Comando da Aeronáutica; e, por 
fim, o Campo Militar, o qual envolve formação moral, 
desenvolvimento de aptidões físicas, estimulando a 
iniciativa e a capacidade de compreensão (DEMo, 
2006). Nesses dois últimos Campos são os instrutores 
militares que ministram as aulas.

Dessa maneira, quando os militares se deparam 
com a situação de serem instrutores de alguma 
disciplina da sua área de formação, especificamente 
do Campo técnico-Especializado, visto que envolve 
contato em sala de aula com os cadetes, muitas vezes 
levam um “choque”, pois não possuem uma formação 
específica para o ensino como também não possuem 
os conhecimentos de um curso de licenciatura.

Sendo assim, esse trabalho gira em torno dos 
questionamentos: como o instrutor militar aprende 
a ensinar? Que conhecimentos advêm da prática de 
ensino do instrutor na AFA?

Convém destacar que a única oportunidade, 
atualmente, que um instrutor militar tem para adquirir 
conhecimentos didático-pedagógicos e dar suporte 
para sua prática docente é a realização do Curso de 
Preparação de Instrutores (CPI), porém nem todos 
instrutores conseguem realizá-lo. Sobre o CPI, podemos 
dizer que é um curso que tem duração de três semanas, 
aproximadamente, e são abordadas as temáticas: 
princípios básicos do processo de avaliação, tais 
como os instrumentos; técnicas e métodos de ensino, 
processos de comunicação, planejamento curricular e 
de ensino, fundamentos psicológicos e procedimentos 
facilitadores da aprendizagem. também se aprende 
um modelo exclusivo, usado na Aeronáutica, de 
organização de uma aula ou palestra de acordo com 
uma formalística própria. Contudo, convém destacar 
que muitos militares já ministram aulas antes mesmo 
de realizar o CPI, ou seja, o CPI não é pré-requisito 
para o exercício da docência pelo militar.

A partir dessa breve contextualização da realidade 
do instrutor militar bem como do espaço educativo no 
qual ele está inserido podemos discutir em torno das 
características do processo formativo docente desse 
profissional bem como de sua prática pedagógica.

2 ElEMENtoS tEórICoS

o espaço da educação militar é muito rico em 
experiências, saberes e práticas, porém pouco 
explorado. Isso se deve ao fato de ser um ambiente 
restrito à pesquisa científica, pois nem todos 
investigadores têm acesso a uma Academia. Quanto 
à literatura educacional, esta não possui elementos 
específicos sobre a prática de ensino militar nem 
mesmo sobre a formação de seus profissionais. Por 
esse motivo, um dos desafios, desde o início dessa 
pesquisa, foi buscar na literatura educacional um 
referencial que dê suporte a nossa investigação e nos 
deparamos com teóricos que nos apontam alguns 
caminhos.

Podemos considerar que todo início de carreira 
como professor é sempre turbulento para quem 
egressa de um curso de licenciatura. No caso militar, 
em que os instrutores não possuem licenciatura nem 
conhecimento pedagógico, as surpresas no ambiente 
de sala de aula podem ser ainda maiores.
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Conforme GArCÍA (2009, p.14), todo iniciante 
tem seus anseios diante da tarefa de ensinar:

os professores iniciantes querem aprender como 
gerenciar a classe, como organizar o currículo, como 
avaliar os alunos, como gerenciar grupos... Em geral 
estão muito preocupados com o ‘como’ e menos com 
o ‘por quê’ e o ‘quando’.

Não que o como não seja importante, mas a 
questão que discutimos é a docência como profissão, 
o instrutor militar como professor, o que exige que ele 
tenha conhecimentos que estão além do saber gerenciar 
situações na sala de aula, e sim saber mobilizar 
e utilizar todos os conhecimentos que possuem, 
identificando também o que precisam aprender, e que 
são inerentes a profissão, de modo que sua prática em 
sala seja menos causadora de ansiedades.

Mas como isso pode acontecer? Na medida em 
que os estudos sobre formação e desenvolvimento 
profissional têm avançado, observamos muitas 
respostas às indagações e estas fazem com que 
compreendamos a profissão docente, dando suporte à 
formação de seus profissionais e, consequentemente, 
em sua atuação na sala de aula.

Pensando nesse momento especificamente sobre 
os saberes utilizados pelo professor, quais são e de 
onde provêm,

(...) é possível afirmar que o início da trajetória 
profissional ∕institucional dos professores  é  precário,  
à  medida  que  assumem  encargos  docentes, 
respaldados em pendores naturais e ou em modelos de 
mestres que internalizaram em sua formação inicial, 
aliados a conhecimentos advindos de determinado 
campo científico e da prática como profissionais em 
uma atividade específica que não a do magistério 
superior (ISAIA e BOLZAN, 2004, p.123).

Dessa maneira, a experiência como aluno é que tem 
relevância nessa fase inicial para o instrutor, ou seja, 
ele vai buscar tudo que vivenciou como estudante ao 
longo de sua vida escolar e, ancorado nesses modelos 
de professores, vai conduzir sua atividade em sala.

Ao encontro dessas ideias, Flores (2009) discute 
a questão dos futuros professores já conhecerem seu 
espaço de atividade profissional (a escola e a aula), 
tendo em vista que quando alunos observaram a 
atuação de seus mestres e, em maior ou menor grau, 
isso influenciou/influencia na sua prática de ensino.

Partindo dessas ideias, é possível questionarmos: 
“como pessoas que já conhecem algo aprendem a 
ensinar o que sabem aos outros?” (SHULMAN apud 
MIZUKAMI, 2004, p.37). Isso porque no decorrer do 

desenvolvimento profissional do instrutor, a tendência 
é superar a imitação de um modelo de professor, e ele 
próprio construir sua prática educativa.

Com base nessa concepção é que Mizukami (2004) 
traz os estudos de Shulman, destacando a existência 
de uma base do conhecimento para o ensino:

Essa base envolve conhecimentos de diferentes 
naturezas, todos necessários e indispensáveis para a 
atuação profissional [...] implica construção contínua 
[...] a base de conhecimento se refere a um repertório 
profissional que contém categorias de conhecimentos 
que subjazem à compreensão que o professor 
necessita para promover aprendizagem dos alunos. 
(MIZUKAMI, 2004, p.38)

Em decorrência dessa base de conhecimento, 
Mizukami (2004) discute também as categorias 
que dela derivam e que podem ser explicitadas em 
três grupos de conhecimentos: conhecimento de 
conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral e 
conhecimento pedagógico do conteúdo.

