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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa trata sobre a implementação da Educação a Distância (EAD) nos 
cursos e estágios da área de emprego operacional do Exército Brasileiro. A partir de 
um estudo de caso para o Curso de Mestre de Salto (CMS), o trabalho demonstra de 
que forma a EAD pode ser utilizada para otimizar o processo de ensino-aprendizagem, 
bem como reduzir os custos e o tempo empregados para a sua realização. Para tanto, 
esta dissertação utilizou-se de pesquisas bibliográficas, coleta documental, 
entrevistas exploratórias, um procedimento experimental e pesquisas de opinião. O 
trabalho aborda o conceito e as características da EAD, sua importância no mundo 
contemporâneo, o processo de criação de cursos on-line (com destaque para a 
plataforma Moodle), a forma como a EAD é conduzida na atualidade, o uso da EAD 
nas Forças Armadas Brasileiras, o programa de EAD do Exército dos Estados Unidos, 
o emprego da EAD no Exército Argentino e a capacidade da EAD em reduzir custos. 
Também descreve o funcionamento do atual modelo de ensino, exclusivamente 
presencial, do CMS, bem como a sua finalidade, o atual Plano de Disciplinas 
(PLADIS), as avaliações realizadas durante o curso e as técnicas de ensino 
empregadas. Em seguida, são apresentados os resultados obtidos através de um 
procedimento experimental, no qual alunos matriculados no CMS, pela primeira vez, 
realizaram uma etapa de educação a distância, antes do período presencial do curso, 
no Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil. O estudo comprovou a 
capacidade da EAD em proporcionar um ensino efetivo e de qualidade, melhorando, 
inclusive, o rendimento dos alunos durante a etapa presencial do curso. Os resultados 
também demonstraram que a implementação de uma etapa de educação a distância 
proporcionaria uma redução de 2 (duas) semanas no período presencial do CMS, 
além de, anualmente, uma economia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais) e um aumento de 96 (noventa e seis) alunos formados. Como conclusão, é 
apresentado um novo modelo de Plano de Disciplinas (PLADIS) para o CMS, 
composto por duas etapas: a primeira a distância e a segunda presencial. Desta 
forma, a presente pesquisa pretende servir de exemplo e fornecer subsídios, com 
embasamento científico, capazes de expandir a Educação a Distância para muitos 
outros cursos e estágios da área de emprego operacional da Força Terrestre. 
 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Curso de Mestre de Salto. Cursos e estágios 
da área de emprego operacional. Exército Brasileiro. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research deals with the implementation of the Distance Education (DE) in 
the courses and stages of the operational deployment area from Brazilian Army. From 
a case study to the Jump Master Course (JMC), the theses demonstrates how the DE 
can be used to optimize the teaching-learning process, as well as reduce costs and 
the time spent on its achievement. In order to reach this purpose, this dissertation has 
used bibliographical researches, documentary collection, exploratory interviews, an 
experimental procedure and opinion’s surveys. This research approach the concept 
and characteristics of the DE, its importance in the contemporary world, the process of 
creating on-line courses (with emphasis on the Moodle platform), how the DE is 
conducted nowadays, the DE in the Brazilian Armed Forces, the DE program from the 
US Army, the DE in the Argentine Army and DE potential to reduce costs. Besides 
that, describes the functioning of the current teaching model of the JMC, exclusively 
face-to-face, as well as its purpose, the current Discipline Plan, the exams made and 
the teaching techniques applied. Next, the research presents the results obtained 
through an experimental procedure, in which students enrolled in the JMC, by the first 
time, carried out a distance education period, before the face-to-face phase, at the 
Brazilian Airborne School General Penha Brazil. The research demonstrates the 
potential of the DE in provide an effective and quality teaching, including improving the 
student performance during the face-to-face phase of the course. The results also 
demonstrated that the implementation of a distance education period would provide a 
reduction of 2 (two) weeks in the face-to-face phase of the JMC, besides an annual 
saving of R$ 240,000.00 (two hundred and forty thousand reais) and an increase of 96 
(ninety-six) graduated students. As a conclusion, is presented a new model of 
Discipline Plan to the JMC, consisting in two steps: a distance education period and, 
in sequence, face-to-face classes. Therefore, this research intends to serve as an 
example and provide subsidies, with scientific base, able to expand the Distance 
Education for many other courses and stages of the operational deployment area from 
Brazilian Army. 

 

 

Keywords: Distance Education. Jump Master Course. Courses and stages of the 
Operational Deployment Area. Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O processo de transformação do Exército Brasileiro (EB), iniciado em 2010, 

teve sua origem na necessidade diagnosticada pela Força Terrestre em desenvolver 

capacidades compatíveis com a evolução da estatura político-estratégica do Brasil no 

cenário mundial. 

Para tal, foi concebido um projeto de modernização do EB, com marcos 

temporais em 2015, 2022 e 2031, a fim de dotar a Força com as competências 

requeridas para o cumprimento de missões e tarefas na Era do Conhecimento 

(BRASIL, 2012, p. 3). 

Nesse contexto, destaca-se o papel central desempenhado pelo Sistema de 

Educação e Cultura do Exército, como o principal responsável pela capacitação e 

desenvolvimento das competências desejadas ao profissional militar do século XXI 

(BRASIL, 2016, p. 23). 

Assim, foi estabelecido, através do Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2016-

2019 (BRASIL, 2015, p. 36), o objetivo estratégico de implementar um novo e efetivo 

Sistema de Educação e Cultura, no qual a expansão da Educação a Distância (EAD), 

alicerçada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), se constituirá em 

um dos principais elementos de evolução das metodologias de ensino no EB. 

 

Será essencial o papel da Educação a Distância (EAD), como instrumento 
para a capacitação continuada dos integrantes da Força. O uso de 
metodologias adequadas, aliado ao emprego de TIC, possibilitará a 
capacitação do profissional militar de forma progressiva, econômica e efetiva, 
sem afastá-lo, por muito tempo, de suas funções na Organização Militar (OM) 
na qual esteja servindo (BRASIL, 2016, p. 25). 

 

A EAD é uma modalidade que se destaca, cada vez mais, por proporcionar um 

ensino efetivo e de qualidade, capaz de conduzir o conhecimento a lugares distantes, 

atender a grandes contingentes de alunos e alcançar um público, antes limitado por 

razões geográficas, econômicas e sociais. 

O conceito de EAD no Brasil é definido, oficialmente, no Decreto nº 5.622, de 

19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005, p. 1), como: 

 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  
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O Exército conhece e utiliza a EAD há vários anos e, atualmente, a modalidade 

alcança diversas atividades de ensino. No entanto, é ainda muito pouco explorada a 

sua aplicação nos cursos e estágios da área de emprego operacional da Força e 

faltam pesquisas, com embasamento científico, que identifiquem, com precisão, como 

pode ser viabilizada a sua implementação nesse campo de atuação. 

Para delimitar o grupo de atividades de ensino aos quais se refere o presente 

estudo, compreende-se por cursos e estágios da área de emprego operacional do EB, 

aqueles realizados nas seguintes Organizações Militares (OM) de ensino: Centro de 

Instrução Paraquedista General Penha Brasil (CI Pqdt GPB), Centro de Instrução de 

Operações Especiais (CI Op Esp), Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), 

Centro de Instrução de Operações em Montanha (CIOpMth), Centro de Instrução de 

Operações na Caatinga (CIOpC), Centro de Instrução de Operações no Pantanal 

(CIOpPan), Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) e Centro de 

Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CI Op GLO). 

Cabe salientar que, no âmbito do Departamento de Educação e Cultura do 

Exército (DECEx), curso é toda “atividade técnico-pedagógica com o objetivo de 

habilitar o aluno à ocupação de cargos e ao desempenho de funções previstas nos 

Quadros de Cargos Previstos (QCP) das diferentes organizações militares do 

Exército” (BRASIL, 2015, p. 22). O curso deve possuir carga-horária mínima de 160 

(cento e sessenta) horas de atividades e seu desenvolvimento é pautado por um 

currículo (BRASIL, 2005, p. 15). 

Já o estágio, apesar de também ser caracterizado como uma atividade técnico-

pedagógica, se diferencia do curso por estar destinado “[...] a desenvolver a 

capacitação cultural e profissional em determinada área do conhecimento. É regido 

por programa próprio, com duração mínima aproximada de 40 (quarenta) horas” 

(BRASIL, 2015, p. 29). 

Assim, o presente estudo tem, como proposta geral, demonstrar como a EAD 

pode ser implementada nos cursos e estágios da área de emprego operacional da 

Força, a fim de otimizar o processo de ensino-aprendizagem, reduzir os custos e o 

tempo empregados e, dessa forma, aumentar, ainda mais, a qualidade da educação, 

bem como a quantidade de alunos formados pelos estabelecimentos de ensino, 

centros de instrução e organizações militares com encargos de ensino do Exército 

Brasileiro. 

Para tal, com o objetivo de minimizar a pluralidade da visão que o tema suscita 
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e não perder a especificidade, esta pesquisa foi delimitada em um estudo de caso 

para o Curso de Mestre de Salto (CMS).  

Através dos resultados obtidos, pretende-se fornecer subsídios científicos, 

capazes de promover a expansão da EAD para muitos outros cursos e estágios, no 

âmbito da Força Terrestre. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

A realidade complexa e dinâmica enfrentada pelo Exército Brasileiro, na Era do 

Conhecimento, exige recursos humanos de alta qualidade, com competências 

adequadas às exigências operacionais da Força Terrestre para atuar nos conflitos 

modernos. Nesse contexto, a capacitação continuada e a constante atualização serão 

imperativas para a manutenção da efetividade do profissional militar do século XXI 

(BRASIL, 2016, p. 24).  

