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RESUMO 

 

A capacitação dos quadros integrantes de uma força militar sempre foi e será uma 

premissa basilar para que esta possa realizar sua atividade-fim: a defesa da pátria. A habilitação 

de um militar para o exercício de funções e cargos em uma unidade militar se dá em caráter 

individual e também em caráter coletivo. A parte individual compreende as instruções 

individuais básicas, e as instruções de qualificação capacitam o militar ao exercício de funções 

e cargos exercidos no âmbito de uma guarnição, equipe ou grupo. Para atender sua finalidade, 

esta qualificação exige um tipo de treinamento que se reveste de características especiais, uma 

vez que se deve atender aos seguintes pressupostos: tornar o militar capaz de executar, 

individualmente, as atividades diretamente relacionadas às suas funções dentro da guarnição, 

equipe ou grupo; tornar o militar capaz de integrar sua equipe; e, finalmente, possibilitar ao 

militar as condições de substituir, temporariamente, outros membros de sua equipe. Atendendo 

a estas premissas, o trabalho tem como finalidade verificar se a qualificação oferecida pelos 

distintos cursos da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) estão realmente capacitando 

o futuro oficial do EB ao exercício de seus respectivos cargos e funções, com foco particular 

na tropa blindada. A seleção deste tipo de tropa deve-se ao fato de que esta vem exigindo cada 

vez mais, fruto dos avanços tecnológicos de seus materiais, um preparo técnico de nível mais 

elevado.  

 

 

 

Palavras-chave: tropa blindada, capacitação, instrução militar.  
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ABSTRACT 

 

The training of the members of a military force has always been and will be a basic 

premise so that it can carry out its final activity: the defense of the motherland. The qualification 

of a soldier for the functions and positions in a military unit is given individually and also in a 

collective way. The individual part comprises the basic individual instructions, and the 

qualification instructions enable the military to perform functions and positions held within a 

garrison, team or group. In order to fulfill its purpose, this qualification requires a type of 

training that has special characteristics, since the following presuppositions must be fulfilled: 

to make the soldier capable of individually performing the activities directly related to their 

functions within the garrison, or group; make the soldier capable of integrating its team; and 

finally, to enable him to temporarily replace other members of its team. Based on these 

premises, the purpose of the work is to verify if the qualification offered by the different courses 

of the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) are really training the future officer  to 

their respective positions and functions, with particular focus on the armored troop. The choice 

of this type of troop is due to the fact that it has been demanding more sophisticated 

qualification, as a result of the technological advances of its equipment. 

 

 

 

Key words: Armored troop, training, military instruction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma boa capacitação dos quadros integrantes de uma força militar sempre foi e será 

uma premissa basilar para que esta possa realizar sua atividade-fim: a defesa da pátria. A 

premissa inversa também é verdadeira: soldados mal qualificados a exercer suas funções, além 

de causar possíveis prejuízos ao material e pessoal, contribuem para o mal desempenho de seu 

grupo e, consequentemente, de sua unidade militar, causando um decréscimo no poder militar 

de uma nação.  

No caso do Exército Brasileiro (EB), são dois os sistemas responsáveis por qualificar os 

quadros: o Sistema de Ensino do Exército, regulado pela lei Nr 9.786, de 08 Fev de 99 (Lei de 

Ensino do Exército Brasileiro - LEEB) , que é regulamentado pelo decreto Nr 3.182, de 23 Set 

de 99 (Regulamento da Lei do Ensino do Exército Brasileiro - RLEEB), de competência do 

Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEX),  e o Sistema de Instrução Militar, 

regulamentado por uma série de manuais e normas específicas, conforme as necessidades de 

criação de capacidades da Força Terrestre, de responsabilidade do Comando de Operações 

Terrestres (COTER). 

Ambos os sistemas se tangenciam por diversas vezes pois, obviamente, têm um fim 

comum: capacitar de maneira adequada os seus quadros. Este tangenciamento torna-se mais 

visível ao se analisar as trajetórias de carreira de oficiais e sargentos: todos oriundos, 

necessariamente, de escolas de formação, e por elas habilitados para o exercício dos diversos 

cargos da tropa.  

Conforme o Inciso II do Art 6º da LEEB, os cursos de graduação do EB devem qualificar 

os militares em profissões de nível superior, para a ocupação de cargos e desempenho de 

funções militares nos distintos corpos de tropa. No caso dos oficiais da Linha de Ensino Bélica, 

esta tarefa cabe à Academia Militar da Agulhas Negras (AMAN).  

O Art 1º do RLLEB explicita que o Sistema de Ensino do Exército Brasileiro (SEEB) 

tem por finalidade qualificar os recursos humanos necessários à ocupação de cargos previstos 

e ao desempenho de funções definidas na estrutura organizacional do EB. No Art 11 do mesmo 

dispositivo legal há a previsão de que os cursos devem ser regidos por currículos elaborados de 

acordo com metodologia própria, e, de acordo com o inciso II do Art 13, deve prever 

mecanismos para revisão continuada de seus objetivos, conteúdos e práticas didáticas, com base 

em dados colhidos em avaliações e validações procedidas. 

A habilitação de um militar para o exercício de funções em uma unidade militar se dá 

em caráter individual e também em caráter coletivo. A parte individual compreende as 
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instruções individuais básicas, como o treinamento físico, o tiro, a camuflagem, construção de 

abrigos, etc. e as instruções de qualificação capacitam o militar ao exercício de cargos exercidos 

no âmbito de uma guarnição, equipe ou grupo.  

Segundo o Programa-Padrão de Qualificação PPQ/2 (Qualificação dos Cabos e 

Soldados de Cavalaria) 1, a qualificação para o exercício de cargos na tropa exige um tipo de 

treinamento que se reveste de características especiais, uma vez que se deve atender aos 

seguintes pressupostos: a) tornar o militar capaz de executar, individualmente, as atividades 

diretamente relacionadas às suas funções dentro da guarnição, equipe ou grupo; b) tornar o 

militar capaz de integrar a guarnição, a equipe ou o grupo, capacitando-o a realizar as suas 

atividades funcionais em conjunto com os demais integrantes daquelas frações; e c) possibilitar 

ao militar condições de substituir,   temporariamente, quaisquer componentes da guarnição, da 

equipe ou do grupo. 

Atendendo a estas premissas, o trabalho tem como finalidade verificar se a qualificação 

oferecida pelos cursos da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) está realmente 

capacitando o futuro oficial do EB ao exercício de seus respectivos cargos, com foco particular 

naqueles exercidos na tropa blindada. A seleção deste tipo de tropa deve-se ao fato de que esta 

vem exigindo cada vez mais, fruto dos avanços tecnológicos de seus materiais, um preparo 

técnico de nível mais elevado.  

O trabalho pretende, ainda, apontar para problemas existentes e indicar possíveis 

soluções, caso estes sejam constatados. O estudo permitirá uma validação da eficácia do 

currículo, particularmente no que concerne à capacitação de oficiais para o exercício de cargos 

na tropa blindada. Possibilitará seu aperfeiçoamento, caso constatada a necessidade de fazê-lo, 

em função de dados coletados. Caso seja notada alguma lacuna na capacitação, o estudo 

permitirá analisar suas consequências e proporá alternativas viáveis para supri-las.  

 Devido ao seu ineditismo, permitirá a criação de metodologia para validar o currículo 

da AMAN, no que tange às matérias do ensino profissional.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 PPQ/2, 3a Edição/2001, Pág 9.00 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa Tropa Blindada e na área de 

estudo Instrução Militar. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Para se exercer um determinado cargo ou função no Exército Brasileiro, é preciso ter a 

qualificação necessária. A qualificação é o processo que prepara os seus recursos humanos, e é 

constituída pelos atos sequentes de capacitação, com conhecimentos e práticas, e habilitação, 

com certificação e diplomação específicas, conforme prevê o Parágrafo Único do At 1º da 

LEEB.  