O conhecimento de conteúdo específico se refere 
a uma área específica de conhecimento do docente, 
a matéria em si que ele ministra. Sem dúvida, tais 
saberes são apropriados pelos profissionais que 
exercem a docência, entretanto, ele não é suficiente 
para a concretização do ensino. Ele é um saber 
fundamental, mas sozinho não atende/contempla a 
base de conhecimento para o ensino.

tal conhecimento pode ser evidenciado, por 
exemplo, no campo dos saberes dos instrutores 
militares, visto que possuem, com grande domínio, 
este conhecimento específico de sua área profissional, 
sendo nesse caso da Aviação.

já o conhecimento pedagógico geral, faz referência 
àqueles que envolvem as características dos alunos, 
o conhecimento do espaço educacional, o trabalho 
em sala de aula e interação professor-aluno, o 
conhecimento do currículo, de metas e propósitos 
educacionais (MIZUKAMI, 2004). Este, conforme 
coloca a autora, está relacionado aos processos de 
ensinar e aprender, ultrapassando o conhecimento 
específico da área. De um modo geral, podemos 
dizer que o CPI, Curso descrito anteriormente, pode 
contribuir com a formação do instrutor militar nesse 
sentido, proporcionando algum desse s conhecimentos 
para os Oficiais que o realizam.

Contudo, é o conhecimento pedagógico do conteúdo 
que damos ênfase nesse momento. Ele seria a junção 
do conhecimento específico com o conhecimento 
pedagógico e é construído pelo professor na medida 
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em que ensina a matéria e qualifica suas ações em 
sala de aula, observa se o aluno está aprendendo, que 
estratégias e analogias utilizou para isso, por exemplo.

Segundo Mizukami (2004, p.40): “É o único 
conhecimento pelo qual o professor pode estabelecer 
uma relação de protagonismo. é de sua autoria. é 
aprendido no exercício profissional, mas não prescinde 
dos outros tipos de conhecimentos que o professor 
aprende via cursos (...)”.

Desse modo, para essa pesquisa, faz-se mister 
desvelar e buscar ampliar a base de conhecimento 
para o ensino dos instrutores militares, no sentido 
de não somente apreender os aspectos da prática 
pedagógica militar, mas também contribuir para o 
aperfeiçoamento desses profissionais do ensino.

3 ENCAMINHAMENto 
MEtoDolóGICo INICIAl

Esta pesquisa de doutorado irá buscar resposta para 
a questão: quais são as características/especificidades 
dos processos formativos dos instrutores militares 
da Academia da Força Aérea, no que diz respeito à 
concepção teórico-prática acerca da aprendizagem da 
docência, considerando à base de conhecimento para 
o ensino e o desenvolvimento profissional e a influência 
desta no momento em que se sugere ao instrutor a 
leitura e a releitura de sua atuação como docente?

Para tanto, a pesquisa em desenvolvimento é de 
cunho qualitativo, baseada em entrevistas semi-
estruturadas, individuais e abertas, aplicadas aos 
sujeitos da pesquisa através de tópicos-guia (BAuEr E 
GASKEll, 2002).

O objetivo na pesquisa qualitativa é “explorar o 
espectro de opiniões, as diferentes representações 
sobre o assunto em questão” (BAUER E GASKELL, 
2002, p.68), ou seja, o foco é percorrer pelas falas/
ditos/vozes dos sujeitos, examinando-as, analisando-as, 
de modo que, num determinado meio social exploremos 
os diferentes/semelhantes pontos de vista no intuito de 
verificar o que os baseia e o que os justifica.

Com relação à entrevista, esta apresenta algumas 
vantagens em relação a outros instrumentos, em 
especial para a temática que estamos abordando. 
uma das vantagens, segundo lüdke e André (1986), 
é que possibilita a captação imediata da informação 
que se busca. outras vantagens, conforme Marconi 
e Lakatos (2010): existe uma flexibilidade nesse 

instrumento, pois o entrevistador pode repetir uma 
determinada pergunta e até mesmo reformulá-la de 
maneira diferente; é a oportunidade do entrevistador 
avaliar o entrevistado durante a conversação e, desse 
modo, observar a conduta diante das questões, tais 
como gestos e expressões; e , ainda, é uma forma 
de obtenção de dados que não estão registrados 
em nenhum documento e que são extremamente 
relevantes na compreensão do problema de pesquisa.

os sujeitos desse grupo são três instrutores militares 
aviadores, formados pela AFA e que ministram aulas 
na DE. Eles estão no posto de tenente e pertencem à 
Seção de Aviação da DE.

utilizaremos como instrumentos de coleta de 
dados as gravações das entrevistas. A partir disso será 
possível um mapeamento, análise e interpretação dos 
achados, buscando a montagem de categorias para a 
compreensão detalhada da temática em questão.

4 APoNtAMENtoS EM 
ABErto

Apesar desse estudo ainda não ter sido concluído, 
podemos discorrer sobre alguns aspectos já levantados 
acerca da formação do instrutor e sua prática de 
ensino, através da busca da literatura sobre o assunto 
e do contato com os instrutores aviadores da AFA.

Com a análise inicial dos achados pudemos 
sistematizar elementos que os instrutores consideram 
importantes para dar aula: saber a parte técnica de sua 
área e a parte pedagógica; saber técnicas de transmissão 
de conhecimento; saber preparar as aulas a fim de que 
os cadetes realmente aprendam; e, por fim, saber o jeito 
“certo” de dar aula para o cadete aprender.

Com isso observamos duas questões chaves: a 
concepção de transmissão de conhecimento pelo 
instrutor para que a aprendizagem ocorra, ou seja, 
uma visão tecnicista do ensino; e, a outra questão, a 
necessidade de saber o que é certo e o que é errado 
para que o cadete aprenda, ou seja, a busca de uma 
receita que o auxilie a obter êxito no processo de ensino.

As falas dos instrutores deixam explícita a 
necessidade que eles têm de obterem conhecimentos 
pedagógicos (MIZUKAMI, 2004) para melhor gerenciar 
sua classe. Através das experiências como alunos eles 
têm uma noção do processo de ensinar e de aprender, 
porém é insuficiente.