 

Um dos principais desafios da atualidade está ligado à educação. Num 
mundo em que o conhecimento evolui de maneira vertiginosa, a pretensão 
de transmitir, nas escolas de formação, todo o saber necessário para o 
exercício profissional parece pertencer a um passado cada vez mais distante. 
No século XXI, o profissional que não se atualiza, se recicla e se aperfeiçoa 
de forma continuada está fadado à obsolescência (ENSINO, 2006, p. 31). 

 

No entanto, “o custo do retorno frequente do profissional aos bancos escolares 

[...] é a interrupção de sua produtividade, agravada ainda mais se o seu local de 

trabalho estiver afastado dos centros de ensino” (ENSINO, 2006, p.31).  

Desta forma, a Educação a Distância se apresenta como uma solução eficaz 

para a capacitação continuada do militar, proporcionando um ensino de qualidade, 

capaz de evitar afastá-lo de suas funções na organização militar na qual esteja 

servindo, economizando recursos e aumentando, sensivelmente, a produtividade dos 

estabelecimentos de ensino. 

A EAD tem sido utilizada no Exército Brasileiro “[...] desde os antigos cursos de 

preparação para a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e para a Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), cursos de orientação educacional, 

de análise e elaboração de currículos e o Telensino de Idiomas” (ENSINO, 2006, p. 



27 
 
 

33), conduzido, na época, pelo Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de 

Caxias (CEP/FDC). Hoje, impulsionado pelo avanço das TIC, a EAD passou a ser 

utilizada em diversos outros cursos e estágios, a maioria através da modalidade 

semipresencial, ou seja, parte a distância e parte presencial. 

No entanto, quando se tratam dos cursos e estágios da área de emprego 

operacional da Força, essa ferramenta não tem sido explorada pelas organizações 

militares responsáveis por essas atividades. 

É o caso do Curso de Mestre de Salto, conduzido pelo Centro de Instrução 

Paraquedista General Penha Brasil (CI Pqdt GPB), cujo objetivo, de forma geral, é 

capacitar recursos humanos a realizarem a preparação da tropa paraquedista para o 

salto (pessoal, material e animais), o seu lançamento de uma aeronave militar em voo 

e a reorganização para o combate, durante as operações aeroterrestres (Aet). 

A implementação de uma etapa a distância no CMS, por exemplo, poderia 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem, auxiliar na redução dos custos e tempo 

empregados para a sua realização, e, com isso, aumentar, ainda mais, a qualidade 

da educação e a quantidade de alunos formados, anualmente, pelo CI Pqdt GPB. 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

No sentido de orientar o estudo da implementação da EAD nos cursos e 

estágios da área de emprego operacional da Força, foi formulado o seguinte 

problema: em que medida a implementação da Educação a Distância, no Curso de 

Mestre de Salto, influencia o processo de ensino-aprendizagem, bem como os custos 

e o tempo empregados para a sua realização? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Com a finalidade de fornecer subsídios científicos que possibilitem expandir o 

emprego da EAD nos cursos e estágios da área de emprego operacional do Exército 

Brasileiro, a presente pesquisa pretende demonstrar, através de um estudo de caso 
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para o Curso de Mestre de Salto, de que forma a Educação a Distância pode ser 

implementada para otimizar o processo de ensino-aprendizagem, reduzir os custos e 

o tempo empregados para a sua realização e, dessa forma, aumentar, ainda mais, a 

qualidade da educação, bem como a quantidade de alunos formados, anualmente, 

pelos estabelecimentos de ensino, centros de instrução e organizações militares com 

encargos de ensino do Exército Brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a encadear, logicamente, o raciocínio descritivo 

apresentado nesta pesquisa: 

a. Verificar o conceito, as características e o uso da Educação a Distância no 

Exército Brasileiro, no Brasil e no mundo; 

b. Identificar as ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

empregadas, atualmente, na Educação a Distância, apresentando suas possibilidades 

e limitações; 

c. Descrever o atual funcionamento do Curso de Mestre de Salto; 

d. Apresentar uma etapa a distância para o Curso de Mestre de Salto; 

e. Aplicar a etapa a distância desenvolvida, em alunos matriculados no Curso 

de Mestre de Salto; 

f. Comparar o rendimento escolar apresentado pelos alunos que realizaram a 

etapa a distância do Curso de Mestre de Salto, em relação aos turnos de anos 

anteriores; 

g. Comparar os custos para a implementação e manutenção de uma etapa a 

distância para o Curso de Mestre de Salto, em relação aos gastos da etapa presencial; 

h. Concluir como a implementação de uma etapa a distância, no Curso de 

Mestre de Salto, poderia diminuir o tempo da etapa presencial e, consequentemente, 

reduzir os custos para a sua realização, bem como aumentar a quantidade de alunos 

formados, anualmente, pelo CI Pqdt GPB; e 

i. Apresentar um novo Plano de Disciplinas (PLADIS) para o Curso de Mestre 

de Salto, composto por duas etapas: a primeira a distância e a segunda presencial. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  
 

Com base nos objetivos específicos elencados, foram investigadas as 

seguintes questões de estudo: 

a. Qual o conceito e as características da Educação a Distância? 

b. Como a Educação a Distância tem sido empregada no Exército Brasileiro, 

no Brasil e no mundo? 

c. Quais ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação podem ser 

utilizadas num curso com emprego da Educação a Distância? 

d. Quais as disciplinas ensinadas durante o Curso de Mestre de Salto?  

e. Quais as técnicas de ensino utilizadas durante o Curso de Mestre de Salto? 

f. Como são as avaliações realizadas durante o Curso de Mestre de Salto? 

g. Como criar uma etapa a distância para o Curso de Mestre de Salto? 

h. Em que medida a EAD pode ser implementada no Curso de Mestre de Salto? 

i. Qual o rendimento escolar apresentado pelos alunos que realizaram a etapa 

de educação a distância do Curso de Mestre de Salto, por ocasião da etapa presencial 

do curso? 

j. Quais os custos para implementação e manutenção de cursos a distância? 

l. Quais os custos da etapa presencial do Curso de Mestre de Salto? 

m. Qual a média do rendimento escolar dos alunos do Curso de Mestre de Salto 

em anos anteriores? 

n. Como a inclusão de uma etapa a distância no Curso de Mestre de Salto 

reduziria o tempo da etapa presencial do curso? 

o. Como a redução do tempo da etapa presencial do Curso de Mestre de Salto 

diminuiria os custos para a realização do curso?  

p. Como a redução da etapa presencial do Curso de Mestre de Salto 

aumentaria a quantidade de alunos formados, anualmente, pelo CI Pqdt GPB? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

A implementação de um novo e efetivo Sistema de Educação e Cultura no 

Exército Brasileiro requer um modelo capaz de fornecer capacitação continuada e 

atualização constante ao profissional militar da Era do Conhecimento.  
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Nesse contexto, cresce de importância a expansão da EAD no âmbito da Força 

Terrestre, devido a sua capacidade de transmitir conhecimentos com qualidade, sem 

afastar, totalmente, o militar de suas atividades na OM e reduzir a etapa presencial 

dos cursos e estágios. “A partir desse novo papel da EAD, a condução da modalidade 

presencial deverá receber um novo enfoque com a adoção dos cursos mistos e da 

aprendizagem em ambiente imersivo” (BRASIL, 2016, p. 25).  

A relevância do tema para o Processo de Transformação do Exército é 

demonstrada no PEEx 2016-2019 que estabelece, dentre outras ações estratégicas e 

atividades impostas, as de prosseguir na expansão da EAD e aperfeiçoar os 

processos de capacitação e de educação continuada (BRASIL, 2015, p. 36). Prova 

disso, foi a criação do Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEx), cujo 

núcleo foi ativado em 1º de julho de 2015 e que tem por finalidade aprimorar a 

coordenação e o suporte da EAD no âmbito da Força (BRASIL, 2015, p. 29). 

Dentre suas vantagens, a EAD possibilita matricular, simultaneamente, uma 

quantidade significativamente maior de alunos, enquanto a redução do período 

presencial, permite aumentar o número de cursos e estágios realizados ao longo do 

ano pelos estabelecimentos de ensino. Com isso, a EAD torna-se um dos principais 

fatores multiplicadores da capacidade de ensino da Força Terrestre.  

Não obstante, as diversas experiências de utilização do EAD no Brasil e no 

mundo têm demonstrado a sua qualidade como facilitadora do processo de ensino-

aprendizagem, apresentando, por parte dos alunos, um rendimento escolar 

equiparado ou até superior, em comparação aos modelos exclusivamente presenciais 

(ESTADOS UNIDOS, 2002, p.11). 

Outro aspecto preponderante é a economia, em todos os níveis, proporcionada 

pelo emprego da EAD. Além da redução do tempo que o militar passa longe da sua 

OM de origem, o modelo a distância reduz, significativamente, os gastos com a 

realização do curso. 

Contudo, o Exército Brasileiro carece de pesquisas aprofundadas, que 

viabilizem a utilização da EAD em determinados campos de atuação, como é o caso 

dos cursos e estágios da área de emprego operacional da Força. Dessa forma, o 

presente estudo justifica-se por promover uma discussão embasada em 

procedimentos científicos, a respeito de um tema extremamente atual. 

Portanto, a partir de um estudo de caso voltado para o Curso de Mestre de 

Salto, os resultados obtidos pretendem servir de subsídio para que o emprego da EAD 
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possa ser expandido a muitos outros cursos e estágios e, assim, aumentar a 

capacidade das organizações militares com encargos de ensino, melhorar a 

aprendizagem dos alunos e reduzir os elevados custos e meios necessários para a 

realização dos atuais modelos, exclusivamente presenciais. 