 A AMAN é responsável por qualificar os seus cadetes para o desempenho de cargos e 

para o desempenho de funções militares que os futuros oficiais irão exercer, após formados, na 

tropa blindada. A AMAN é o estabelecimento de ensino do EB responsável pelo ensino 

universitário do militar de carreira, da Linha de Ensino Bélico, conforme previsto nos Art 6º e 

8º do RLEEB.  

 Os Cursos da AMAN são regidos por currículos elaborados de acordo com metodologia 

própria, devendo prever mecanismos para revisão continuada de seus objetivos, conteúdos e 

práticas didáticas, com base nos dados colhidos em avaliações e validações procedidas. 

Conforme previsto no Art 27 do Regulamento da AMAN (EB10-R-05.004): 

Art 27. O ensino objetiva, ao final do curso, a graduação do bacharel em ciências militares, 

com a qualificação para a ocupação de cargos militares e o desempenho de funções próprias 

de tenente e capitão não-aperfeiçoado, propiciando, ainda, uma formação cultural 

homogênea, e o embasamento necessário ao prosseguimento da carreira. ” (BRASIL, 2014).  

 O currículo da AMAN consta de uma grade curricular de 6.233 horas, sendo que deste 

total, 3.290 horas correspondem à formação técnico-profissional, o que corresponde a 52,78% 

da carga horária total2. Em tese, a carga horária deveria ser suficiente para qualificar o futuro 

oficial ao exercício dos cargos que irá exercer na tropa blindada. Entretanto, os meios de que 

dispõe a tropa (sendo os blindados o principal representante) estão, cada vez mais tecnicamente 

avançados, exigindo conhecimentos que, para serem adquiridos em sua plenitude, exigem carga 

horária muito acima da disponibilizada na AMAN para sua compreensão mais elementar.   

                                                 
2 Dados extraídos da Grade Curricular da AMAN, disponível em http://www.aman.ensino.eb.br.  

http://www.aman.ensino.eb.br/
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 Ao chegar no corpo de tropa, o Aspirante a Oficial egresso da AMAN realiza um 

estágio, regido pela Portaria 403-DGP, de 24 de agosto de 2016. Tal estágio tem por finalidade, 

dentre outros, complementar o desenvolvimento do Aspirante para o trabalho, funcionando 

desde sua apresentação até o dia 30 de abril do ano considerado. Em tese, caso haja alguma 

lacuna na formação do oficial, esta deve ser suprida durante este período, e esta devidamente 

reportada à AMAN, para aperfeiçoamento curricular.  

 Fica a dúvida se, para o grau de complexidade tecnológica requerido, o currículo da 

AMAN e o referido estágio estão sendo capaz de cumprir suas finalidades de capacitar os 

oficiais das armas, quadro e serviço para o exercício de seus cargos na tropa blindada.  

 A teoria que ampara nossa pesquisa pode ser assim resumida: a capacitação oferecida 

pelos cursos da AMAN para o exercício de funções e cargos na tropa blindada, atualmente, é 

apenas suficiente para oferecer um conhecimento superficial inicial, que deverá ser 

complementada pelo futuro oficial por meio de capacitações específicas, quando estiver 

integrando a tropa blindada. Entretanto, esta capacitação mínima pode ser ainda insuficiente, 

dependendo do curso e da carga horária ofertada na AMAN.  

 Um estudo preliminar das cargas horárias dos cursos destinados a tática de emprego e 

técnica de material da tropa blindada (incluindo os blindados, seus armamentos e subsistemas) 

permitiu identificar uma diferença substancial de carga horária entre os distintos cursos.   

 Diante desta diferença substancial e em função das necessidades de qualificação para o 

exercício de cargos na tropa blindada, podemos identificar algumas questões que nos parecem 

problemáticas: como explicar esta diferença, se os cargos a serem exercidos requerem, em tese, 

uma qualificação num nível equivalente? Ou, colocado de outra forma, a qualificação ofertada 

pela AMAN para os distintos cursos vem realmente cumprindo sua finalidade? Caso negativo, 

em quais aspectos ela precisa ser aperfeiçoada? 

 Dados preliminares apontaram-nos para a possibilidade de haver algumas deficiências 

no que tange ao material didático disponível para a capacitação, sejam eles os próprios 

blindados e seus subsistemas, e ainda os manuais e apostilas disponibilizados, ou ainda 

deficiências metodológicas (ex: carga horária insuficiente, elevado número de instruendos por 

material disponibilizado, falta de conhecimento das matérias por parte de instrutores).  
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos  

A pesquisa realizada foi do tipo aplicada e de natureza qualitativa. De acordo com a 

taxonomia proposta por Vergara (2009), a pesquisa foi descritiva, explicativa, bibliográfica e 

de campo. 

Vergara (2003, p.47) leciona que a pesquisa descritiva “expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno”, porém não tem compromisso de explicar 

tais fenômenos, embora sirva de base para tal explicação. Assim, no trabalho em questão, a 

pesquisa buscou descrever como a capacitação dos cadetes para o exercício de cargos da tropa 

blindada é realizada, comparando-se com a real necessidade, está prevista em programas padrão 

de instrução qualificação. 

 A pesquisa explicativa teve como objetivo esclarecer os fenômenos expostos pela 

pesquisa descritiva. Portanto, os dados obtidos pela pesquisa descritiva serviram de base para a 

compreensão das deficiências porventura existentes, bem como para a busca de possíveis 

soluções. 

A pesquisa bibliográfica serviu para prover o suporte necessário para o estudo dos 

diversos documentos que permitem compreender como se dá a capacitação dos cadetes das 

diversas A/Q/S e dos militares que integram a tropa blindada, bem como a compreensão de 

como os documentos de ensino interagem com a instrução militar. Uma criteriosa seleção foi 

realizada em programas padrão, manuais, planos de disciplinas, documentos e relatórios 

porventura disponíveis que tratam do assunto.  

As justificativas para a presente pesquisa são as seguintes: A tropa blindada do Brasil é 

composta por tropas (Tr) mecanizadas (Mec) e blindadas (Bld). As Tr Mec são compostas por 

4 Grandes Unidades, 22 Organizações Militares (OM) nível Unidade e 22 no nível Subunidade. 

As Tr Bld são compostas por 2 Grandes Unidades, 22 no nível unidade e 6 no nível subunidade, 

com um efetivo total de aproximadamente 2.400 oficiais 3, cerca de 20 % do efetivo total de 

oficiais do EB4.  

A demanda pela capacitação dos oficiais das diversas armas, quadro e serviço deste tipo 

de tropa é uma constante, dado o efetivo apresentado. Soma-se a isto o aumento da 

complexidade tecnológica dos materiais, demandando, como consequência, uma capacitação 

técnica mais elevada, exigindo um maior esforço acadêmico para que a meta de capacitar 

                                                 
3 Dados extraídos de Palestra realizada pelo Comandante do Centro de Instrução de Blindados ao Dir Tec Mil, 

em 25 Jun de 2013 
4 Dados disponíveis no sítio do Exército Brasileiro. Cálculos aproximados.  
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adequadamente os oficiais seja obtida. Salvo outro juízo, não houve, nos últimos anos, um 

incremento significativo na carga horária dedicada à instrução de blindados na AMAN.  

Fruto destes dados e visando investigar se a capacitação ofertada pela AMAN é 

adequada, ao menos como capacitação inicial, formulamos o seguinte problema de pesquisa: O 

currículo da AMAN está oferecendo aos oficiais recém-egressos o conhecimento 

necessário para que ele possa exercer de maneira adequada seus cargos na tropa 

blindada?  