Tratando especificamente do aprender a ser 
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professor, questionamos os instrutores para saber 
como eles aprenderam a dar aula. Eis algumas falas 
dos instrutores:

“Eu aprendi por tentativas, vamos assim dizer né, 
observando né, quais foram os resultados, o interesse 
e o instrutor, ele se tiver um pouco de vontade ele 
percebe, essa aula não tá legal.” Sujeito A

“(...) foi realmente ali um filtro, de tudo que  eu 
vivi ali em sala de aula [referindo-se a experiência 
como aluno], em cursos aí depois de formado, e fui 
buscando achar a melhor maneira, a maneira que eu 
mais gostava de receber instrução.” Sujeito B

“(...) na Força Aérea a gente tem alguns cursos, eu fiz 
o mais básico dos cursos [...] mas também dá uma 
noçãozinha (...)”. “Sou uma pessoa que eu acho que 
me interesso pelas coisas [...] isso facilita pra que eu 
passe aquele conhecimento pra aquele cadete (...)” 
Sujeito C

Colocamos em destaque, sublinhado, alguns 
termos e expressões chave nas afirmações dos sujeitos 
que nos remetem a refletir sobre a aprendizagem da 
docência: o instrutor aprende a dar aula por tentativa 
e erro, verificando se dá ou não certo tal prática em 
sala; a observação e a experiência como aluno é fator 
relevante nessa trajetória; os cursos também são 
citados como fontes importantes de conhecimento 
para a docência; e, finalmente, o interesse pessoal 
influi para que o instrutor busque aprimorar sua prática 
para que o cadete aprenda.

Apesar dessa análise ainda der incipiente, ela nos 
auxilia começar a compreender a aprendizagem da 
docência dentro de uma instituição de ensino superior 
militar. Isso porque, através das falas eles também 
revelam suas primeiras estratégias para ensinar: a 
busca por lembrar dos seus professores e observar 
outros e como estes “davam” as aulas para que auxilie 
na condução das atividades que ministram em sala.

os escritos de FlorES (2009, p.61) indicam 
caminhos:

A literatura revela que esta ‘aprendizagem por 
observação’ (lortie, 1975) está associada a 
predisposição da pessoa, à imagem sobre o ensino, 
sobre a aprendizagem e sobre o que significa ser 
professor, e constitui um elemento central para a 
compreensão do processo de aprender a ensinar.

 Sendo assim, os instrutores não são formados por 
um curso de licenciatura e eles acabam se apoiando 
nas experiências, nas memórias e nas imagens que 
guardam da época de estudantes, dos cursos que 
realizaram, para assim conseguir, inicialmente, 
desempenhar sua atividade docente.

Considerando esses aspectos, a investigação 
tem demonstrado que o instrutor militar tem um 
conhecimento tênue sobre os elementos pertencentes 
aos processos de ensinar e de aprender e que, mesmo 
com um curso, como exemplo o CPI, que nem todos 
podem realizar, não é suficiente na preparação do 
militar para lecionar no ensino superior.

A Academia Militar, quando abre espaço para 
esse estudo, demonstra estar preocupada com o 
aperfeiçoamento de suas práticas educativas, criando 
espaços de discussão em torno da formação de seus 
profissionais. Assim, além de capacitar seus instrutores 
para o fazer pedagógico, também está repensando 
e qualificando seus currículos, suas metodologias 
de ensino e aprimorando os processos avaliativos. A 
consequência disso vai muito além da qualidade do 
ensino, pois repercute também nos resultados positivos 
na aprendizagem dos cadetes.

Sendo assim, a discussão em torno do ensino 
superior militar, a formação e prática de seus atores 
é um campo em construção, novo, recheado de 
conhecimentos e desafios, todos indispensáveis à 
compreensão dos processos de ensinar e de aprender.
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Este artigo resultou de uma pesquisa a respeito do 
processo de ensino e de aprendizagem na Academia 
da Força Aérea. Neste estudo, se buscou identificar a 
preferência dos alunos com relação aos Sete Princípios 
para a Boa Prática na Educação de Ensino Superior e o 
grau de utilização desses fundamentos pelos docentes. 
os Sete Princípios resultaram de pesquisa realizada 
por dois pesquisadores norte-americanos acerca do 
processo de ensino e de aprendizagem. Com este 
objetivo, foram aplicados inventários aos discentes e 
docentes. os resultados da pesquisa demonstraram 
que os Sete Princípios são aplicados pelos docentes da 
AFA, porém, evidenciaram também que nem sempre 
suas aplicações coincidem com as preferências dos 
cadetes.

Palavras-chave: Sete Princípios. Academia da Força 
Aérea Brasileira. Ensino superior. Processo de ensino e 
de aprendizagem.

1 INtroDução

A ideia deste trabalho surgiu do interesse em 
se conhecer a opinião dos alunos da Academia da 
Força Aérea (AFA) acerca do processo de ensino e de 
aprendizagem e, a partir dos dados obtidos, comparar 
os resultados com a prática docente nessa organização 
militar.

Para tal, foram utilizados os Sete Princípios para a 
boa prática na educação de ensino superior que foram 
desenvolvidos por dois educadores e pesquisadores 
norte-americanos, Chickering e Gamson (1987). os 
autores tinham como intuito contribuir para a melhoria 
do processo de ensino e de aprendizagem no ensino 

superior. o resultado de décadas de observação e 
pesquisa consolidou-se nos Sete Princípios, os quais 
são aplicáveis a qualquer aluno ou curso. Sendo 
assim, os Princípios foram elaborados a partir do 
senso comum e da observação de como os professores 
ensinam e como os alunos aprendem.

os Sete Princípios para a boa prática na educação 
de ensino superior são: estimular o contato entre aluno 
e professor, estimular a cooperação entre os alunos, 
estimular a aprendizagem ativa, fornecer feedback 
imediato, enfatizar o tempo da tarefa, comunicar 
expectativas elevadas e respeitar os diversos talentos e 
as diferentes formas de aprendizagem.

Segundo os autores, estes Sete Princípios devem 
servir como diretrizes para o corpo docente, alunos e 
administradores melhorarem o ensino e a aprendizagem. 
Mas, as formas como as diferentes instituições 
implementam boas práticas dependem muito de 
seus alunos e das circunstâncias específicas de cada 
instituição de ensino.