Cabe ressaltar que o CI Pqdt GPB, tendo tomado conhecimento da natureza 

do tema proposto, prestou total apoio ao estudo, determinando, inclusive, a imediata 

implementação da etapa de educação a distância desenvolvida para o Curso de 

Mestre de Salto, por intermédio desta pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 O EMPREGO DA EAD NA ERA DO CONHECIMENTO 
 

Os cursos a distância surgiram com a modalidade de ensino por 

correspondência, criados para ampliar as ofertas educacionais, permitindo o acesso 

à educação formal, por parte das camadas sociais economicamente menos 

privilegiadas. Fazia parte do processo de democratização do ensino e o foco, 

inicialmente, era a educação básica e os cursos preparatórios para o trabalho.  

No entanto, eram iniciativas consideradas como educação de baixo nível, 

sofriam preconceitos e tinham o estigma de serem voltadas às massas, à população 

marginalizada, para compensar os atrasos educativos provocados pelo modelo 

capitalista de desenvolvimento (MUGNOL, 2009, p. 337). 

Contudo, esse paradigma foi sendo desconstruído com o tempo, iniciado pelo 

surgimento do rádio, do telégrafo e do telefone (o chamado início da era dos meios 

modernos de comunicação), que proporcionaram um maior alcance para a EAD 

Posteriormente, o desenvolvimento das telecomunicações interativas, bem como a 

popularização do computador e da internet ampliaram, ainda mais, as suas 

possibilidades de emprego. 

Simultaneamente, sobretudo ao final do século XX e início do século XXI, os 

avanços dos meios de comunicação e transporte, proporcionados pelo notável 

desenvolvimento tecnológico nesse período, promoveram a integração econômica, 

social, política e cultural no âmbito internacional, contribuindo para a aceleração do 

processo de globalização. Como resultado direto, a sociedade industrial foi alçada a 

um novo patamar, a chamada Era do Conhecimento, caracterizada pela grande 

velocidade de circulação das informações e inovações, a nível mundial. 

Nesse novo cenário, o ser humano, através do seu conhecimento aplicado e 

compartilhado, passou a ser o principal fator de mudança e sucesso de uma 

organização. Assim, tornou-se fundamental adequar o perfil do profissional do século 

XXI para atuar num ambiente em que “as mudanças tecnológicas fazem com que 

grande parte das qualificações fique defasada, a um ritmo cada vez mais rápido, 

diante dos aparatos de informação que operam em tempo real” (PRETI, 2009, p. 20). 

 

Estudos têm comprovado que o crescimento econômico e a competitividade 
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das economias mais avançadas dependem primordialmente da capacidade 
para inovar nos produtos e nos processos, e que esta capacidade está 
assentada num elevado nível de conhecimento profissional dos trabalhadores 
(ESPANHA, 1995, p. 10). 

 

Diante desta perspectiva, a EAD, inicialmente marginalizada, passou a ser 

incentivada e patrocinada pelos próprios governos como a modalidade em melhores 

“condições de cumprir esta tarefa de maneira rápida, atingindo um número expressivo 

de trabalhadores e dentro de uma racionalidade econômica superior à modalidade 

presencial” (PRETI, 2009, p. 20). 

Para tal, a EAD contemporânea se utiliza das mais variadas ferramentas de 

TIC disponíveis atualmente no mercado (ambientes virtuais de aprendizagem, vídeos, 

áudios, web-conferências, bate-papo, fóruns, mensagens, dentre outros), 

proporcionando cursos nas modalidades a distância ou semipresencial (parte a 

distância e parte presencial), a fim de atender as demandas dos profissionais da Era 

do Conhecimento. São inúmeras as possibilidades, devendo cada conteúdo ser 

adaptado conforme o objetivo a ser alcançado. 

“Não se trata de uma forma facilitada de conseguir títulos, muito menos de 

formação de baixa qualidade. Trata-se de um novo sistema de ensino que atende as 

necessidades de um público específico” (FARIA; SALVADORI, 2010, p. 16) e que está 

atingindo cada vez mais segmentos, principalmente porque se adapta às diferentes 

realidades dos alunos que procuram este meio de formação. 

Se no passado existiam muitas resistências e preconceitos quanto à EAD, a 

atual conjuntura encontrou, nesta modalidade, uma alternativa economicamente 

viável, uma opção às exigências do mercado de "novo tipo de trabalhador", 

qualitativamente versátil e flexível, em condições de atuar nas mais diferentes áreas 

e, acima de tudo, um profissional capaz de solucionar problemas, contando com o 

apoio das novas tecnologias. 

 

2.2 ENTENDENDO O CONCEITO E AS CARACTERÍSTICAS DA EAD 
 

Hoje temos a educação presencial, semipresencial (parte presencial/parte 
virtual ou a distância) e educação a distância (ou virtual). A presencial é a dos 
cursos regulares, em qualquer nível, onde professores e alunos se encontram 
sempre num local físico, chamado sala de aula. É o ensino convencional. A 
semipresencial acontece em parte na sala de aula e outra parte a distância, 
através de tecnologias. A educação a distância pode ter ou não momentos 
presenciais, mas acontece fundamentalmente com professores e alunos 
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separados fisicamente no espaço e ou no tempo, mas podendo estar juntos 
através de tecnologias de comunicação (MORAN, 2002, p.1).  

 

Segundo Guarezi (2009, p. 129), conceituar EAD “é um processo evolutivo, que 

começou com a abordagem na separação física das pessoas e chega ao processo de 

comunicação, incluindo, no final do século XX, as tecnologias da informação”. 

Diversos são os conceitos atribuídos à EAD, dentre os quais destaca-se, pela sua 

abrangência, o formulado por Ibañez (1986 apud PRETI, 2009, p. 41, grifo nosso): 

 

Educação a Distância é um sistema multimídia de comunicação bidirecional 
com o aluno afastado do centro docente e ajudado por uma organização de 
apoio para atender de modo flexível à aprendizagem de uma população 
numerosa e dispersa. Este sistema somente se configura com recursos 
tecnológicos que permitam economia de escala. 

 

Ao analisar, separadamente, cada uma das partes que compõem o conceito 

construído pelo autor, é possível identificar e compreender, com maior profundidade, 

as características, segundo Preti (2009, p. 48), dessa modalidade de ensino, conforme 

adiante passa a ser mencionado: 

a. Sistema multimídia de comunicação bidirecional: o estudante não é mero 

receptor de informações. Apesar da distância, busca-se estabelecer relações 

dialogais, criativas, críticas e participativas entre professores e alunos, entre os 

próprios alunos e entre as diferentes equipes envolvidas no curso a distância;  

b. Aluno afastado do centro docente: a ausência física do professor, ou seja, 

da pessoa com quem o estudante irá dialogar, não é impeditiva para que a 

aprendizagem aconteça. O diálogo pode ocorrer de diversas outras formas, tanto 

sincronicamente1, ou seja, em tempo real (utilizando telefone, chat, áudio, 

videoconferências etc), quanto de forma assíncrona2, ou seja, em momentos 

diferentes (através de mensagens, correio eletrônico, listas de discussão, fóruns etc);  

c. Ajudado por uma organização de apoio: a EAD deve oferecer suporte e 

estruturar um sistema que viabilize e incentive a autonomia dos alunos no processo 

                                            
 

1 Síncrono: Comunicação interativa sem defasagem de tempo. É também um sistema no qual eventos 

que ocorrem, regularmente, em intervalos de tempo, são mantidos em sintonia, usando alguma forma 
de mecanismo eletrônico de registro de tempo (KEARSLEY; MOORE, 2007, p. 356). 

2 Assíncrono: Literalmente, não síncrono, não ocorrendo ao mesmo tempo e criando, portanto, uma 
comunicação com uma defasagem que permite, aos participantes, responder em uma ocasião 
diferente daquela em que a mensagem é enviada (KEARSLEY; MOORE, 2007, p. 353). 
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de aprendizagem, proporcionando o estudo individualizado e independente, no qual 

se reconhece e desenvolve a capacidade do discente em construir o seu caminho, de 

se tornar autodidata, autor das suas próprias práticas e reflexões; 

d. Atender de modo flexível: a EAD proporciona versatilidade de espaço, de 

assistência e tempo, de ritmos de aprendizagem com distintos itinerários formativos, 

que permitam diferentes entradas, saídas e a combinação trabalho/estudo/família, 

favorecendo, assim, a permanência em seu entorno familiar e profissional. Propicia 

uma formação permanente, atendendo a grande demanda no campo profissional e 

pessoal para dar continuidade à formação recebida “formalmente”, assim como para 

adquirir novas atitudes, valores, interesses etc;  

e. Aprendizagem de uma população numerosa e dispersa: favorece o 

atendimento a um número superior e diferenciado de alunos. Ao mesmo tempo, 

proporciona diversidade e amplitude de oferta de cursos, eliminando barreiras e 

requisitos de acesso, com diferentes níveis e estilos de aprendizagem para atender à 

complexidade da sociedade moderna;  

f. Se configura com recursos tecnológicos: o atual avanço das ferramentas 

de TIC permitem romper a barreira da distância e a dificuldade de acesso à educação. 

Embora estudem individualmente, os alunos não estão isolados e os recursos 

multimídia oferecem possibilidades de estimular e motivar o estudante, de armazenar 

e divulgar dados, de dar acesso às informações com rapidez e proporcionar um 

trabalho cooperativo/colaborativo; e 

g. Economia de escala: a partir de um investimento inicial, proporciona uma 

significativa redução de custos, em relação ao ensino presencial. Além disso, evita os 

deslocamentos, o desgaste físico e a perda de tempo.  