 Parte-se da hipótese de que a AMAN oferece uma capacitação inicial, que 

posteriormente é complementada pelo futuro oficial nos corpos de tropa, em especial durante 

as instruções de quadros. 

 Logo, trabalha-se com as variáveis adequabilidade do material didático e 

adequabilidade da metodologia de ensino, ambos empregados na qualificação dos cadetes.  

 Os objetivos do trabalho podem ser descritos da seguinte maneira: 

- Objetivo Geral: 

 Analisar se o currículo das diversas Armas, Quadro e Serviço (A/Q/S) da AMAN 

oferece aos oficiais recém-egressos os conhecimentos necessários para o exercício de cargos 

na Tr Bld e Tr Mec.  

- Objetivos Específicos: 

- Levantar a real demanda de capacitação5 para o exercício dos cargos na Tr Bld e Tr 

Mec nas diversas A/Q/S, comparando-os àqueles oferecidos no currículo da AMAN; 

- Levantar se o Sistema de Instrução Militar tem oferecido soluções, caso a demanda 

oferecida pela AMAN seja insuficiente; e 

- Propor soluções alternativas para os problemas porventura apresentados.  

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo, constituindo-se nas etapas da presente pesquisa: 

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica visando a rever a literatura que 

nos fornecesse base teórica para prosseguir na pesquisa. Desse levantamento, destacam-se os 

programas-padrão de qualificação (PPQ) de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, 

Comunicações e Material Bélico e os manuais e as apostilas disponibilizados pela AMAN.  

                                                 
5 Por demanda de capacitação entende-se a carga horária de instrução necessária para se adquirir os 

conhecimentos necessários para o desempenho de um determinado cargo.  
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Amparados nessa base teórica, passou-se a coletar dados por meio de consultas aos 

programas de disciplina dos cursos, comparando com a necessidade de conhecimento 

necessária para realizar a qualificação, conforme previsto nos PPQ. 

Contabilizou-se a carga horária prevista em PLADIS nos distintos cursos da AMAN 

referente a assuntos específicos que o futuro oficial necessita para o exercício de cargos na tropa 

blindada. 

Para verificar se a qualificação ofertada pela AMAN cumpre com sua finalidade, 

realizou-se uma pesquisa de campo, utilizando como instrumento de coleta de dados o 

questionário constante do Anexo I, aplicado em oficiais formados pelas turmas de 2004 a 2015, 

e que realizaram cursos no Centro de Instrução de Blindados, que oferece uma especialização 

nesta área do conhecimento. Julgou-se que o oficial ali especializado detém uma melhor visão 

acerca do conteúdo realmente necessário para se realizar uma boa qualificação. Os 

questionários foram aplicados no período de Mar e Abr do corrente ano. Foram respondidos 

por 58 oficiais de distintas armas e quadro, conforme consta do Quadro Nr 1:  

 

ARMA/QUADRO /SERVIÇO QUANTIDADE 

Infantaria 19 

Cavalaria 24 

Engenharia 8 

Artilharia 4 

Comunicações 2 

Material Bélico 1 

Intendência 0 

TOTAL 58 
Quadro Nr 2 – Universo da amostra.  

Fonte: o autor 

 

 

No tratamento dos dados coletados, trabalhou-se com gráficos, por permitirem uma 

melhor visualização dos resultados. Em sua análise, efetuou-se uma abordagem quantitativa e 

qualitativa dos dados, de modo a permitir a identificação de fatores que impactam na qualidade 

da capacitação ofertada. 

Foram propostas possíveis soluções para os problemas levantados durante a pesquisa, 

de forma a aprimorar o método de ensino. 
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3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS   

3.1 Análise das cargas horárias dos cursos em blindados. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa acerca da carga horária prevista em PLADIS nos 

distintos cursos da AMAN referente a assuntos específicos que o futuro oficial necessita para o 

exercício de cargos na tropa blindada. Obviamente, assuntos correlatos à formação do oficial 

em geral não foram considerados. A Tabela Nr 1 resume os dados coletados. Para facilitar a 

compreensão dos dados de modo qualitativo, dividiu-se os assuntos em dois tipos de assuntos: 

técnica de material - blindados e subsistemas, englobando aí todas as disciplinas 

correlacionadas à parte do material previsto nos quadros de dotação de material (QDM) da tropa 

blindada, e tática de emprego de frações, englobando aí a técnica de utilização destes materiais 

junto aos seus recursos humanos, para obtenção de um resultado tático, com fim bélico.    

 

CURSO  CARGA HORÁRIA 

TÁTICA DE EMPREGO DE 

FRAÇÕES 

TÉCNICA DE MATERIAL  -

BLINDADOS E SUBSISTEMAS 

Infantaria                    61 Horas                    5 Horas 

Cavalaria                    515 Horas                   201 Horas  

Engenharia                    0 Horas                     3 Horas 

Artilharia                    0 Horas                     4 Horas 

Comunicações                    0 Horas                     0 Horas 

Material Bélico                    0 Horas                    66 Horas 

Intendência                    0 Horas                     0 Horas 

Tabela Nr 1 : Carga horária prevista no PLADIS da AMAN, por curso, visando à capacitação 

do cadete para o exercício de cargos na tropa blindada.  

Fonte: Plano de Disciplinas (PLADIS) da AMAN.  

 

 A análise preliminar das cargas horárias permite antever que há significativas diferenças 

entre as distintas armas, quadro e serviço, apesar de que os cargos exercidos na tropa blindada 

requererem uma qualificação em um nível equivalente.   

 A Cavalaria é a arma que mais tem carga horária acerca do tema, superando no seu total 

de carga horária em mais de 10 vezes a infantaria e o material bélico, que são os cursos que tem 

mais horas previstas após a cavalaria. A Infantaria distingue-se dos demais cursos por ser, além 

da Cavalaria, o único curso que ministra uma carga horária em tática de emprego de frações.    

  O Material Bélico é o curso que tem a terceira maior carga horária referente ao tema. 

Porém, diferentemente da Infantaria, a totalidade de 66 horas está concentrada em técnica de 
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material de blindados e seus subsistemas. Esta diferença se dá pela própria missão do Quadro: 

o Material Bélico aprende o funcionamento dos blindados e seus subsistemas visando a sua 

manutenção. Entretanto, ressalta-se a importância do aprendizado sobre a parte tática de frações 

para a melhor compreensão acerca do apoio a ser prestado às armas base. 

 A Artilharia e a Engenharia destacam-se pela pouquíssima carga horária referente ao 

tema: apenas 4 horas para a Artilharia e 3 para a Engenharia, ambos referentes especificamente 

a técnica de blindados e seus subsistemas. Em ambos os cursos, essa carga é referente somente 

à apresentação dos blindados específicos dessas armas no EB, não se aprofundando muito 

quanto ao seu emprego tático, tampouco na parte técnica. Este dado é preocupante, pois 

demonstra aqui uma grande lacuna de aprendizado de conhecimentos que serão exigidos no 

exercício de cargos nas unidades blindadas. 

 Por fim, ao analisar as cargas horarias dos cursos de Intendência e Comunicações, pode-

se observar que ambos os cursos não preveem carga horária para material blindado e seus 

subsistemas em seus currículos, o que, em tese, não se justifica. Apesar do Serviço de 

Intendência não utilizar, grosso modo, blindados para prover a logística em campo de batalha, 

seria interessante conhecer um pouco mais acerca do emprego dos blindados, a fim de se 

proporcionar uma visão mais ampla sobre suas futuras missões e as complexidades logísticas 

que envolvem o apoio a este tipo de tropa. Já a arma de Comunicações apresenta, na opinião 

do autor, o quadro mais preocupante, pois necessitará utilizar-se do conhecimento da tática e 

técnica dos blindados para empregar corretamente a sua função de estabelecer as comunicações 

no campo de batalha, quando acompanhando qualquer tropa blindada. 