Diante dessas observações, a motivação para 
a investigação na AFA se deve ao interesse das 
pesquisadoras, enquanto professoras da organização, 
de compreender mais profundamente as preferências 
dos cadetes quanto às aulas, bem como o nível de 
utilização de tais “orientações” para a melhoria do 
processo de ensino e de aprendizagem pelos docentes. 
Em suma, a meta deste estudo é buscar alguns 
indicativos para o aperfeiçoamento do ensino superior 
militar, considerando, inclusive, sua especificidade.

levando em conta as particularidades do ensino 
militar e o pequeno volume de pesquisas referentes à 
educação castrense, mais especificamente, ao processo 
de ensino e de aprendizagem, este estudo teve como 
objetivo geral verificar como os Sete Princípios para 
a Boa Prática na Educação de Ensino Superior se 
aplicam à Academia da Força Aérea.
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Para alcançar esse objetivo geral, foi necessária uma 
reflexão sobre alguns aspectos da prática de ensino 
na organização, a partir da perspectiva dos sujeitos 
dela participantes, ou seja, professores e alunos. 
Assim, estabeleceram-se como objetivos específicos: 
identificar as preferências dos cadetes quanto ao 
atendimento dos Sete Princípios pelos professores 
da AFA; levantar aplicação dos Sete Princípios nas 
aulas ministradas, de acordo com a visão docente 
sobre sua prática e verificar se há convergência entre 
as estratégias de ensino utilizadas pelos docentes e 
aquelas preferidas pelos alunos.

Foram utilizados neste estudo dados compilados 
de questionários aplicados a duas unidades amostrais, 
professores civis e alunos da Academia da Força 
Aérea Brasileira. Esses inventários foram baseados no 
Faculty Inventary original referente aos Sete Princípios, 
com algumas adaptações e redução do número de 
questões. Além disso, recorreu-se, em grande medida, 
ao levantamento da bibliografia sobre o tema.

Acredita-se que essa pesquisa traz contribuições 
para o conhecimento das práticas e estratégias de 
ensino utilizadas na AFA, bem como para a melhoria 
do processo de ensino e de aprendizagem.

A Academia da Força Aérea possuía, em março de 
2012, 841 alunos, distribuídos da seguinte forma: 206 
cadetes no primeiro esquadrão, 272 no segundo, 179 
no terceiro e 184 no quarto esquadrão. o corpo docente 
era composto por 71 professores civis e 29 militares. 
Dessa forma, os professores civis representam mais de 
setenta por cento do corpo docente.

Na Academia da Força Aérea Brasileira 
independentemente do curso de formação de oficiais 
que escolherem, todos os formandos são bacharéis em 
Administração Pública, título considerado equivalente 
pelo Ministério da Educação (MEC). Destarte, os 
aspirantes a oficiais recebem dupla diplomação, pois, 
além de Administração Pública, a AFA lhes concede 
os títulos de bacharéis em Ciências Aeronáuticas, no 
caso dos aviadores; Ciências da logística, no caso dos 
Intendentes; e, Ciências Militares, no caso dos Infantes.

2 ProCESSo DE ENSINo E 
DE APRENDIZAGEM

o processo de ensino e de aprendizagem se dá na 
interação entre professor e aluno, aluno e aluno e destes 
com o mundo. o ensino constitui-se em uma resposta 
planejada às exigências naturais da aprendizagem, 

podendo ser considerado como resultante de uma 
relação do professor com o aluno.

Por sua vez, aprender é um processo que ocorre 
com o aluno e do qual ele é o agente essencial. 
Segundo Santos (2001, p. 71):

o agente da aprendizagem é o aluno, sendo o 
professor um orientador e facilitador.
As diferenças individuais entre os alunos devem ser 
respeitadas e a aprendizagem deve ser acompanhada 
de maneira mais individualizada.
A aprendizagem de qualquer assunto requer uma 
continuidade e sequência lógica e psicológica.

Entre os autores que analisaram e compararam as 
abordagens do processo de ensino e aprendizagem 
destacam-se libâneo (1982), Saviani (1984) e 
Mizukami (1986), que classificam e agrupam as 
correntes teóricas segundo critérios diferentes, até 
mesmo porque possuíam objetivos distintos.

libâneo (1982, p. 12) utiliza como critério 
“a posição que as teorias adotam em relação às 
finalidades sociais da escola”.

Saviani (1984, p. 9) adota como critério de 
classificação “a criticidade da teoria em relação 
à sociedade e o grau de percepção da teoria dos 
determinantes sociais”.

Por sua vez Mizukami (1986, p. 2) considera 
que “a base das teorias do conhecimento envolve 
três características básicas: primado do sujeito, 
primado do objeto e interação sujeito-objeto”, embora 
reconheça que existem muitas variações e diferentes 
combinações possíveis.

Apesar de algumas divergências quanto aos critérios 
utilizados pelos diversos autores, existem algumas 
questões básicas que podem ser destacadas, e de 
forma simplificada pode-se concluir que o professor é 
o agente facilitador da aprendizagem de seus alunos e 
que ele deve se preocupar em ajudar o aluno a aprender 
e não em ensinar. No processo de aprendizagem o 
aluno é o elemento principal e a interação professor- 
aluno é de suma importância para que todo o processo 
conflua para resultados satisfatórios.

3 o AMBIENtE DE ENSINo 
NA ÁrEA MIlItAr

As escolas militares apresentam algumas 
especificidades, o que difere a educação nas escolas 
militares da educação civil. Segundo rech (2009, p. 
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21), nas escolas militares “os pilares da hierarquia 
e disciplina se apresentam de forma intrínseca e 
são desenvolvidos no ensino, pois permeiam toda a 
vida militar desde a sua formação.” Ainda segundo a 
autora, o Art. 14 do Cap. III do Estatuto dos Militares 
evidencia essa estrutura que garante a sua organização: 
a hierarquia e a disciplina são a base institucional das 
Forças Armadas.

Assim, no âmbito militar é grande a importância 
atribuída aos valores e essa priorização pode, por 
vezes, influenciar a prática educativa. Castro (2004, 
p. 15), em seu estudo sobre o processo de construção 
da identidade social militar, destaca que “na academia 
o cadete vive um processo de socialização profissional 
durante o qual deve aprender os valores, atitudes e 
comportamentos apropriados à vida militar”.