São estas, portanto, as principais características que definem a modalidade de 

educação a distância e podem beneficiar o processo de ensino-aprendizagem nos 

cursos e estágios da área de emprego operacional do Exército Brasileiro. 

 

2.3 AS FERRAMENTAS DE TIC EMPREGADAS ATUALMENTE NA EAD 
 

A evolução da educação a distância coincide e acompanha o avanço das 

Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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Provavelmente a primeira notícia que se registrou da introdução desse novo 
método de ensinar foi o anúncio das aulas por correspondência ministradas 
por Caleb Philips (20 de março de 1728, na Gazzete de Boston, EUA), que 
enviava suas lições todas as semanas para os alunos inscritos (NUNES, 
2009, p. 2). 

 

Com variações de classificação, conforme cada autor, o desenvolvimento da 

EAD é comumente dividido em gerações, de acordo com as ferramentas tecnológicas 

de comunicação disponíveis. Moore e Kearsley (2007, p. 26), por exemplo, ordenam 

o progresso da EAD em 5 (cinco) diferentes etapas, conforme descrito no Quadro 1: 

 

Geração Década Mídias utilizadas 

1ª >1880 Ensino por correspondência 

2ª >1920 Ensino através de rádio e televisão 

3ª >1960 Impresso, correspondência, rádio, TV, fitas de áudio e telefone 

4ª >1980 Teleconferência: áudio e videoconferência 

5ª >1990 Computador e internet 

QUADRO 1 - As gerações da Educação a Distância 
Fonte: O autor, adaptado de Moore e Kearsley (2007, p. 26) 
 

O grande crescimento da EAD, nos últimos anos, pode ser atribuído ao 

desenvolvimento da internet e suas ferramentas, o que possibilitou o acesso aos 

conteúdos de maneira rápida e facilitou a comunicação bidirecional entre alunos e 

professores, podendo esta ser síncrona, ou seja, de forma simultânea, ou assíncrona, 

quando ocorre em momentos distintos. 

Segundo Lins, Moita e Dacol (2006, p. 5), diversas são as ferramentas 

interativas que podem ser empregadas na EAD, dentre as quais destacam-se:  

a. Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA): ambientes on-line que o 

aluno acessa pelo computador ou outros dispositivos, em qualquer lugar e horário, 

para assistir às aulas e realizar as atividades, bastando estar conectado à internet; 

b. Vídeo-aulas: são aulas gravadas em vídeo que o aluno pode acessar 

quando quiser. Podem combinar a fala do professor com slides, imagens e sons; 

c. Áudio e videoconferências: são tecnologias que permitem o contato sonoro 

e visual entre pessoas que estão em lugares diferentes, dando a sensação de que os 

interlocutores se encontram no mesmo local. Possibilitam aos alunos e professores 

estabelecerem uma comunicação bidirecional, em tempo real, através de dispositivos 

tecnológicos, como os computadores, tablets ou smartphones; 
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d. Mensagens eletrônicas: permitem o compartilhamento de informações, a 

retirada de dúvidas, o envio e o recebimento de textos, áudios, planilhas e imagens; 

e. Chat (bate-papo): permite a comunicação síncrona entre distintas pessoas 

que se encontram conectadas simultaneamente, para debater determinado assunto 

ou retirar dúvidas; 

f. Fóruns: espaço virtual voltado para a discussão em grupo, composto de 

mensagens que são publicadas sobre algum assunto. Sua característica principal é 

não ser realizado em tempo real, permitindo escolher quando se comunicar; 

g. Bibliotecas Virtuais: geralmente, os cursos oferecem acervos virtuais, onde 

é possível acessar e copiar os materiais de estudo e de consulta, em formato digital; 

h. Gamificação: compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades 

de não jogos. No campo da educação, é um recurso utilizado, frequentemente, para 

estimular a aprendizagem dos alunos (ULBRICHT; FADEL, 2014, p. 6); e 

i. Hipertexto: informações apresentadas na internet em forma de blocos de 

textos, na qual algum elemento (palavra ou imagem) é destacado e, quando clicado 

com o mouse, provoca a exibição de uma nova página, com informações relativas ao 

referido elemento (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 354). 

Cabe ressaltar que, atualmente, a grande maioria dos cursos a distância 

disponibilizam todas essas ferramentas, ao mesmo tempo, através dos seus 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, criando um espaço único para o 

compartilhamento de informações. 

São estas, portanto, as principais ferramentas de TIC empregadas, atualmente, 

em cursos a distância on-line. Com a implementação da EAD nos cursos e estágios 

da área de emprego operacional da Força, o aluno passaria a usufruir dos benefícios 

de tais ferramentas interativas, durante o processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.4 A CONDUÇÃO DA EAD NA ATUALIDADE 
 

Em geral, conforme mencionado anteriormente, os cursos a distância ocorrem, 

atualmente, por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que possibilitam, 

àquele que ensina, disponibilizar os materiais de apoio necessários para transmitir o 

conhecimento e instigar o espírito pesquisador do aluno. 

Tais materiais podem ser apresentados em diversos formatos, conforme o 
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conteúdo e o objetivo a ser alcançado: textos, vídeos, áudios, e-books (livros digitais), 

animações, entre outros, sempre com o intuito de gerar interação3, entre o aluno e o 

professor, e interatividade4 na transmissão do conhecimento. 

Como forma de auxílio aos participantes dos cursos dessa modalidade, os AVA 

disponibilizam canais de comunicação direta entre o aluno e o professor, assim como 

entre os próprios alunos, servindo como um meio seguro de diálogo e plantão de 

dúvidas. “Essa comunicação pode ser realizada de forma síncrona ou assíncrona, 

sendo respectivamente, uma conversa em tempo real ou uma troca de mensagens 

que permite a ação do tempo e espaço” (DESGÁSPERI; MARCONDES, 2014, p. 3).  

Dentre os recursos existentes nos AVA para realizar essa comunicação estão 

os fóruns (espaços reservados para o debate de temas propostos pelo professor), as 

listas de discussão e as mensagens privadas, tendo como principal característica a 

assincronicidade das postagens feitas por alunos e professores. 

 

A assincronicidade permite aos participantes elaborar o seu pensamento em 
seu próprio ritmo, planejar e estruturar com cuidado as suas contribuições, 
rever a sua escrita de modo a adequar o conteúdo e a estrutura antes de 
torná-la disponível para outras pessoas, a estimar a relevância da sua 
contribuição a outras pessoas e participar livremente, sem as restrições que 
impõem as competições face-a-face para tomar a palavra (CELANI; 
COLLINS, 2005, p. 42). 

 

Outras ferramentas de comunicação disponíveis são as salas de bate-papo 

(chat), as áudio e videoconferências, que permitem uma comunicação síncrona (em 

tempo real) com o aluno, favorecendo o diálogo e o entendimento da explicação do 

professor, bem como o estreitamento dos laços entre os envolvidos. 

Já os exercícios e as avaliações podem ser construídos com o auxílio do próprio 

AVA, utilizando-se de perguntas abertas ou fechadas. Os enunciados também podem 

conter áudios e vídeos de apoio, ou ainda ser solicitada a produção e envio de 

materiais dessa natureza, por parte do aluno. 

A correção poderá ser realizada de maneira imediata pelo próprio sistema ou 

                                            
 

3 Interação: Ação recíproca entre dois ou mais atores, em que ocorre intersubjetividade (encontro de 
dois sujeitos) que pode ser direta (relação pessoal, momentos presenciais, encontros) ou indireta, 
mediatizada por algum veículo técnico de comunicação (PRETI, 2009, p. 161). 

4 Interatividade: Atividade humana de agir sobre a máquina e de receber em troca “retroalimentação” 

da máquina sobre ele. Portanto, não podemos considerar que há, entre sujeito e máquina, interação, 
visto que esta se remete a uma relação pessoal. A relação homem-máquina (meios tecnológicos de 
comunicação e informação) pode proporcionar a "interatividade" (PRETI, 2009, p. 161). 
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pelo aluno/tutor, através da disponibilização do gabarito. Também pode ser feita pelo 

docente em momento posterior, diretamente no AVA ou fisicamente, mediante o envio 

do material por parte do aluno. 

Em síntese, conforme os objetivos a serem alcançados, as modernas 

ferramentas de TIC permitem a construção das mais variadas plataformas educativas 

para a transmissão e avaliação dos conteúdos propostos.  

Todavia, quando comparado ao ensino presencial, naturalmente, a EAD possui 

uma certa dificuldade quanto à comunicação. 

  

O contato visual permite ao docente compreender as percepções do aluno 
através das expressões corporais, verificando se o aluno atingiu ou não a 
compreensão do tema proposto, possibilitando, assim, a apresentação de 
novas explanações sobre o mesmo tema. Esse mesmo entendimento é 
alcançado de forma peculiar na EAD, tendo em vista que a transmissão do 
conhecimento é realizada por meio de recursos tecnológicos, que foram 
desenvolvidos para suprir a ausência física do docente em sala de aula 
(DESGÁSPERI; MARCONDES, 2014, p. 6). 

 

Segundo Moore (1993, p. 9), a EAD não é uma simples separação geográfica 

entre alunos e professores, mas um importante conceito pedagógico. Para o autor, a 

EAD estabelece, na realidade, a chamada distância transacional, um conceito que 

compreende “o universo de relações professor-aluno que se dão quando alunos e 

instrutores estão separados no espaço e/ou no tempo”.  

No entanto, essa distância transacional é severamente reduzida através de 

uma intensa interação entre os agentes envolvidos na educação, demonstrando que 

o aluno não está sozinho no processo de ensino-aprendizagem. “A satisfação com a 

EAD aumenta à medida que o contato entre estudantes e instrutores é maior” 

(ESTADOS UNIDOS, 2002, p. 14). 