 

3.2 Análise do resultado da pesquisa aplicada em oficiais   

 A pesquisa contou com a colaboração do comando do Centro De Instrução de Blindados 

(CIBld), e foi respondida por oficiais formados na AMAN que estavam realizando cursos 

naquele Centro nos meses de março e abril, formados entre 2001 a 2015 na AMAN. 

  Dos 58 oficiais que responderam à pesquisa, a maioria é composta por 2º e 1º tenentes, 

como pode ser observado no Gráfico Nr 1, distribuídos em todas as Armas e Quadro, conforme 

o gráfico Nr 2. Quanto ao ano de formação dos oficiais, este se encontra demonstrado no 

Gráfico Nr 3. 
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Gráfico Nr 1: Distribuição do efetivo que respondeu à pesquisa.  

Fonte: o Autor.  

   

 

  

Gráfico Nr 2: Distribuição do efetivo que respondeu à pesquisa, por Arma e Quadro.  

Fonte: o Autor.  

 

 
 

Grafico Nr 3: Ano de formação do efetivo que respondeu à pesquisa 

Fonte: o Autor 

 

Devido às diferentes porcentagens das Armas e Quadro, é importante ressaltar que o 

resultado bruto da pesquisa apontará para uma direção geral na qual os cursos com maior 
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porcentagem terão mais peso na pesquisa. Para corrigir esta distorção, foram analisados 

qualitativamente os resultados individuais de cada Arma e Quadro que preencheram a pesquisa. 

O fato de não haver respostas de oficiais do Serviço de Intendência deve-se ao fato de que o 

CIBld não disponibiliza curso especifico para este Serviço. 

A maioria dos oficiais que respondeu à pesquisa já exerce cargos na tropa blindada há 

dois anos ou mais. Um oficial respondeu ter mais de 10 anos exercendo cargos na tropa 

blindada, o que ressalta a qualidade do universo amostral escolhido. Outro dado interessante 

coletado a partir da análise do universo amostral é que a porcentagem de 2º tenentes é baixa e 

a de 1º tenentes e capitães é bem maior, sendo quase a totalidade dos pesquisados. Este dado é 

relevante pois mostra que a especialização no CIBld só ocorre, para muitos, depois de um tempo 

considerável após a formação. O Comando do CIBld informou que consegue atender uma 

pequena parte de militares das distintas OM blindadas do Brasil com seus cursos: são de 1 a 4 

oficiais por OM que ali realizam a especialização, anualmente. Este dado reforça a importância 

do correto aprendizado do tema na AMAN. Ressalta-se que o papel do Centro é especializar e 

não o de formar os oficiais. Os conhecimentos acabam difundidos nas próprias unidades, para 

onde estes oficiais retornam após a especialização, difundindo-se por meio de instruções de 

quadros. 

A demanda da tropa blindada por oficiais que tenham o conhecimento necessário para 

exercer seus cargos é grande. A porcentagem do universo efetivamente exerceu cargos na tropa 

sem especialização no CIBld, 81%, reforça a importância do correto aprendizado do tema 

durante a formação, na AMAN. 

 

 

Grafico Nr 4: Oficiais que exerceram cargos anteriores à realização do curso 

Fonte: o Autor 

 

19%

81%

Não exerceram cargos na tropa blindada até o presente momento

Exerceram cargos na tropa blindada
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Compreendidos os distintos aspectos referentes ao universo amostral, passa-se agora a 

discorrer sobre os resultados qualitativos da pesquisa. Ao perguntar se a carga horária no ensino 

de blindados durante o curso na AMAN havia sido suficiente, encontramos um dado relevante 

desta pesquisa. 19% discordou plenamente da frase proposta. A maior porcentagem, 32,8%, 

discordou e 20,7% se manteve neutro. Sendo assim, 51,8% do universo teve uma opinião 

desfavorável acerca da suficiência da carga horária AMAN, e 27,5% teve uma opinião 

favorável. 25,9% concordou que a carga horária foi suficiente, e apenas 1,6% concordou 

plenamente. Aliando essas opiniões aos dados da tabela Nº 1 pode-se perceber que os dados 

colhidos pela pesquisa se confirmam. 

 

 

Gráfico Nr 5 : Opinião sobre a afirmação: “ a carga horária para o ensino de blindados na AMAN foi 

suficiente  para capacitar-me para o desempenho de meus cargos na tropa blindada ” .    

Fonte: o Autor.  

 

Nas opiniões complementares da pesquisa realizada, alguns oficiais prestaram algumas 

informações bastante importantes, que afirmaram que os conhecimentos necessários são, de 

fato, buscados pelo próprio oficial nos corpos de tropa. Porém algumas observaçoes merecem 

destaque. Estas serão citadas a seguir e, posteriormente, comentadas.    

Citação Nr 1: “ A carga horária em emprego tático ministrada na AMAN é plenamente 

adequada ao exigido de um Cmt Pel, porém, faz-se necessária uma especialização no material 

especifico após a escolha da OM, para que o aspirante chegue realmente apto a comandar seu 

pelotão nas condições mínimas. O militar que não conhece o meio blindado em suas 

especificações técnicas não pode realizar as manutenções necessárias, não consegue conferir 

a carga e sobretudo não consegue operar e fiscalizar a operação do material com os níveis de 

segurança mínima. O Exército entrega hoje às OM do Brasil comandantes de pequenas 

frações blindadas com responsabilidades as quais não tem conhecimento técnico para 

plenamente arcar. Mesmo que trabalhe fora do horário de expediente para cobrir essa lacuna, 

existe aí um largo flanco exposto. ”   

 

  
Citação Nr 2: “Acredito que o militar que se vê interessado em servir em tropas blindadas 

deve correr atrás de conhecimentos além do que é passado na AMAN. O currículo que a 
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Academia oferece no que tange a esse assunto e os PCIs realizados no 20ºBIB , na minha 

época de cadete, e agora no 13ºBIB, é o suficiente sim para que o militar tenha um 

conhecimento inicial das particularidades que essa tropa possui. Contudo, ao chegar na tropa, 

vemos muitos detalhes que não são possíveis de serem tratados na AMAN devido ao nível 

de aprofundamento e tempo destinado na grade curricular do cadete. ” 

   
Citação Nr 3: “O ensino da AMAN é destinado à formação do oficial da 

arma/quadro/serviço, não devendo, portanto, ou até mesmo não sendo possível especializar 

nas diversas nuances da arma. Por exemplo, a infantaria, possui diversas áreas (montanha, 

leve, motorizado, mecanizado, blindado, selva...), não sendo possível abordar tudo, portanto, 

deve apenas mostrar uma característica geral de todos e focar em uma área, no caso da 

infantaria, a infantaria motorizada. ”   

 

A opinião destes oficiais comprovam a tese inicialmente levantada por este autor de que 

que os cadetes recebem uma capacitação mínima na AMAN, que depois é complementada nos 

corpos de tropa. Ocorre que houve, nos últimos anos, uma mudança na AMAN, no que tange 

ao contato com material blindado. Houve uma redução considerável do acesso ao material, e 

isso refletiu na qualidade do ensino. De fato, dada a redução de meios na AMAN, buscou-se , 

por meio da realização de estágios, suprir esta deficiência. Entretanto, fatores conjunturais 

obstruíram o acesso do cadete a estes meios, como pode ser visto na citação que se segue:  

  
Citação Nr 4: “ Informo que no meu ano de instrução, no ano de 2012, quando realizamos 

o estágio técnico do material em Curitiba, pudemos conhecer com poucos detalhes este 

assunto. Em 2013, não realizamos o Estágio Tático em Porto Alegre por falta de recursos, 

desta forma, as instruções foram ministradas na AMAN, e naquele momento não havia 

planejamento efetivo para ministrar o estágio. ”   

  

E ainda:  

Citação Nr 5: “O PCI realizado no 29º BIB (no caso da minha formação) não teve a 

participação inserida dos Instrutores e Monitores do CI Bld, apenas uma visitação, mas não 

a exposição e passageiros do conhecimento através instruções. Além disto, a AMAN possui 

uma grande motivação e esclarecimento acerca do que o BIS, BIL e BI Pqdt realiza, não 

havendo a motivação ou esclarecimento dos combates atuais e o emprego do Blindado pelos 

exércitos que encontram se em conflitos na atualidade. ”  

  

Percebe-se, portanto, que apesar de não se acreditar que o futuro oficial tenha uma 

capacitação plena em blindados, a falta de meios disponíveis na AMAN impactou 

negativamente a qualificaçao mínima do oficial  para o exercício básico de suas tarefas. Os 

estágios, como dito, não são suficientes para suprir esta demanda, por fatores conjunturais.  