Essas características do ambiente militar tornam 
a prática docente um pouco mais complexa. ludwig 
(1992) salienta que a educação militar, assim como 
a educação civil, caracteriza-se, em grande parte, 
pelo sistema reprodutivista, ou seja, é responsável 
pela reprodução do sistema sócio-econômico vigente. 
Segundo o autor, tal prática decorre do tipo de ensino 
nas escolas militares que se realiza em um ambiente 
de hierarquia, disciplina e autoritarismo, em que os 
alunos estão fadados a obedecerem, quase sempre 
sem terem oportunidade de questionar.

Na AFA, a abordagem do processo ensino e 
aprendizagem se aproxima da abordagem tradicional, 
até mesmo em função das definições e normas 
internas. o comentário de Saviani (1980) apud 
Mizukami (1986) acerca da abordagem tradicional 
se relaciona com o ambiente escolar militar quando 
o autor sugere que, nessa abordagem tradicional, o 
papel do professor se caracteriza pela garantia de que 
o conhecimento seja conseguido, independentemente 
do interesse e vontade do aluno.

o mesmo acontece com o processo de avaliação. 
Como os cadetes são classificados principalmente 
pelas notas, e é esta classificação que definirá toda 
a carreira profissional do oficial, a avaliação (leia-se 
prova) deve ser a mesma para todos os cadetes do 
mesmo curso, independentemente das características 
de cada turma ou aluno. Mizukami (1986) destaca 
que, na abordagem tradicional, a avaliação é realizada, 
quase sempre, visando à exatidão da reprodução do 
conteúdo em sala de aula. O exame é um fim em si 
mesmo, e as notas funcionam como níveis de aquisição 
do patrimônio cultural. 

4 oS SEtE PrINCÍPIoS 
PArA A BoA PrÁtICA NA 
EDuCAção DE ENSINo 
SuPErIor

A partir de pesquisa realizada com professores de 
um grande número de escolas nos Estados unidos, 
Chickering e Gamson (1987) procuraram traçar os 
resultados do estudo visando sua aplicação, de modo a 
auxiliar o desenvolvimento do processo de ensino e de 
aprendizagem. os autores salientam que a pesquisa 
trata do ensino e da aprendizagem, mas contudo, não 
podem fazer recomendações com relação ao conteúdo 
a ser desenvolvido no ensino de graduação.

Dessa forma, Chickering e Gamson (1991) 
elencaram sete princípios que auxiliam o 
desenvolvimento do processo de ensino e de 
aprendizagem. Para eles, estimular o contato entre 
o aluno e o professor é o primeiro desses princípios. 
Segundo os autores, o contato aluno-professor 
dentro e fora das aulas é o fator mais importante 
na motivação dos alunos, proporcionando maior 
envolvimento acadêmico. Professores que promovem 
e encorajam o contato com os alunos despertam o 
compromisso intelectual e a reflexão a respeito de 
seus próprios valores e projetos futuros. Além da 
observação empírica, para embasar a afirmação, os 
autores citaram várias pesquisas que demonstraram 
a importância do contato professor aluno para a 
aprendizagem.

Cunha (1992, p. 69), em trabalho que 
procura desvendar o “bom professor” e a partir de 
questionamento realizado com alunos de cursos do 
ensino médio e superior, destaca que: “as justificativas 
dadas pelos alunos para a escolha do “bom professor” 
estão bastante dirigidas para as questões atinentes à 
relação professor aluno”. A autora destaca ainda que, 
em sua pesquisa, ficou evidente que, para os alunos 
pesquisados, a ideia de bom professor conecta-se à 
capacidade que o professor possui de se mostrar 
próximo do ponto de vista afetivo.

o segundo princípio destacado por Chickering e 
Gamson (1991), é estimular a cooperação entre os 
alunos. Para os autores, a aprendizagem é melhor 
quando é resultante de um esforço de equipe do que 
de uma ação isolada. tanto no âmbito escolar quanto 
no trabalho, a prática deve ser colaborativa e social, 
não competitiva e isolada. Além disso, os autores 
consideram que o trabalho em equipe, muitas vezes, 
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estimula o envolvimento com a aprendizagem, e que 
compartilhar as idéias com os colegas ou responder 
às ações desses desenvolve o raciocínio e aprofunda o 
entendimento.

Para Chickering e Gamson (1991), estimular a 
aprendizagem ativa é outro princípio importante, uma 
vez que, aprender não é um esporte de espectador. 
Para os autores, a aprendizagem pode ser prejudicada, 
quando os alunos agem de forma passiva e apenas 
escutam os professores e memorizam as respostas. 
os alunos devem falar sobre o que estão aprendendo, 
escrever sobre o tema, relacioná-lo com experiências 
passadas, e aplicá-lo às suas vidas diárias. A 
aprendizagem ativa pode ser incentivada por meio de 
discussões, projetos da equipe, entre outros, podendo 
ocorrer na sala de aula, ou fora dela, nos estágios e 
nos programas de trabalho.

Chickering e Gamson (1991), consideram que 
fornecer feedback imediato é mais um fator relevante 
para a boa prática na educação superior. Eles 
salientam que o aluno necessita conhecer o que sabe 
e o que não sabe para se concentrar nos aspectos 
deficientes. Dessa forma, os alunos precisam de 
feedback apropriado a respeito de seu desempenho 
para melhorar o aproveitamento dos cursos.

Esse feedback deve ocorrer em vários momentos. 
Os alunos precisam refletir sobre o que aprenderam, 
o que ainda precisam saber, e como avaliar-se. o 
feedback pode ocorrer informalmente durante as 
aulas, ou associado ao processo de avaliação de 
aprendizagem. é interessante observar que a avaliação 
sem um feedback imediato pouco contribui para a 
melhoria da aprendizagem.

Aprender a usar bem o tempo é um ponto crítico 
para os estudantes e profissionais. Destarte, enfatizar 
o tempo da tarefa é considerada por Chickering e 
Gamson (1991) como uma prática essencial. Para os 
autores, os alunos precisam de ajuda para aprender 
gestão de tempo eficaz. Eles devem ser capazes de 
gerir seu tempo de forma a integrar os seus estudos 
com o resto de suas vidas, aproveitando melhor esse 
tempo.