Cabe ressaltar que, em virtude das características próprias da EAD, é 

importante que o corpo docente receba um treinamento adequado para condução de 

cursos a distância. Isto porque as técnicas empregadas para realizar a tutoria on-line 

são sensivelmente diferentes daquelas utilizadas no ensino presencial. A falta desse 

conhecimento pode dificultar a comunicação professor-aluno, desmotivar o discente 

em sua jornada de estudo individual e prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. 

Ao aluno, por sua vez, são atribuídas maiores responsabilidades sobre a 

própria formação, traduzida em maturidade intelectual para estudos individuais e 

disciplina para o cumprimento das tarefas propostas pelos professores. A metodologia 
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aplicada na EAD prima pela conscientização dos alunos sobre o seu papel no 

resultado das atividades acadêmicas para o aprendizado. 

 

As oportunidades de aprendizagem, por sua vez, implicam na criação de 
meios pelos quais elas poderão acontecer efetivamente, e no caso da EAD 
os principais meios a serem considerados são: comprometimento e 
responsabilidade do aluno, orientação e apoio dos professores disponível em 
todos os momentos, a utilização compartilhada de métodos e meios de 
transmissão das informações, o respeito às diferenças individuais com a 
utilização de métodos capazes de respeitar o ritmo da aprendizagem de cada 
estudante (MUGNOL, 2009, p. 340). 

 

Pode-se admitir, portanto, que o sucesso da EAD está diretamente ligado, por 

parte dos docentes, ao planejamento, elaboração e utilização das ferramentas de TIC, 

buscando o máximo de interação e interatividade; enquanto por parte dos estudantes, 

ao comprometimento e disciplina na execução das atividades propostas. 

O fato é que, com a transformação de cursos e estágios do modelo de ensino 

presencial para o semipresencial, através da implementação da EAD, é fundamental 

a utilização de ferramentas que busquem a aproximação entre instrutores e alunos, 

assim como a criação de medidas que incentivem a dedicação do discente, como, por 

exemplo, a realização de avaliações, com prazos definidos, durante a etapa de 

educação a distância, e a execução de uma avaliação de todo o conteúdo estudado 

on-line, no momento da sua apresentação para o período presencial. 

 

2.5 A PLATAFORMA MOODLE 
 

O termo Moodle é o acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, ou seja, ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientado a 

objetos (SABBATINI, 2007, p.1).  

Trata-se de uma plataforma desenvolvida para a criação de cursos a distância, 

voltados para a internet, que permite ao docente a construção de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA), dotados das mais variadas ferramentas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC). 

 

[,,,] é um sistema modular baseado em plugins, que são como blocos que 
você une para construir o que quiser. Existem plugins para diferentes tipos 
de conteúdo e plugins para todos os tipos de atividades colaborativas, que é 
onde o Moodle realmente se destaca (MOODLE, 2017). 
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Esta característica permite ao educador escolher, dentre as inúmeras opções 

de ferramentas, síncronas e assíncronas, oferecidas pela plataforma, aquelas que 

melhor se adequam ao formato de curso que se deseja criar. Dentre as possibilidades 

encontram-se as bibliotecas virtuais, fóruns, mensagens eletrônicas, bate-papo (chat), 

vídeo-aulas e muitas outras. 

O mesmo princípio se aplica aos exercícios e avaliações, que podem ser 

construídos com o auxílio do próprio sistema, utilizando-se de questões discursivas 

ou de múltipla escolha, ou então, disponibilizados no AVA, por intermédio de arquivos 

digitais, em qualquer formato. A plataforma, inclusive, permite que sejam configurados 

prazos para o envio ou confecção das tarefas, quantidade máxima de tentativas em 

cada atividade e o tempo de realização. 

Já a correção pode ser executada de maneira imediata, pelo próprio sistema 

(geralmente no caso de perguntas fechadas), ou pelo docente, em momento posterior, 

também através do AVA. Outra possibilidade é a divulgação do gabarito, a fim de que 

a correção seja realizada pelo próprio aluno ou seu tutor. 

O sistema também permite avaliar o aluno a partir da quantidade de acessos 

no AVA. O Moodle possui uma ferramenta que representa, em gráficos, a quantidade 

de acessos de cada participante, as datas, o tempo de duração de cada acesso, as 

ferramentas utilizadas e os módulos, materiais e tarefas realizadas.  

Outra possibilidade é avaliar o discente em função da sua participação no 

curso. Todas as intervenções feitas (envio de perguntas e respostas, atuação nos 

fóruns de debates, atividades colaborativas etc) são registradas, automaticamente, no 

perfil do aluno, criando um histórico de participações e auxiliando o processo de 

avaliação (SABBATINI, 2007, p. 5). 

A plataforma Moodle, desde 2001, atua como um sistema colaborativo baseado 

em código livre, ou seja, é desenvolvido continuamente por uma comunidade de 

programadores, designers, administradores, professores e usuários do mundo inteiro, 

que também constituem um grupo de suporte aos usuários e acréscimo de novas 

funcionalidades (MOODLE, 2017).  

O foco do projeto, idealizado pelo educador e analista de sistemas Martin 

Dougiamas, em Perth, na Austrália, no final da década de 1990 (TECHTUDO, 2012), 

é disponibilizar para docentes de todo o mundo, de maneira completamente gratuita 

(não existe uma versão paga com recursos extras), ferramentas para gerenciar e 

promover a aprendizagem. 
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Cabe salientar que o fato de ser gratuito, diferente de outros programas 

oferecidos na internet, não o torna pior que os sistemas pagos. A intenção, justamente, 

é atrair a atenção de um grande número de usuários. 

 

Nós frequentemente somos questionados – se o Moodle é grátis e de código 
livre, como é pago para ser desenvolvido? Diferente de muitas companhias 
de tecnologia atuais, o Moodle não é fundado por capitalistas de risco ou 
qualquer tipo de investidores. O desenvolvimento do núcleo do Moodle é 
financiado quase inteiramente pela nossa rede de parceiros Moodle 
certificados que estão lá para ajudar quem precisa. Eles dão 10% de sua 
receita para Moodle HQ e isso financia nossa equipe de desenvolvedores 
para manter todos os recursos da comunidade e para desenvolver e melhorar 
o Moodle (MOODLE, 2017). 

 

Além disso, devido ao formato simples da plataforma, não se faz necessário 

possuir um conhecimento aprofundado em informática para poder desenvolver um 

curso on-line. 

Assim, o Moodle tornou-se muito popular, sendo uma referência para a criação 

de cursos a distância. Atualmente, o sistema encontra-se disponível em mais de 130 

(cento e trinta) idiomas, podendo ser utilizado para fins sociais e comerciais, por 

qualquer pessoa ou empresa que queira oferecer um curso on-line. 

É difícil encontrar hoje, no Brasil, uma instituição de Educação a Distância que 

não utilize o Moodle como sistema de ensino on-line. São diversos seguimentos que 

fazem uso da plataforma para montar seus cursos virtuais, sejam elas faculdades 

(públicas ou particulares), professores, corporações ou empresas. Utilizam o sistema, 

por exemplo, instituições de renome no país como a Universidade de São Paulo 

(USP), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Universidade de Campinas (UNICAMP), 

a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e o Tribunal Superior do 

Trabalho, dentre outras (MOODLE NA PRÁTICA, 2013). 

O Moodle, inclusive, é a plataforma utilizada, oficialmente, pelo Exército 

Brasileiro, em seus cursos a distância, como é o caso, por exemplo, da etapa a 

distância do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO - 1º ano), conduzido pela 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

 

Moodle parece estar em todos os lugares. Nós estamos orgulhos de alguns 
grandes nomes que você deve ter escutado como a Universidade Aberta, 
Cisco, Mazda, Universidade Monash, Academia GAC, Universidade Nacional 
Australiana, Universidade de Cambridge, BP, Shell, Universidade Flinders, 
Allianz, Novell, Microsoft, Universidade do Estado da Louisiana e Visão 
Mundial - para citar alguns (MOODLE, 2017). 
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Na Figura 1, pode-se observar um exemplo de AVA desenvolvido através da 

plataforma Moodle: 

 

 
FIGURA 1 - Exemplo de AVA criado com a plataforma Moodle 
Fonte: O autor 

 

Para a construção de um curso a distância através da plataforma Moodle, o 

primeiro passo é a criação de um domínio próprio na rede mundial de computadores, 

ou seja, o registro de um endereço eletrônico para a sua página virtual (exemplo: 

www.website.com.br). Com ele você garantirá a sua marca na internet.  

 “Registrar um domínio é o mesmo que abrir a sua empresa burocraticamente, 

ou seja, o registro da papelada e emissão do seu Certificado Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ). Você terá uma identidade virtual resguardada para ser utilizada em 

um website posteriormente” (HOSTDIME BLOG, 2011). 

A próxima etapa é a assinatura de um plano de hospedagem, ou seja, a 

contratação de um servidor de internet onde ficará armazenado o conteúdo da página 

virtual para que todos tenham acesso. Existem servidores, inclusive, que oferecem 

esse serviço gratuitamente. 

 

Com o registro do domínio você já tem a sua marca constituída no mundo 
virtual, porém, como numa empresa, não basta o CNPJ para que você inicie 
a sua operação. Ainda há a necessidade de alugar um ponto comercial e 
adequá-lo às necessidades da sua loja ou estabelecimento. No mundo web 
não é diferente (HOSTDIME BLOG, 2011). 