  

Ao se perguntar acerca da qualidade do material didático disponibilizado pela AMAN, 

a maioria (37,9%) respondeu que concordava que o material disponibilizado era suficiente para 

uma capacitação inicial, e 5,1% concordaram plenamente.   Ou seja, 43% tiveram uma opinião 

favorável, e 38% tiveram uma opinião desfavorável. 
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Gráfico Nr 6 : Opinião acerca do material didático fornecido pela AMAN .    

Fonte: o Autor.  

 

Da análise do gráfico, nota-se que o material didático não é o principal problema. Apesar 

disso, certamente, precisa ser aperfeiçoado. Na era da informação, o uso de ferramentas 

treinamento baseado em computador (TBC) poderiam ser disponibilizadas ao cadete, sendo que 

muitas destas já são produzidas no CIBld. A citação Nr 7 confirma esta impressão:  

 

Citação Nr 6: “Formado na turma de 2004, considero que àquela época a instrução foi 

satisfatória, sendo que os materiais didáticos comumente utilizados hoje são bem melhores. 

No entanto, 12 anos depois, como Cmt SU, notei que o Asp recém-egresso da AMAN teve 

materiais didáticos melhores, mas lhe faltou o principal: Operar e conviver mais com o CC 

ou as Vtr Bld”.  

 

A próxima pergunta foi acerca das aulas práticas ministradas na AMAN, que são 

importantes, pois nelas se tem o contato efetivo com o material, e dessa maneira o conhecimento 

é assimilado de maneira mais rápida e fácil. Nesta pergunta, 36% concordou que as aulas 

práticas foram suficientes, 24,1% se manteve neutro, 27,6% discordou e 12,1% discordou 

plenamente. Portanto a porcentagem dos que foram favoráveis (36,2%) foi menor do que os 

que foram desfavoráveis (39,7%). Cabe ainda ressaltar que houve uma grande porcentagem que 

manteve-se neutro,  e que ninguém foi completamente favorável à frase proposta.  
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Gráfico Nr 7 : Opinião acerca das aulas práticas ministradas  pela AMAN .    

Fonte: o Autor.  

 

Impactam negativamente o resultado deste gráfico, no entender deste autor, a pouca 

disponibilidade de material para que o cadete realize instruções práticas. As citações a seguir 

reforçam esta tese:  

 

Citação Nr 7: “Verificar a possibilidade de transferência de materiais das unidades para a 

AMAN, afim de realizar instruções práticas constantes. ” 

 

Citação Nr 8: “ A parte tática do uso de blindados ministrada na AMAN atende plenamente 

as necessidades da tropa, bem como suas apostilas e capacidades dos instrutores. A 

dificuldade deste ensino na AMAN era a utilização e contato durante mais tempo com o 

material. ”  

 

 Citação Nr 9:  “Na AMAN faltou mais contato com o Blindado, poucos foram os cadetes 

que tiveram a experiência de comandar e ter contato com o Blindado em exercícios. Falta 

mais contato e prática controlada ao meu ver.”  

 

 

Ao se perguntar acerca da carga horária em ensino de emprego tático ministrado, a 

maioria (34,5%) concordou que a carga horária acerca do emprego tático foi suficiente, 2,9% 

concordou plenamente, 24% se manteve neutro, 13,8% discordou e 20,7% discordou 

plenamente. Desta vez o número de pessoas que foi favorável à carga horaria ministrada na 

AMAN em emprego tático foi maior (37,4%) do que o universo que foi desfavorável (34,5%). 

Cabe ressaltar que a diferença de opiniões foi grande nesta questão, com uma pequena diferença 

entre os que são favoráveis e os que são desfavoráveis. Outro fato importante a se apontar é que 

a porcentagem   que discordou plenamente é maior do que os que concordou plenamente, e o 

universo que se manteve neutro é considerável.   
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Gráfico Nr 8: Opinião acerca da carga horária em emprego tático ministrada pela AMAN.    

Fonte: o Autor.  

 

Interessante ressaltar que, no que tange a tropa blindada, o material exerce um papel 

central na formação de conceitos elementares.  O resultado da pesquisa aponta um fato: é difícil 

aprender tática de emprego sem o material adequado. As citações seguintes corroboram com 

esta tese:   

 

Citação Nr 10: “ O conceito técnica e tática se mostra incorreta para as frações blindadas do 

sistema manobra. O conceito adotado internacionalmente está baseado em OPERAÇÃO E 

EMPREGO. Operação é os conhecimentos atinentes para o conhecimento do material de 

emprego militar no nível individual e guarnição de modo que essa equipe componha um 

organismo sinérgico, harmônico e indissolúvel que apresente padrões mínimos fixos 

definidos em avaliações e não subjetivos. O emprego trata-se da reunião das equipes para 

desempenho das atividades atinentes a fração. Logo operação e emprego são conceitos que 

obedecem uma "escada" e não paralelos. Para as escolas de formação atenderem a 

capacitação mínima a função na tropa blindada o militar precisa aprender sua função no 

MEM para depois aprender seu emprego Operações devem ser executadas. ”   

 

 
Citação Nr 11: “O contato com a Vtr Bld diariamente é a forma mais adequada para se 

angariar conhecimentos sobre ela. Dominando esta parte vital da tropa blindada o exercício 

da função de comandante será facilitado”. 

 

Citação Nr 08: “A parte tática do uso de blindados ministrada na AMAN atende 

plenamente as necessidades da tropa, bem como suas apostilas e capacidades dos 

instrutores. A dificuldade deste ensino na AMAN era a utilização e contato durante mais 

tempo com o material. ”  

   

Outro fator a ser considerado na parte tática é a interação entre as armas. Esta poderia 

ocorrer de forma simultânea e sincronizada, principalmente visando capacitar arma base e seus 

apoios. A citação a seguir reforça esta tese.  
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Citação Nr 13: “No caso da Engenharia temos uma situação diferente da cavalaria. Somos 

uma tropa blindada a pouco tempo, há apenas uma década e em virtude disso ainda estamos 

aprendendo muita coisa, para melhorar a situação o que seria ideal era acrescentar algo de 

emprego tático da própria Cavalaria na Engenharia, para que o cadete engenheiro entenda 

como o cavalariano pensa sobre a manobra no detalhe da FT associada ao Pel E Cmb Bld”.   

  

Foi perguntado ainda acerca da carga horária em técnica de material referente a 

blindados e seus subsistemas. 36,2% concordou que a carga horária era suficiente, 12% se 

manteve neutro, 32,8% discordou, e 19% discordou plenamente. Ou seja, mais da metade 

(51,8%) discordou ou discordou plenamente da frase proposta. Não houve concordância plena.  