Santos (2001) salienta que, da mesma forma que os 
alunos necessitam de ajuda para aprender a gerenciar 
seu tempo de modo a atingir uma aprendizagem 
efetiva, a alocação correta do tempo pelo professor 
também auxiliará no bom aprendizado.

o sexto princípio relevante para Chickering e 
Gamson (1991) é comunicar expectativas elevadas. As 
altas expectativas normalmente elevam o aprendizado 
de todos, tanto dos menos preparados, quanto dos 

dispostos a se esforçar, e dos brilhantes e motivados. 
Assim, estabelecer expectativas elevadas motiva os 
alunos a fazer esforços extras para realizá-las. Segundo 
o autores, quando os professores estabelecem metas 
mais elevadas, porém realizáveis, o desempenho 
dos alunos tende a ser melhor do que quando as 
expectativas dos professores são mais modestas.

Finalmente, a sétima prática enfatizada por 
Chickering e Gamson (1991) é respeitar os diversos 
talentos e as diferentes formas de aprendizagem. De 
acordo com os autores, os alunos possuem diferentes 
talentos e estilos de aprendizagem. Por meio de 
diferentes técnicas, o professor deve proporcionar 
situações de aprendizagem que respeitem os  ritmos 
e talentos de cada aluno. Dessa forma, o professor 
deve procurar alterar constantemente sua técnica 
de ensino com o objetivo de atingir a aprendizagem  
de uma  ampla gama de  alunos, respeitando  suas  
características individuais e suas limitações.

Dito isso, a questão torna-se muito mais complexa, 
uma vez que o professor deve, considerando os 
diversos talentos, encontrar técnicas e métodos que 
respeitem as diferentes formas de aprendizagem. Além 
disso, devem favorecer, ao mesmo tempo, o contato 
entre aluno e professor, a cooperação entre os alunos, 
a aprendizagem ativa, o feedback imediato, o controle 
do tempo da tarefa e o estabelecimento de expectativas 
elevadas.

5 ProCESSo DE ENSINo E 
DE APRENDIZAGEM: PRÁTICA 
DoCENtE E PrEFErÊNCIAS 
DoS CADEtES

Para o desenvolvimento deste estudo, além 
da fonte bibliográfica referente ao tema, optou-se 
pela aplicação de questionários estruturados não 
disfarçados, utilizando- se a Escala de likert. o método 
de aplicação foi o autopreenchimento. os questionários 
basearam-se no Faculty Inventory original dos Sete 
Princípios,  com algumas adaptações. Embora o 
questionário original possuísse um grande número de 
questões, foram selecionadas trinta e três perguntas 
que correspondem a quase cinquenta por cento do 
total. Para isso, foram excluídas do instrumento 
algumas questões consideradas parecidas ou muito 
próximas de outras que permaneceram no questionário. 
A opção pela redução do número de asserções a serem 
respondidas se deu pelo fato de se considerar que um 
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inventário mais sucinto incentivaria a participação de 
um número maior de pessoas, tornando as amostras 
mais significativas.

A pesquisa foi realizada com duas unidades 
amostrais, alunos e professores civis da Academia da 
Força Aérea. As questões aplicadas aos professores 
basearam-se nas apresentadas no Faculty Inventory 
original, às quais se aplicou a Escala de likert com cinco 
pontos. o inventário fundamentou-se nas atitudes que 
os professores deveriam ter para atender a cada um dos 
Sete Princípios. A pontuação atribuída foi a seguinte: 
4 sempre; 3 frequentemente; 2 raramente; 1 nunca 
e 0 não se aplica (decidiu-se por incluir a alternativa 
não se aplica em função das especificidades de cada 
disciplina e do fato de a organização pesquisada ser 
uma escola militar, com certas particularidades).

Como os princípios não possuíam o mesmo número 
de questões, para se averiguar a convergência da 
aplicação dos Sete Princípios pelos docentes, optou-se 
por verificar a nota máxima possível a ser obtida por 
cada princípio e calcular o seu percentual atingido de 
acordo com as respostas dos professores. Dessa forma, 
a soma dos pontos recebidos em cada questão indica 
o grau de atendimento do professor àquela prática e a 
soma das questões referentes ao Princípio aponta esse 
mesmo deferimento com relação ao Princípio.

o mesmo Faculty Inventory original, que serviu 
de base para o questionário elaborado para os 
docentes, também apoiou o inventário aplicado aos 
discentes. Neste caso, a análise também partiu de 
uma Escala de likert que relacionava os diferentes 
níveis de concordância ou discordância: 5 concordo 
plenamente; 4 concordo parcialmente; 3 não sei; 2 
discordo parcialmente e 1 discordo totalmente. As 
medições foram realizadas da mesma forma que a dos 
professores, de tal modo que, quanto maior a soma 
dos pontos recebidos na questão, maior a importância 
atribuída pelos alunos àquele aspecto e, quanto mais 
volumosa a soma das questões referentes ao Princípio, 
maior valor os cadetes atribuíam àquele Princípio.

Como já foi mencionado, com relação aos sujeitos 
da pesquisa, foram escolhidos os professores civis e os 
alunos do terceiro esquadrão. optou-se somente pelos 
professores civis, uma vez que, do total de vinte e nove 
professores militares, dezessete ingressaram como 
oficiais temporários na Força Aérea recentemente, 
começando as atividades como docentes no primeiro 
semestre de 2012, momento no qual foi efetuada a 
pesquisa.

Dos setenta e um professores civis, foram 
excluídos os nove professores de educação física 

devido às características da disciplina ministrada. 
Assim, a população foi composta por sessenta e dois 
professores, dos quais quatro estavam ausentes e três 
não responderam ao questionário, resultando numa 
amostra de 89% da população.

Com relação à segunda unidade amostral, optou-se 
pelos alunos que estavam na organização há mais 
tempo, o que permitiria uma avaliação mais coerente. 
Assim, a escolha recairia sobre os terceiro e quarto 
esquadrões. os alunos do quarto ano, em função de ser 
o último ano do curso, envolvem-se num grande volume 
de atividades militares, o que dificultaria a aplicação do 
inventário. Dessa forma, a população foi composta pelos 
cadetes do terceiro ano, turma que perfaz um total de 
cento e setenta e nove cadetes dos quais, cento e setenta 
e seis responderam ao questionário, correspondendo 
essa amostra a mais de 98% da população.