 

O passo seguinte é instalar a plataforma Moodle no servidor contratado e 

desenvolver o AVA, conforme o formato de curso desejado e as ferramentas de TIC 
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que serão utilizadas.  

Feito isso, o curso já pode ser acessado de qualquer dispositivo eletrônico 

conectado à internet. Basta o aluno digitar o endereço eletrônico, preencher o seu 

cadastro e aguardar a autorização do administrador para ter acesso ao AVA. 

E por ser de código livre, o Moodle pode ser acessado a partir de qualquer 

sistema operacional (Windows, Mac, Linux etc). A plataforma, inclusive, conta com 

uma interface específica para smartphones (versões Android e iPhone). 

Cabe destacar que, no caso dos cursos a distância conduzidos pelo Exército 

Brasileiro, a criação do domínio é uma atribuição do Centro de Educação a Distância 

do Exército (CEADEx), enquanto a hospedagem é realizada pelo Centro Tecnológico 

do Exército (CTEx). 

Portanto, devido a todas as facilidades e possibilidades que apresenta, está 

claro que o uso da plataforma Moodle é uma ferramenta extremamente interessante 

para o processo de implementação da EAD nos cursos e estágios da área de emprego 

operacional da Força. 

 

2.6 A EDUCAÇÂO A DISTÂNCIA NAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS 
 

A Educação a Distância, atualmente, faz-se presente nas 3 (três) Forças 

Armadas: Marinha do Brasil (MB), Exército Brasileiro (EB) e Força Aérea Brasileira 

(FAB). No entanto, a sua evolução ocorreu de forma distinta no âmbito de cada Força. 

 

2.6.1 A EAD na Marinha do Brasil 

 

Na Marinha do Brasil (MB), a EAD foi utilizada, pela primeira vez, em 1939, 2 

(dois) meses após o surgimento do Instituto Monitor (marco da EAD no Brasil), a partir 

da criação de um Curso de Preparação para o Comando, realizado por 

correspondência e conduzido pela Escola de Guerra Naval (BIAGIOTTI, 2004, p. 3).  

No entanto, com a popularização da internet e dos computadores, a MB sentiu 

a necessidade de iniciar estudos para a implementação de cursos on-line. Assim, em 

1998, o Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) instituiu um Grupo de 

Trabalho (GT) com esta finalidade. Decidiu-se, então, pelo desenvolvimento de um 

projeto piloto, com a contratação de uma empresa civil de consultoria, para a criação 



45 
 
 

do material didático e hospedagem do Curso de Organização e Métodos. O material 

on-line foi desenvolvido no decorrer de 1999 e o AVA do curso foi colocado na web 

em 2000 (DUARTE; BIAGIOTTI, 2016, p. 2).  

A partir do sucesso do projeto piloto, o CIAW verificou a possibilidade de 

aproveitar a estrutura já existente e expandir a EAD para outros cursos. Entretanto, a 

fim de não mais depender da contratação de empresas civis para a hospedagem do 

AVA destes cursos, foi estabelecido um convênio com o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Paralelamente, em 2002, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino 

(CIAA) lançou o seu primeiro curso on-line, aproveitando o mesmo AVA, 

disponibilizado pelo MEC (DUARTE; BIAGIOTTI, 2016, p. 3). 

Em 2003, a Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), entendendo que tais 

iniciativas não deveriam ser desenvolvidas de forma isolada, decidiu pela criação de 

um Núcleo de Ensino a Distância, para cuidar de todos os assuntos atinentes a 

modalidade de Educação a Distância (DUARTE; BIAGIOTTI, 2016, p. 3).  

Neste mesmo ano, com a mudança do governo presidencial, houve uma 

descontinuidade no convênio estabelecido com o MEC (DUARTE; BIAGIOTTI, 2016, 

p. 4), cessando a permissão para utilização do seu AVA. A solução encontrada pela 

MB foi a migração de seus cursos para um novo AVA, desenvolvido pela Universidade 

de Campinas (UNICAMP).  

Já em 2004, em virtude do grande aumento da oferta e demanda por cursos a 

distância, viu-se a necessidade de elevar o núcleo à categoria de Departamento de 

Ensino da Marinha (DUARTE; BIAGIOTTI, 2016, p. 4). 

Por sua vez, no início desta década, foi feita a escolha pela plataforma Moodle, 

por ser o ambiente mais utilizado na atualidade, além de permitir uma maior interação 

com outras instituições, que também fazem uso desta mesma plataforma (DUARTE; 

BIAGIOTTI, 2016, p. 4). 

No ano de 2016, a Marinha do Brasil (MB) desenvolveu 68 (sessenta e oito) 

atividades distintas através da plataforma Moodle, num total de 4.288 (quatro mil 

duzentos e oitenta e oito) usuários. Dentre estas atividades, encontram-se 16 

(dezesseis) cursos totalmente a distância, 11 (onze) semipresenciais e 20 (vinte) de 

apoio ao ensino presencial (DUARTE; BIAGIOTTI, 2016, p. 5). 

Portanto, observa-se que a Marinha do Brasil (MB) tem buscado expandir a 

EAD a diversos cursos, atividades e estabelecimentos de ensino. 
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2.6.2 A EAD no Exército Brasileiro  

 

No Exército Brasileiro (EB), a EAD teve início em 1963, a partir da criação do 

Curso de Preparação para a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (C Prep/EsAO). 

Logo após, também foi criado o Curso de Preparação à Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (C Prep/ECEME), em 1965 (BRASIL, 2017). 

Alguns anos mais tarde, ao final da década de 1980, o Centro de Estudos de 

Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC) assumiu a vanguarda da EAD no EB, 

oferecendo cursos de curta duração através do Sistema de Telensino (fitas cassete 

ou de vídeo enviadas por correspondência), muito antes do advento da internet. 

Assim, em 1989, foi lançado o Telensino de Idiomas nas línguas alemão, espanhol, 

francês e inglês, oferecendo cursos nos níveis básico, intermediário e avançado. A 

partir de 1994, o Telensino incluiu os idiomas italiano e russo (IDIOMA, 2015, p. 26). 

A regulamentação da EAD no âmbito da Força Terrestre se concretizou apenas 

em 1994, com a publicação das Diretrizes para o Ensino a Distância no EB e, em 

1995, com as Normas de Funcionamento do Sistema de Ensino a Distância no 

Exército Brasileiro (BRASIL, 2017). 

Já em 1996, foi criado o Curso de Aperfeiçoamento Militar (CAM), realizado a 

distância, para o Quadro Complementar de Oficiais (QCO), Quadro de Engenheiros 

Miliares (QEM) e Quadro de Saúde (apenas para farmacêuticos e dentistas). Já em 

1998, o C Prep/EsAO passou a fazer parte do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(CAO), como uma fase a distância (BRASIL, 2017). 

Paralelamente, em 2002, o Telensino de Idiomas, conduzido pelo CEP/FDC foi 

reformulado com a utilização da internet, passando a se chamar Curso de Idiomas a 

Distância (CID). Posteriormente, em 2011, o CID passou por uma nova evolução, 

sendo criado o atual Curso de Idiomas Virtual (IDIOMA, 2015, p. 26). 

Em relação ao Sistema Colégio Militar do Brasil, em 2002, foi iniciado o Projeto 

de EAD do Colégio Militar de Manaus (EAD/CMM) a fim de assegurar para filhos e 

dependentes de militares, servindo no exterior ou em regiões distante do Comando 

Militar da Amazônia (CMA) e, em alguns casos, também do Comando Militar do Oeste 

(CMO), o acesso ao ensino fundamental e médio (BRASIL, 2017). 

Já em 2005, a fim de aprimorar a coordenação e o suporte à EAD nos 

Estabelecimentos de Ensino (EE) do EB, foi criada a Coordenadoria de Educação a 
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Distância (CEAD). Logo após, em 2006, teve início a utilização do Portal de Educação 

do Exército Brasileiro (BRASIL, 2017). 

Mais recentemente, no intuito de atender a demanda prevista no Plano 

Estratégico do Exército 2016-2019, referente ao Sistema de Educação e Cultura, o 

Comando do Exército decidiu criar, em 1º de julho de 2015, o Centro de Educação a 

Distância do Exército (CEADEx). Subordinado à Diretoria de Educação Técnica Militar 

(DETMil), o CEADEx visa propiciar uma maior sinergia e racionalização no emprego 

dos meios destinados à EAD, atualmente existentes e a serem incorporados. Sua 

visão de futuro é compor um centro de referência em EAD, responsável por 

acompanhar e difundir a evolução dessa modalidade e oferecer formação continuada 

aos agentes envolvidos nos diversos processos correlatos (BRASIL, 2015, p. 35). 

Pouco depois, em virtude do crescimento da procura pelo ensino de idiomas, 

em 23 de setembro de 2015, foi criado o Centro de Idiomas do Exército (CIDEx), 

retirando esta atividade das atribuições do CEP/FDC (BRASIL, 2015, p. 27). 

Em 2016, a fim de atender as demandas do processo de modernização do EB, 

foi aprovada uma nova Diretriz de Educação a Distância, sendo revogada as 

publicações anteriores (BRASIL, 2016, p. 22). 