 

 

Gráfico Nr 9: Opinião acerca da carga horária em técnica de material ministrada pela AMAN.    

Fonte: o Autor.  

  

Os resultados comprovam que a baixa disponibilidade de material, mais uma vez, afeta 

a capacitação, conforme comprovam as citações que se seguem:  

 

Citação Nr 14: “A minha turma de Aspirante a Oficial egressou da AMAN com um 

conhecimento técnico de material insuficiente para as demandas da vida vegetativa da tropa 

como por exemplo: conhecimento de manutenção básico de 1º Escalão e habilitação em 

algumas viaturas blindadas mais simples. Esses conhecimentos são importantíssimos para 

um melhor desempenho das funções do Cmt Pel C Mec”. 

 
Citação Nr 15: “Creio que a Arma de Engenharia deva ter um conhecimento mais 

aprofundado no tema. A técnica do material blindado e tática de seu emprego é suprida no 

CI Bld, porém a AMAN pode iniciar esse processo, até porque é extremamente útil na própria 

EsAO. Para a Engenharia o tema Artefato Explosivo Improvisado que é a grande ameaça 

para a tropa blindada também deve ser aprofundado. Atualmente o PLADIS na AMAN só 

destina duas horas desse assunto”. 

 

Citação Nr 16: “A carga de instruções relativas a blindados na academia foi muito deficitária 

além do fato de não focar no emprego conjunto de blindados (Forças tarefas) e falta de 

instruções sobre técnica de material, possibilidades e limitações da tropa blindada seja ela de 

qualquer arma. Ex: falta de instruções sobre o Leopard 1 A 5, que por sua vez é fundamental 

para as operações blindadas. Falta de instruções sobre as viaturas lança pontes. Falta de 

instruções sobre Pelotão de Exploradores. ” 
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A última pergunta dessa série   que visava verificar a eficácia do ensino na AMAN para 

o exercício de cargos na tropa blindada é uma síntese de todas as outras perguntas anteriores, 

pois trata verificar se, após conhecerem um pouco mais da tropa blindada, reconhecem que a 

AMAN lhes proporcionou um conhecimento mínimo necessário para um desempenho inicial 

desejável no que tange a técnica e tática de blindados. Foi observado que 29,3% concordou com 

a frase proposta, 22,4% se manteve neutro, 37,9% discordou e 10,3% discordou plenamente. A 

maioria (48,2%) reconhece deficiências em sua formação sobre blindados na AMAN, enquanto 

que 29,3% opinou de maneira favorável.  

Foi verificado nesta pergunta a porcentagem de avaliações positivas, negativas e 

neutras, a fim de verificar quais AQS que mais consideram o ensino na AMAN ser suficiente e 

quais a que menos consideram. Os resultados recolhidos foram que na cavalaria se encontra a 

maior parte das avaliações positivas. 16 (61%) dos oficiais de Cavalaria concordaram com a 

frase proposta, 6 (23,1%) se mantiveram neutros e apenas 4 (15,4%) discordaram ou 

discordaram plenamente. Considerando que a maioria do universo amostral é da arma de 

Cavalaria, conclui-se que a maior queixa neste aspecto se refere aos oficiais das demais Armas 

e Quadro, como se pode ver a seguir. 

 Na Infantaria apenas 2 (9,1%) concordaram com a frase proposta, 5 (22,7%) se 

mantiveram neutros e 15 (68,2%) discordaram ou discordaram plenamente. Na Artilharia 

apenas 1 (25%) concordou, e 3 (75%) discordaram. Na Engenharia, 1 (14,3%) se manteve 

neutro e 6 (85,7%) discordaram ou discordaram plenamente. Nas comunicações, 2 (100%) 

discordaram. E no Material Bélico 1 (100%) teve uma opinião neutra. 

  

 

Gráfico Nr 10 : Opinião acerca do currículo da AMAN, no que diz respeito aos conhecimentos mínimos 

necessários para um desempenho de cargos na tropa blindada.  .    

Fonte: o Autor.  
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Grande parte das citações feitas por cavalarianos demonstram que eles acreditam se 

formar AMAN com o conhecimento mínimo necessário para o exercício de cargos na Tr Bld, 

como se segue: 

Citação Nr 17: “Acredito que a carga horária do Curso de Cavalaria dá AMAN destinada 

ao emprego e a técnica de blindados é suficiente para o desempenho do oficial na tropa. 

Conhecimentos mais aprofundados, como é o caso dos conhecimentos necessários ao 

operador do Leopard 1A5, são adquiridos nos módulos ministrados nos próprios regimentos 

que possuem esses carros. Com a carga horária dá AMAN me sinto apto a desempenhar de 

forma satisfatória o comando de um pelotão de fuzileiros blindado, um pelotão de carros de 

combate, um pelotão CMec e, até mesmo, um pelotão de exploradores. Logicamente, um 

aprofundamento se faz necessário sempre que assumimos um pelotão qualquer”. 

 

 Citação Nr 18: “Apesar de haver deficiência na instrução de Bld na AMAN, acredito que 

isso foi minimizado por que o oficial continua a aprender na tropa mesmo sem ter feito curso 

no CIBld”. 

 

Citação Nr 19: “A carga horaria na AMAN é suficiente para o militar chegar na tropa e 

iniciar seus trabalhos com a tropa blindada, tendo em vista que na tropa há uma 

especialização para os recém-chegados, mas com os meios adequados podemos ter um 

aprendizado melhor e mais adequado. 

 

Citação Nr 20: “É inviável pelo tempo e recursos disponíveis preparar na AMAN um tenente 

que possa ser empregado plenamente em tropa blindada. Os Asp ao chegarem nas unidades 

blindadas deverão receber essa capacitação na OM e, se possível, complementá-la no CIBld. 

A AMAN apenas dá uma visão geral do que é a tropa blindada”. 
 

As respostas divergentes vêm por parte dos oficiais de outras Armas e Quadro, como se 

segue:   

 Citação Nr 21: “ Na minha opinião, com o grande avanço da tropa mecanizada na infantaria, 

inclusive com a mecanização de batalhões motorizados, torna-se essencial a introdução de 

algumas matérias a respeito dos blindados que estão sendo inseridos na infantaria, que no 

caso, nos restringimos inicialmente à Viatura Blindada de Transporte de Pessoal MR 6X6 

GUARANI. Isso com certeza ja facilitaria a iniciação do aspirante recém-chegado da 

Academia Militar na tropa, sendo bem específico para os Batalhões que possuem a tropa 

mecanizada. ” 

 

Citação Nr 22: “ 1-Todos os aspirantes que fossem para a tropa blindada deveriam fazer o 

curso de BLINDADOS. 2- A manutenção de 1° escalão de blindados, mais complexa que a 

do AR, deveria ser ensinada e praticada. ” 

 

Citação Nr 23: “ Uma sugestão para suprir essa lacuna é a realização de um estágio por 

parte dos cadetes do 4 ano no CIBlind em Santa Maria RS, com duração de uma semana, 

assim como são feitos estagios de GLO com as turmas do 4 ano no CIOp GLO ou no 12 

GAC - Itu SP (no caso do CArt).”  

  

 

3.3 Problemas apresentados e propostas de solução   

Não resta dúvida, pelo que foi apresentado, que existe uma demanda de capacitação na 

AMAN. E a demanda atinge todo o corpo de cadetes, pois todos poderão servir em organizações 

militares que exijam estes conhecimentos. A figura Nr 1 de demonstra que este número já não 
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é pequeno. Estima-se que a tropa blindada hoje tem um efetivo correspondente à quarta parte 

do Exército Brasileiro, e as unidades estão localizadas em sua maioria no Comando Militar do 

Sul.  A mecanização da infantaria irá aumentar ainda mais a quantidade de tropas mecanizadas, 

e fará com que se chegue a quase a terça parte do Exército Brasileiro.  É uma tendência natural 

dos exércitos modernos, pois as características dos blindados, mormente a proteção blindada e 

o poder de fogo, conferem às unidades um efetivo aumento do poder de combate.  