A análise dos resultados obtidos a partir das 
respostas dos cadetes demonstrou a aplicabilidade dos 
Sete Princípios à Academia da Força Aérea Brasileira, 
uma vez que, quando questionados sobre o nível de 
concordância quanto às suas preferências, todos os 
Sete Princípios apresentaram elevados percentuais de 
concordância, ou seja, se aproximaram do grau máximo 
passível de ser obtido, caso todos assinalassem o nível 
concordo plenamente. o menor percentual obtido 
pelos Princípios foi de 72%, nível que demonstra a 
importância do Princípio, indicando que todos os Sete 
Princípios são importantes e que, dentre esses, o 
“menos importante” obteve um grau 7,2.

Por sua vez, o exame das respostas do inventário 
aplicado aos professores revela divergência das ações 
dos professores com relação a alguns Princípios. o 
Princípio que mais se afastou do resultado totalmente 
satisfatório atingiu cerca de 44% do nível máximo.

Além disso, percebeu-se uma discrepância entre os 
resultados originários dos questionários aplicados às 
duas unidades amostrais, ou seja, alunos e professores 
nem sempre atribuíram a mesma importância a alguns 
Princípios. A tabela I, da página seguinte, demonstra a 
sequência de classificação realizada, utilizando-se as 
repostas dos cadetes e dos professores.

De acordo com a tabela I, estimular o contato entre 
o aluno e o professor foi classificado, pelos alunos, 
como o Princípio mais importante, dentre os sete 
estudados neste artigo. Por outro lado, na avaliação 
dos professores este Princípio atingiu 69% do grau 
máximo possível, ficando em sexto lugar no ranking de 
atendimento aos Sete Princípios, somente a frente da 
“ênfase no tempo da tarefa” que é o segundo Princípio 
mais importante para os cadetes. observa-se que 
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os dois Princípios mais relevantes para os discentes 
(princípios 1 e 5) são os que os professores menos 
aplicam, ou seja, em que a prática docente na AFA 
mais se afasta.

os resultados obtidos nesse estudo se diferenciam,  
parcialmente,  dos encontrados por Santos (2001) e 
Belz (2011). Em pesquisa realizada em uma faculdade 
particular do interior de Minas Gerais, Santos (2001), 
concluiu que os princípios mais valorizados pelos 
alunos eram os princípios 1 e 3. já Belz (2011) inferiu, 
em sua investigação realizada no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e tecnologia de São Paulo/Campus 
Salto, a preferência dos alunos pelos princípios 3 e 
7. o princípio 3 – estimular a aprendizagem ativa –, 
muito valorizado nas instituições de ensino civis, sejam 
particulares ou públicas, ocupa a quinta posição na 
opinião dos cadetes da AFA.

Tabela 1: Sequência de Classificação dos Princípios 
Alunos = grau de importância do Princípio
Professores = grau de atendimento ao Princípio

Princípio
Grau atribuído

Pelos 
alunos

Pelos 
professores

Princípio 1: Estimular o contato 
entre aluno e professor

1º 6º

Princípio 2: Estimular a 
cooperação entre os alunos

7º 2º

Princípio 3: Estimular a 
aprendizagem ativa 

5º 4º

Princípio 4: Fornecer feedback 
imediato 

6º 5º

Princípio 5: Enfatizar o tempo 
da tarefa 

2º 7º

Princípio 6: Comunicar altas 
expectativas

4º 3º

Princípio 7: respeitar os 
diversos talentos e as diferentes 
formas de aprendizagem

3º 1º

Fonte: Dados dos questionários

Com relação à Academia da Força Aérea, 
acredita-se que o fato de os alunos estudarem em 
regime de internato e de serem relativamente jovens 
(a idade de ingresso na AFA é entre 17 e 23 anos) 
justifique, em parte, a preferência apresentada, pelos 
cadetes, por docentes que encorajam o contato entre 
aluno e professor. Por outro lado, o grande volume de 
disciplinas a serem cumpridas pelos cadetes, sejam 
elas do curso de administração, técnicas e específicas 
de suas áreas de atuação, sejam ligadas ao campo 
militar, tornam a carga horária do curso de formação 

de oficiais bastante extensa, fazendo com que estes 
valorizem mais o tempo destinado às tarefas durante 
as aulas.

Por outro lado, observando-se as respostas dos 
docentes, percebe-se que o Princípio mais aplicado é – 
respeitar os diversos talentos e as diferentes formas de 
aprendizagem – Princípio 7, que também é bastante 
valorizado pelos alunos, ocupando a terceira posição, 
com um percentual muito próximo ao fundamento 
classificado em segundo lugar.

o segundo Princípio mais atendido pelos 
professores é o 2 – estimular a cooperação entre os 
alunos. Na opinião dos cadetes, esse Princípio seria 
de menor importância quando comparado aos demais, 
ocupando a sétima posição. o fato de existir uma 
acirrada concorrência pelas primeiras classificações 
entre os cadetes, que lhes garantirão a possibilidade 
de se tornar oficiais generais, torna a cooperação 
menos praticada pelos cadetes, especialmente entre 
os aviadores, que correspondem a 64% do total de 
alunos. Além disso, a atuação profissional do aviador, 
caracterizada pelo trabalho isolado ou em duplas, 
pode ajudar a explicar este caráter mais individualista.

os Princípios 3 e 4, (estimular a aprendizagem 
ativa e fornecer feedback imediato), foram aqueles 
que mais se aproximaram comparando as respostas 
dos cadetes e dos professores. Nos dois casos, a 
importância atribuída pelos alunos estava somente 
um grau acima do nível de aplicação desses Princípios 
pelos docentes.

Embora o inventário elaborado não tenha 
respeitado a igualdade do número de questões 
por Princípio, acredita-se que tal fato não tenha 
prejudicado a análise, uma vez que o estudo se utilizou 
de percentuais em relação à nota máxima e não de 
valores absolutos. o exame das questões isoladas 
demonstrou que, comparando os dez itens que 
obtiveram maior grau de importância para os cadetes 
com os dez itens que, segundo os professores, eles 
mais aplicam em sua prática educativa, somente as 
questões referentes ao “incentivo às perguntas dos 
alunos quando os alunos não entendem” (Princípio 7) 
e ao “esforço dos professores para estarem disponíveis 
aos alunos” (Princípio 1) apareceram entre os dez 
itens mais relevantes nos dois inventários.