No Quadro 2, podem ser observadas as OM do Exército Brasileiro (e seus 

respectivos cursos e/ou estágios) que empregam, atualmente, a modalidade de 

Educação a Distância de forma integral ou semipresencial (parte a distância e parte 

presencial): 

 

Organização Militar (OM) Curso ou estágio 

Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército (ECEME) - Rio de Janeiro-RJ 

Curso Preparatório/ECEME (C Prep/ECEME) 

Curso de Gestão e Assessoramento  
de Estado-Maior (CGAEM) 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais  
(EsAO) - Rio de Janeiro-RJ 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) 

Curso de Aperfeiçoamento Militar (CAM) 

Escola de Inteligência Militar do Exército 
(EsIMEx) - Brasília-DF 

Curso Básico de Inteligência 

Curso Intermediário de Inteligência 

Curso Avançado de Inteligência 

Curso de Inteligência de Imagens 

Academia Militar das Agulhas Negras  
(AMAN) - Resende-RJ 

Curso de Especialização Básica para 
Concludentes do Curso de Formação de Oficiais  
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Organização Militar (OM) Curso ou estágio 

Centro de Estudo de Pessoal e Forte Duque 
de Caxias (CEP/FDC) - Rio de Janeiro-RJ 

Curso Avançado de Operações  
de Apoio à Informação  

Curso de Comunicação Social 

Curso de Coordenação Pedagógica 

Curso de Pós-Graduação em  
Administração Hospitalar 

Curso de Pós-Graduação em Direito Militar  

Curso de Psicopedagogia Militar 

Curso de Auxiliar de Coordenação Pedagógica 

Curso de Auxiliar de Ensino 

Curso de Idiomas Virtual (CIV) 

Escola de Educação Física do Exército 
(EsEFEx) - Rio de Janeiro-RJ 

Curso de Instrutor de Educação Física 

Escola de Instrução Especializada  
(EsIE) - Rio de Janeiro-RJ 

Curso de Administração do Serviço de  
Inativos e Pensionistas do Exército 

Curso de Defesa Química, Biológica e Nuclear  

Curso de Defesa Química, Biológica, Radiológica 
e Nuclear para Oficiais do Serviço de Saúde  

Curso de Perícia e Investigação Criminal  

Curso de Habilitação ao  
Quadro Auxiliar de Oficiais 

Centro de Instrução de Blindados  
(CI Bld) - Santa Maria-RS 

Curso Avançado de Tiro do Sistema de  
Armas da VBC – CC Leopard 1A5 BR 

Curso de Operação da VBC CC Leopard 1A5 BR 

Curso de Operação da VBC OAP M108/M109 

Curso de Operação da VBE  
Lança Ponte Leopard 1 BR 

Curso de Operação da VBE de  
Socorro Leopard 1 BR 

Curso de Operação das VB Guarani 

Curso de Operação da VBTP M 113 

Curso de Manutenção de Chassi das VB Guarani 

Curso de Manutenção do  
Sistema de Armas das VB Guarani 

Estágio de Operação da VBC-CC M60 A3 TTS 

Estágio Tático de Pelotão de Exploradores 

Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das 
Armas (EASA) - Cruz Alta-RS 

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

Centro de Instrução de Aviação do Exército 
(CIAvEx) - Taubaté-SP 

Estágio de Operações Aeromóveis 

Centro Conjunto de Operações de Paz no 
Brasil (CCOPAB) - Rio de Janeiro-RJ  

Estágio de Preparação para Missões de Paz 

Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea 
(EsACosAAe) - Rio de Janeiro-RJ 

Estágio Avançado de  
Artilharia e Defesa Antiaérea 

QUADRO 2 - O atual emprego da Educação a Distância no Exército Brasileiro 

Fonte: O autor, adaptado do Calendário de Cursos e Estágios (BRASIL, 2016, p. 90) 
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Portanto, observa-se que o Exército Brasileiro tem utilizado a EAD em diversas 

atividades de ensino. No entanto, quando se tratam dos cursos e estágios da área de 

emprego operacional da Força Terrestre, esta modalidade educativa é ainda muito 

pouco explorada, carecendo de pesquisas científicas que viabilizem a sua aplicação. 

 

2.6.3 A EAD na Força Aérea Brasileira 

 

Por sua vez, a Força Aérea Brasileira (FAB) encontra-se, atualmente, em um 

momento de reestruturação do ensino. Para tal, em 2017, dentre outras medidas, foi 

criado o Núcleo do Centro de Educação a Distância (NUCEAD), no Campus da 

Universidade da Força Aérea (UNIFA), cujo objetivo é atender à modernização da 

FAB, visando integrar e coordenar as atividades referentes à Educação a Distância e, 

assim, ampliar a capacitação profissional pós-formação (BRASIL, 2017). 

O NUCEAD surgiu através de um esforço de integração de profissionais da 

UNIFA, da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica (EAOAR) e da Pró-Reitoria de Ensino 

Especializado e Idiomas (PROEEI). Atualmente, com uma estrutura de apenas 13 

(treze) militares, o NUCEAD encontra-se em fase de montagem de uma plataforma 

virtual, realizando a coleta de equipamentos e produzindo os materiais necessários, 

tendo como referência a experiência de instituições parceiras como as Forças 

Armadas coirmãs, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro (BRASIL, 2017).  

Cabe destacar que, ainda que o NUCEAD seja uma iniciativa recente e que tem 

por objetivo levar a EAD a toda a FAB, alguns setores, de forma isolada, já faziam uso 

desta modalidade educativa. É o caso, justamente, do Instituto de Logística da 

Aeronáutica (ILA), onde a prática da EAD já é utilizada desde 1999, em cursos a 

distância e semipresenciais (BRASIL, 2017). 

O NUCEAD atenderá inicialmente ao Curso de Comando e Estado-Maior da 

Aeronáutica (CCEM-A), da ECEMAR, e ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(CAO), da EAOAR, na disciplina Metodologia Científica e Produção Textual. No 

entanto, a expectativa da FAB é o crescimento do NUCEAD, a fim de atender toda a 

demanda da parte de pós-formação (BRASIL, 2017). 

Portanto, observa-se que a FAB, diferente da Marinha do Brasil e do Exército 

Brasileiro, ainda encontra-se iniciando o processo de utilização da EAD em suas 
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atividades de ensino. 

 

2.7 O PROGRAMA DE EAD DO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS 
 

Após a Guerra do Golfo, em 1991, os Estados Unidos da América (EUA) 

passaram por uma significativa mudança de objetivos estratégicos. Assim, tornaram-

se frequentes as operações militares em todo o mundo, resultando em uma grande 

quantidade de missões, com muito pouco tempo de preparação. Simultaneamente, os 

recursos para treinamento foram reduzidos e a constante necessidade de pessoal 

para essas operações, aumentaram a dependência em relação aos militares da 

reserva (FREEMAN, 2003, p. 656). 

Algumas unidades, como um todo, e muitos militares experimentaram 

problemas significativos para alcançarem a preparação necessária ao emprego em 

combate. Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa do Exército dos EUA 

demonstraram que, em geral, o militar passa menos da metade do seu tempo 

praticando as atividades fins para as quais foi treinado. Essa falta de constante reforço 

abre a real possibilidade de degradação das habilidades. E com os rápidos avanços 

tecnológicos, as atividades de trabalho estão em constante mudança. De acordo com 

estimativas, atualmente, o prazo útil das capacidades técnicas está em torno de 5 

(cinco) anos de validade (ESTADOS UNIDOS, 2002, p. 5). 

Somado a isso, um fator que torna o treinamento constante um desafio é a 

dispersão geográfica das tropas, como é o caso dos EUA. O extenso território dificulta 

atingir e manter as competências individuais. E reunir os militares de diferentes locais 

para treinamento, obviamente, apresenta um enorme obstáculo logístico e financeiro. 

Chegou-se à conclusão, portanto, que o sistema formal de educação não 

estava mais apto para responder a essa nova mudança de condições. Dessa forma, 

o Comando de Treinamento e Doutrina do Exército dos EUA encontrou na EAD uma 

solução para aumentar o acesso ao treinamento, melhorar a qualidade da instrução e 

reduzir o tempo dos militares fora de suas unidades.  

 

A EAD possui o potencial para aumentar a prontidão das unidades 
proporcionando treinamento crítico para indivíduos, grupos e líderes, como e 
onde necessário. Esse ensino contínuo é capaz de melhorar, 
significativamente, o desempenho organizacional, através da melhoria na 
qualidade do pessoal e redução do impacto da perda de capacidades. A 
habilidade de conduzir preparação para o emprego e treinamento específico, 
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sob tutela de militares experientes, permite uma rápida preparação de 
contingentes5 (FREEMAN, 2003, p. 660, tradução nossa). 

 

Assim, em 1996, foi criado e aprovado o Programa de EAD do Exército dos 

EUA, com o objetivo de estabelecer um sistema de suporte ao treinamento a distância, 

identificar os investimentos necessários e projetos a serem realizados nesta área. 

Atualmente, o Exército dos EUA conta com mais de 200 (duzentos) Centros de 

Educação a Distância, constituindo cerca de 700 (setecentas) salas de aula interativas 

distribuídas em todo o território. A intensão é proporcionar, a todo militar, uma 

estrutura de EAD a no máximo 80 (oitenta) quilômetros de distância do seu local de 

trabalho. O sistema possui, inclusive, algumas unidades móveis para atender militares 

em missões isoladas. Entre 1998 e 2010, mais de 500 (quinhentos) cursos presenciais 

foram transformados em cursos a distância (ESTADOS UNIDOS, 2010, p. 84). 

Na Figura 2, é possível observar alguns dos Centros de Educação a Distância 

do Exército dos EUA: 

 

 
FIGURA 2 - Centros de Educação a Distância do Exército dos EUA 
Fonte: Sistema de Armas 2012 (ESTADOS UNIDOS, 2012, p. 91) 

 

                                            
 

5 Distance learning has the potential to increase unit readiness by providing critical training for 
individuals, crews, and leaders as and where needed. This on-demand learning has the potential to 
dramatically enhance organizational performance by increasing personnel qualifications in the unit 
and reducing the impact of skill decay. The ability to conduct predeployment mission-specific training 
under the tutelage of skilled subject-matter experts can result in faster preparation for contingencies. 
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E, para verificar a real efetividade dos cursos a distância, foram realizadas 

algumas experiências, sendo uma delas no Curso de Formação de Sargentos. Em 

determinadas instruções, as turmas foram divididas de forma que parte dos alunos 

recebessem instrução presencial, enquanto outro grupo era ensinado através da EAD.  