 

Figura Nr 1:  Mapa com a localização de tropas que, de algum modo, utilizam blindados no EB, sejam 

como usuários (atividade fim) ou como meios de instrução (atividade meio).      

Fonte: CIBld.  

 

A pesquisa questionou os oficiais a respeito de possíveis deficiências do ensino na 

AMAN para capacitar o oficial ao exercício de cargos na tropa blindada. Dentre as opções 

levantadas, cada oficial poderia escolher uma ou mais respostas, ou mesmo nenhuma, caso 

entendesse que não havia deficiência alguma. O resultado está consolidado no Gráfico Nr 11.   
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Gráfico Nr 11: possíveis problemas do ensino da AMAN na capacitação para o exercício de cargos na 

tropa blindada.  

Fonte: O autor 

 

Com base nas respostas às pesquisas, e atentando para os maiores problemas 

encontrados acerca do tema, foram levantadas pelo autor algumas propostas para aprimorar o 

ensino na AMAN. 

Diante dos dados levantados pode-se verificar que a maior deficiência do ensino de 

blindados na AMAN é a falta de meios adequados, confirmando o que já foi visto anteriormente 

neste trabalho. Não há meios adequados para que o cadete tenha uma eficiente capacitação na 

AMAN. Ressalta-se que meios não quer dizer, necessariamente, blindados. O CIBld, por 

exemplo, não detém muitos, mas conta com uma estrutura de ensino corretamente 

dimensionada ao número de instruendos. Ademais, seus cursos funcionam num rodízio de 

utilização de meios disponíveis tal que realiza um aproveitamento adequado da infraestrutura 

disponível.    

A AMAN carece de estruturas que permitam uma capacitação adequada ao cadete. 

Precisa modernizar-se para viabilizá-la. Pavilhões multiuso, com simuladores virtuais, torres 

didáticas, meios didáticos modernos, instrutores capacitados, é premissa básica para o 

melhoramento do ensino blindado. É necessário, portanto, investir em meios materiais e 

recursos humanos. Não seria exagero considerar que a AMAN necessitaria de uma Seção de 

Instrução de Blindados talvez do tamanho de um CIBld. Seria mais uma estrutura a ser agregada 

à AMAN. Poderia ser utilizada por todos os cursos, em regime de rodízio, e atenderia todos os 

cadetes.  

Em seguida, pode-se verificar que as segunda e terceira maiores deficiências apontadas 

foram referentes à carga horária, tanto em técnica de material quanto em tática de emprego.  

Uma revisão de PLADIS, portanto, se faz necessária, exceção feita ao Curso de Cavalaria, 
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aparentemente bem posicionado neste quesito.  Ademais, pode-se pensar em realizar exercícios 

entre as armas, para economizar meios e fazer com que todos interajam entre si. Necessitaria 

que a AMAN planejasse melhor as semanas de instrução, para viabilizar a integração.  

Em quarto lugar está a deficiência do material didático.  A necessidade da melhoria do 

material didático disponível é uma constante. Se necessita de um material mais interativo e 

coerente com a era do conhecimento, e não apenas manuais. Um bom exemplo disso seria algo 

semelhante aos TBC (treinamentos baseados em computador) disponibilizados aos alunos do 

CIBld para a melhor e mais rápida aprendizagem. Além do mais, para o treinamento no nível 

tático, o uso de simuladores virtuais (como existem no CIBld, figura 2) podem melhorar 

sobremaneira a qualidade de instrução. 

Em último lugar na pesquisa, está a falta de conhecimento por parte dos instrutores. 

Novamente reportamos que o universo é constituído, em sua maioria, de cavalarianos. Nos 

parece que os que apontaram deficiências neste quesito sejam oficiais das outras Armas e 

Quadro. 

Citação Nr 24: “ Se a mentalidade é aumentar o conhecimento de (em) blindados deve-se 

aumentar a quantidade de instrutores nas Escolas de Formação com cursos dentro da área de 

blindados, não só na Cavalaria, uma vez que é muito pequena a participação de instrutores 

de armas que não a Cavalaria com cursos e estágios na área de blindados, o que dificulta essa 

difusão inicial do conhecimento. ”  

 

 A seleção de instrutores para uma possível Seção de Instrução de Blindados na AMAN, 

com oficiais instrutores e sargentos monitores de todas as armas, poderia solucionar o problema.  

 

Figura Nr 2   Simuladores virtuais.  

Fonte: CIBld.  

  

Foram ainda levantadas outras questões como introduzir o tema em história militar, ou 

ainda uma maior interação com o CIBld, conforme nos indica a citação que se segue.  
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Citação Nr 25: “ Seria muito bem-vindo que o conhecimento sobre a tropa blindada, não só 

a parte tática e técnica, como também a histórica, fosse difundida. Infelizmente, é na 

Academia que há as poucas possibilidades que o oficial tem para ter um contato mais 

direcionado e exclusivo aos blindados. ” 

 

Citação Nr 26: “Poderia haver mais interação da AMAN com o CIBld, proporcionando mais 

oportunidades de conhecimento ao cadete, que pretende servir em uma OM Bld. É 

interessante ressaltar que o ensino tático as frações blindadas e mecanizadas, nos dias de hoje, 

estão cada vez mais especializados, tendo em vista a complexidade dos meios bem como a 

forma de emprego dessas tropas em Op dentro do contexto do amplo espectro. ” 

 

  

Uma possibilidade seria a de se abrir mais vagas nas matérias eletivas para assuntos 

referentes à tropa blindada em todas as Armas, Quadro e Serviço. Não necessariamente abrir 

mais vagas no CIBld, que é o principal destino atual para quem escolher assuntos referentes a 

blindados, mas abrir vagas para matérias em qualquer quartel da Tr Bld, que tenham uma Seção 

de Instrução de Blindados.  Segundo o Comando do CIBld, o Comando de Operações Terrestres 

vem investindo recursos em montar estas estruturas nas diversas unidades da tropa blindada, de 

modo a melhorar a qualificação dos quadros. Utilizar estas estruturas em PCI, distribuindo os 

cadetes por diversas unidades, poderia ser uma excelente solução. Os instrutores poderiam ser 

os oficiais e sargentos que ministram as instruções nas unidades.   
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4 CONCLUSÃO 

 

 A capacitação do cadete da AMAN para o exercício de cargos na tropa blindada 

é um tema relevante, pois impacta diretamente na eficiência operacional da Força Terrestre. A 

capacitação proporcionada por esse importante estabelecimento de ensino do EB e do Brasil é 

de inquestionável relevância, já que é desta instituição de ensino que saem os oficiais que 

abastecem de conhecimento e valores as distintas OM das mais variadas regiões do país. 

O foco particular da pesquisa foi a tropa blindada. A seleção deste tipo de tropa deveu-

se ao fato de que esta vem exigindo cada vez mais, fruto dos avanços tecnológicos de seus 

materiais, um preparo técnico de nível mais elevado. Os objetivos foram plenamente 

alcançados, pois pretendiam verificar se a qualificação oferecida pelos cursos da AMAN está 

realmente alcançando seus objetivos, que são capacitar o futuro oficial do EB ao exercício de 

seus respectivos cargos na tropa blindada. Apontou problemas existentes e indicou possíveis 

soluções, além de permitir a criação de metodologia para validar o currículo da AMAN, 

possibilitando seu aperfeiçoamento. 