Nos questionários aplicados aos cadetes, o item 1 
“eu prefiro professores que conversam com os alunos 
em um nível pessoal e conhecem nossa formação 
e objetivos de nossas carreiras” foi considerado o 
mais importante, com 96% da aprovação máxima 
(concordo plenamente). os inventários respondidos 
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pelos professores demonstraram a convergência das 
práticas educativas para o item 30: “eu incentivo às 
perguntas dos alunos quando eles não entendem”, 
sendo que esta questão obteve 95% do grau máximo 
(sempre).

Na extremidade oposta, diga-se nas últimas 
classificações do ranking elaborado para os docentes, 
aparecem as questões 7 (Princípio 1) “eu sirvo como 
mentor e conselheiro informal para meus alunos” e 
13 (Princípio 3) “eu passo aos meus alunos situações 
concretas da vida real para analisarem”.

Cumpre salientar que, para os cadetes, os itens que 
ocuparam as últimas posições em suas preferências 
foram as questões 12 (Princípio 3) “eu prefiro 
professores que pedem aos alunos para apresentarem 
trabalhos em classe” e 11 (Princípio 4) “eu prefiro 
professores que fazem comentários escritos sobre 
os pontos fortes e fracos dos alunos em classe”. A 
explicação para essa última classificação pode ser 
decorrente da utilização de Ficha de observação 
(Fobs) na AFA.

As Fobs são instrumentos formais nos quais 
os docentes descrevem suas observações sobre os 
alunos. Elas são voluntárias e podem ser positivas 
ou negativas. No caso da Fobs positiva, o resultado 
será um comentário na ficha do cadete, já a FObs 
negativa, além do comentário, pode resultar em 
penalidades ao aluno e à turma ou a todo o esquadrão, 
o que “prejudicaria” a avaliação do aluno, interferindo 
inclusive em seu futuro profissional e em sua progressão 
na carreira.

6 CoNSIDErAçõES FINAIS

o estudo dos resultados apresentados nos 
inventários aplicados na Academia da Força Aérea 
demonstrou como os Sete Princípios para a Boa 
Prática na Educação de Ensino Superior se aplicam 
no contexto específico do ensino superior militar, 
ou seja, que as práticas de ensino preferidas pelos 
cadetes convergem com as especificadas nos estudos 
de Chickering e Gamson (1991). Além disso, a análise 
dos questionários evidenciou que o fator considerado 
mais importante pelos autores para o bom aprendizado 
foi o Princípio mais valorizado pelos cadetes, qual seja, 
o contato professor-aluno.

A pesquisa revelou que nem sempre as preferências 
dos alunos são enfatizadas pelos professores. Além 
disso, permitiu que se detectassem os pontos que 
devem ser melhorados pelo corpo docente da AFA 

visando à melhoria do processo de ensino e de 
aprendizagem.

Embora os professores tenham demonstrado 
um bom nível de atendimento aos Sete Princípios, 
precisam desenvolver melhor os aspectos relacionados 
ao Princípio 1 – estimular o contato entre os alunos 
e o professor – e ao Princípio 5  – enfatizar o tempo 
da tarefa –, já que estes fundamentos se destacaram 
entre as preferências dos cadetes. Acredita-se que a 
incongruência do que o cadete pensa, a partir dos Sete 
Princípios, e do que o professor realiza, se deva, em 
parte, ao fato de o ensino na AFA ser pautado sob 
a égide da abordagem tradicional, destacada por 
Mizukami (1986).

o Princípio 7 – respeitar os diversos talentos e as 
diferentes formas de aprendizagem – também obteve 
percentual bastante elevado na avaliação dos alunos, 
porém, este é o líder em aplicação pelos docentes, não 
gerando assim divergências.

o Princípio 2 – estimular a cooperação entre os 
alunos – é um dos mais aplicados pelos professores, 
porém pouco valorizado pelos discentes. tal fato, 
pode ser decorrente da concorrência que existe entre 
os cadetes pelas melhores classificações que lhes 
garantirão a possibilidade de escolha entre os destinos 
de trabalho, após formados, além do fato de que, na 
área militar, os aviadores muitas vezes executam voos 
solo (sozinhos).

Dito isso, este estudo mostrou a utilidade dos 
Sete Princípios para a Boa Prática na Educação de 
Ensino Superior como instrumento de avaliação, bem 
como apontou para a possibilidade de melhoria do 
processo ensino e de aprendizagem na Academia da 
Força Aérea. Destarte, esta pesquisa pode fornecer aos 
professores informações para que conheçam melhor 
as necessidades e interesses dos alunos de modo a 
aperfeiçoar o processo de ensino e de aprendizagem.

Porém, cumpre destacar, que todas as variáveis 
envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem 
dependem também da organização de ensino na 
qual esse processo se estabelece. Considerando que 
se trata de uma organização militar, a cultura e os 
valores nela desenvolvidos influenciam decisivamente 
nesse processo e, por vezes, até cerceiam as práticas 
a serem implementadas pelos docentes em suas aulas.

A partir das questões levantadas neste estudo, novos 
trabalhos podem ser propostos como a comparação 
entre as demais escolas das Forças Armadas sobre 
as preferências dos alunos no que diz respeito às 
práticas docentes. Além disso, pretende-se aprofundar 
as análises aqui realizadas comparando as respostas 
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dos cadetes das três áreas de formação da Academia 
da Força Aérea: aviação, intendência e infantaria, uma 
vez que, considera-se que a observação demonstrará 
particularidades nas respostas que envolvem cada 
quadro ou cada especialidade de formação.

Por fim, acredita-se que este estudo venha a 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na 
AFA, principalmente no que concerne à relação professor 
aluno, não se esquecendo, porém, da participação 
da organização nesse processo de melhoria, afinal, 
o processo educativo envolve todos os sujeitos dele 
participantes, ou seja, alunos, professores e a própria 
organização com seus modos de funcionamento.

Ademais, a partir do conhecimento dos Sete 
Princípios e de sua aplicação, este trabalho servirá 
para disseminar a boa prática de ensino para os cursos 
superiores, sejam eles de instituições civis, sejam de 
organizações militares.
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