A demanda pela capacitação dos oficiais das diversas Armas, Quadro e Serviço para a 

tropa blindada é grande. Soma-se a isto o aumento da complexidade tecnológica dos materiais, 

demandando, como consequência, uma capacitação técnica mais elevada, exigindo um maior 

esforço acadêmico para que a meta de capacitar adequadamente os oficiais seja obtida. 

Nos combates da atualidade, admite-se cada vez menos as baixas em combate. Ao se 

planejar uma missão, já não é admissível a possibilidade de mortes, e o risco de vida tem que 

sempre estar no nível mais baixo possível. Por conta dessas exigências, a tropa blindada vem 

crescendo de importância em relação à tropa a pé nos combates da atualidade, pois o blindado, 

além de proporcionar inquestionável potência de fogo, oferece uma proteção blindada eficiente 

contra muitas ameaças, e uma velocidade maior que diminui o tempo de exposição do 

combatente no cumprimento dessas missões. Além do mais, observa-se em larguíssima escala 

a utilização da tropa blindada em operações urbanas, em operações de paz da ONU, para as 

quais o Brasil constantemente envia as suas tropas, e em operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, como a ocupação do Morro da Maré e do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. É 

necessário, portanto, um aumento qualitativo na capacitação do oficial do Exército Brasileiro 

na área de blindados. 

Constatou-se durante a pesquisa, que a AMAN, com o passar do tempo, foi ficando 

defasada na qualidade da capacitação de recursos humanos para a tropa blindada, e necessita 
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de uma modernização rápida e efetiva para conseguir atingir o nível exigido ao oficial da era 

do conhecimento nesta área que vem cada vez mais crescendo em importância e complexidade. 

O presente trabalho buscou ressaltar a importância do aprendizado de blindados a fim 

de conscientizar os leitores acerca da urgência em se tomar medidas para corrigir as deficiências 

citadas, levantando as lacunas no aprendizado dos oficiais de AMAN e propondo soluções para 

os problemas levantados, conforme consta do Capítulo 3. 

 Não se pretendeu esgotar o assunto, e sim apresentá-lo para a discussão e 

ampliação do tema. O mais importante, e principal objetivo do trabalho foi criar a consciência 

de que se deve estar sempre buscando a modernização e o aprimoramento nesta área. Melhorar 

a qualidade do ensino é uma tarefa que exige coordenação, investimento e modernidade. 

 Os oficiais de carreira da linha bélico-combatente são a espinha dorsal do 

Exército Brasileiro, e a AMAN é o único estabelecimento de ensino responsável por formar tais 

oficiais. Sendo assim, a formação de oficiais altamente capacitados para exercer seus cargos e 

funções na tropa blindada, deve ser ponto de honra para este templo do conhecimento.    
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A CAPACITAÇÃO DE OFICIAIS PARA A TROPA 

BLINDADA 

 
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

 

PESQUISA DE CAMPO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(requisito para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Militares) 

 

Linha de Pesquisa: Instrução Militar  

 

Tema: A capacitação do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras 

para exercício de cargos na tropa blindada. 

 

Autor: Cad Cav Filipe André Benites Ribeiro. E-mail: benribeiro2013@gmail.com 

 

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar a capacitação do oficial recém-formado na 

AMAN para o exercício de seus cargos   na tropa blindada do Exército Brasileiro. 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OFICIAIS FORMADOS NA AMAN 

CONCLUDENTES DE CURSO(S) NO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. 

 

1.DADOS INFORMATIVOS SOBRE O MILITAR 

 

 a. A que Arma ou Quadro   o Sr.  pertence? 

(  ) INFANTARIA (  )CAVALARIA (  )ARTILHARIA (  ) ENGENHARIA 

(  ) 

COMUNICAÇÕES 

 (  ) MAT- BEL   

 

 b. Qual o seu posto e ano de formação? 

(  ) 2º Tenente (  ) 1º Tenente (  ) Capitão 

 

file:///C:/Users/celribeiro/AppData/Local/AppData/Local/Temp/benribeiro2013@gmail.com
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Formado na turma de ___________ na AMAN 

 

c. O Sr. exerceu ou exerce algum cargo na tropa blindada antes da realização no curso 

do CIBld? Por favor descreva, citando o tempo aproximado de desempenho em cada cargo.  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 2. DADOS QUALITATIVOS ACERCA DA CAPACITAÇAO NA AMAN 

  

a. Durante o curso na AMAN, a carga horária   para o ensino de blindados foi suficiente para 

capacitar-me para o desempenho de meus cargos . 

(    )  1- Discordo 

plenamente 

(    )  2- 

Discordo  

(    )  3 - Não 

discordo, nem 

concordo 

(    )  4 - Concordo  (    )  5- 

Concordo  

plenamente 

 

b. O material didático disponibilizado pela AMAN foi suficiente para uma capacitação inicial  

para o exercício de meus  cargos na tropa blindada . 

(    )  1- Discordo 

plenamente 

(    )  2- 

Discordo  

(    )  3 - Não 

discordo, nem 

concordo 

(    )  4 - Concordo  (    )  5- 

Concordo  

plenamente 

 

c. As aulas práticas  ministradas na AMAN foram suficientes para uma capacitação inicial  

para o exercício de meus  cargos na tropa blindada . 

(    )  1- Discordo 

plenamente 

(    )  2- 

Discordo  

(    )  3 - Não 

discordo, nem 

concordo 

(    )  4 - Concordo  (    )  5- 

Concordo  

plenamente 

 

d. A carga horária total sobre emprego tático de blindados ministrada na AMAN foi suficiente 

para uma capacitação inicial para o exercício de meus cargos na tropa blindada . 

(    )  1- Discordo 

plenamente 

(    )  2- 

Discordo  

(    )  3 - Não 

discordo, nem 

concordo 

(  x  )  4 - 

Concordo  

(    )  5- 

Concordo  

plenamente 

 

e. A carga horária total sobre técnica de material referente a blindados e seus subsistemas 

ministrada    na AMAN foi suficiente para uma capacitação inicial para o exercício de meus 

cargos na tropa blindada. 
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(    )  1- Discordo 

plenamente 

(    )  2- 

Discordo  

(    )  3 - Não 

discordo, nem 

concordo 

(    )  4 - Concordo  (    )  5- 

Concordo  

plenamente 

 

f. Após visualizar os conhecimentos necessários para o desempenho de cargos na tropa blindada 

com aqueles MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA UM DESEMPENHO   INICIAL 

DESEJÁVEL, no que tange à tática e técnica de material blindado e seus subsistemas, percebi 

que o currículo da AMAN proporcionou uma capacitação adequada.  

(    )  1- Discordo 

plenamente 

(    )  2- 

Discordo  

(    )  3 - Não 

discordo, nem 

concordo 

(    )  4 - Concordo  (    )  5- 

Concordo  

plenamente 

 

g.  Marque abaixo UMA OU MAIS opções de possíveis problemas que possam ter sido uma 

lacuna no seu aprendizado acerca da capacitação técnica e tática para desempenhar cargos na 

tropa blindada durante a AMAN: 

(  ) Carga horária deficiente no 

que tange à tática de emprego   

(  ) Carga horária deficiente no 

que tange à técnica do material   

(  )Falta de meios adequados 

para capacitar adequadamente 

o cadete  (blindados, 

ferramental, etc.) 

(  )Falta de conhecimento por 

parte de instrutores e monitores 

(   ) Deficiência do material 

didático  (apostilas, treinamento 

baseado em computador, meios 

auxiliares de instrução)  

(  ) outros. Quais? 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________ 

 

  

  

h. O espaço abaixo destina-se a colher sugestões que o Sr. tem a repassar para o autor do 

trabalho monográfico em questão, no intuito de auxiliá-lo no levantamento de condicionantes 

relevantes para a consecução do mesmo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA CONTRIBUIÇÃO! 