Logo em seguida, eram aplicados testes de conhecimento, cuidadosamente 

construídos pelos pesquisadores, para medir o nível de aprendizagem de cada 

grupamento. Os resultados obtidos podem ser resumidos em 3 (três) palavras: sem 

diferença significativa. Apesar da desconfiança dos militares que utilizaram a EAD, o 

nível de aprendizagem foi basicamente o mesmo (ESTADOS UNIDOS, 2002, p.11).  

A Guarda Nacional e a Reserva do Exército dos EUA também conduziram 

experimentos nesse sentido, não encontrando diferenças significativas de 

aprendizagem. Em alguns cursos, inclusive, os militares que utilizaram a EAD 

alcançaram rendimento superior aos submetidos ao ensino presencial. 

Outra importante iniciativa foi a criação da Universidade de Acesso On-line do 

Exército dos EUA, desenvolvida com o objetivo de proporcionar cursos a distância de 

ensino superior aos militares. Atualmente, são oferecidos 85 (oitenta e cinco) 

diferentes cursos, com o apoio de 23 (vinte e três) instituições de ensino espalhadas 

pelo país. Os cursos são realizados sem nenhum tipo de custo aos militares que, 

inclusive, recebem laptops, impressoras e serviço de internet grátis (ESTADOS 

UNIDOS, 2002, p. 6). 

Portanto, observa-se o alto grau de importância e investimento do Exército dos 

EUA no emprego da Educação a Distância, como forma de manter o treinamento 

constante de suas tropas, economizar recursos, melhorar a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem e reduzir o tempo dos militares fora de suas unidades. 

 

2.8 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO EXÉRCITO ARGENTINO 
 

A EAD no Exército Argentino (EA) teve início na década de 80, a partir da 

implementação de uma etapa a distância (por correspondência), por parte da Escuela 

de las Armas (EDA). A EDA, sediada na cidade de Buenos Aires, é o estabelecimento 

de ensino responsável por conduzir os cursos de aperfeiçoamento para todos os 

oficiais e sargentos (ARGENTINA, 2017). 

Cabe salientar que no Exército Argentino, para cada promoção, é obrigatório 
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que o oficial ou o sargento realize um curso de aperfeiçoamento relativo ao seu futuro 

posto ou graduação. Atualmente, os cursos de aperfeiçoamento têm sido realizados 

em 2 (duas) etapas: a primeira a distância, com duração de 5 (cinco) meses e a 

segunda presencial, com duração de 2 (dois) meses.  

Por sua vez, em 1989, teve origem o Serviço de Educação a Distância no 

Exterior, uma iniciativa baseada na EAD, aprovada pelo Ministério da Educação e 

Cultura da Argentina, e que nasceu com o objetivo de levar o ensino fundamental e 

médio para dependentes de militares e civis no cumprimento de missões transitórias 

na Antártida Argentina ou no exterior (ARGENTINA, 2017). 

Na Figura 3, observam-se familiares de militares do Exército Argentino, 

servindo na Antártida Argentina e cursando o ensino médio, através do Serviço de 

Educação a Distância no Exterior: 

 

 
FIGURA 3 - Alunos residentes na Antártida Argentina 
Fonte: Direção de EAD do Exército Argentino (ARGENTINA, 2017)  

 

Alguns anos mais tarde, em 1992, a Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” 

(correspondente à Escola de Sargentos das Armas – ESA) e a Escuela de Suboficiales 

para Apoyo de Combate “General Lemos” (correspondente à Escola de Sargentos de 

Logística – EsSLog), implementaram o Sistema Aberto de Nível Médio a distância, 

permitindo a todos os sargentos do Exército Argentino, finalizarem o ensino médio, 

através do ensino semipresencial. Atualmente, o sistema também permite a matrícula 

de soldados e do público civil (ARGENTINA, 2017). 

Em 1997, com base em sua experiência em educação, tanto no ensino 
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presencial, quanto à distância, o Exército Argentino começou um processo de 

sistematização e normatização da EAD, a fim de otimizar os processos educativos 

com base nos padrões nacionais e internacionais. Para tal, o EA unificou critérios 

pedagógicos, começou a instrumentação de um suporte tecnológico que pudesse 

satisfazer às necessidades específicas da Força e capacitou os docentes em 

estratégias didáticas orientadas para a EAD, dando origem a uma doutrina própria. As 

normas estabelecidas foram materializadas através de regulamentos que abrangem 

todos os aspectos da EAD no Exército Argentino, desde a elaboração de projetos 

curriculares e produção de materiais didáticos, especialmente desenhados para este 

fim, até a ação tutorial e a gestão acadêmica (ARGENTINA, 2017). 

Também em 1997, no intuito de convergir todos os esforços relacionados à 

EAD, o então Comando de Institutos Militares (IIMM) decidiu criar a Divisão de 

Educação a Distância. Já em 2000, o Instituto de Ensino Superior do Exército (IESE) 

implementou diversos cursos de idiomas a distância. E neste mesmo ano, em virtude 

do vertiginoso crescimento da EAD, o Comando de Institutos Militares (IIMM) decidiu 

transformar a então Divisão de Educação a Distância, em Diretoria de Educação a 

Distância (ARGENTINA, 2017). 

Mais adiante, em 2003, devido à transformação do Comando de Institutos 

Militares (IIMM) em Comando de Educación y Doctrina (COEDOC), a Diretoria de 

Educação a Distância foi alçada, finalmente, à sua posição atual, como Direção de 

Educação a Distância e Aprendizagem Autônoma (DEADIA). A DEADIA tem por 

missão conduzir o Sistema de Educação a Distância do Exército Argentino (SEADEA) 

de forma integral, incluindo todos os aspectos relacionados ao planejamento, 

instrumentação, supervisão e avaliação técnica da EAD (ARGENTINA, 2017). 

Atualmente, a modalidade a distância abrange inúmeras atividades de ensino 

do Exército Argentino. Dentre outras, possuem cursos com a utilização da EAD as 

seguintes OM: Escuela de las Armas (EDA), Escola Superior de Guerra (ESG), 

Comando de Aviação do Exército, Escola Superior Técnica (EST), Direção de 

Transportes (Dire Trans), Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto de Inteligência 

das Forças Armadas (IIFFAA) etc. 

No entanto, cabe destacar a utilização da EAD, por parte do Exército Argentino, 

em cursos e estágios da área de emprego operacional da Força, justamente o 

propósito da presente pesquisa.  

Dentre eles estão o Curso de Caçador de Monte (Figura 4), ministrado na 
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Escuela Militar de Monte, localizada na cidade de Puerto Iguazú (fronteira com o 

Brasil, pela cidade de Foz do Iguaçu). O ambiente operacional de Monte se assemelha 

bastante à região de selva, na Amazônia Brasileira. Assim sendo, muitas das 

atividades desenvolvidas durante o curso são idênticas àquelas realizadas no Curso 

de Operações na Selva (COS), conduzido pelo Centro de Instrução de Guerra na 

Selva (CIGS), em Manaus. Inclusive, muitos militares argentinos, possuidores do 

Curso de Caçador de Monte, têm realizado o COS, em intercâmbio com o EB. 

 

 
FIGURA 4 - Curso de Caçador de Monte do Exército Argentino 
Fonte: Taringa (2017) 

 

Outra OM do Exército Argentino que se destaca por utilizar a EAD nos cursos 

e estágios da área de emprego operacional da Força é a Escuela de Tropas 

Aerotransportadas y Operaciones Especiales (ETA y TOE), sediada na cidade de 

Córdoba. A ETA y TOE é o estabelecimento de ensino responsável por conduzir os 

diversos cursos relacionados às atividades de paraquedismo militar, operações 

especiais e operações aeromóveis.  

Atualmente, a ETA y TOE tem realizado uma etapa de educação a distância de 

1 (um) mês para o Curso de Básico de Seleção e Formação de Comandos (Figura 5) 

e para o Curso de Forças Especiais, a fim de nivelar o conhecimento dos alunos e 

reduzir o período presencial destes cursos. 
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FIGURA 5 - Curso de Comandos do Exército Argentino 
Fonte: Taringa (2017) 

 

Portanto, observa-se que o Exército Argentino tem concentrado esforços em 

prol da modernização do seu sistema educativo. E para tal, ampliando o seu horizonte 

além da educação tradicional, tem buscado utilizar a EAD em todo o seu potencial, 

para levar ofertas educativas para seus oficiais, praças, familiares e civis, abrangendo 

todos os níveis educativos, inclusive os cursos e estágios da área de emprego 

operacional da Força Terrestre. 

 

2.9 A ECONOMIA PROPORCIONADA PELA EAD 
 

Os custos para a manutenção de um Exército bem treinado são extremamente 

elevados. Ainda mais no caso do EB, dada a dispersão dos militares por todo o vasto 

território nacional. Nesse sentido, a EAD não apenas reduz as despesas com 

deslocamentos, como também é uma forma eficiente de manter os militares menos 

tempo afastados de suas atividades diárias e evitar o rompimento do convívio familiar. 

No entanto, a conversão de cursos presenciais para o modelo a distância ou 

semipresencial (parte a distância e parte presencial) não é realizada sem custos. 

Dependendo do curso, isso pode incluir investimentos significativos em hardware 

(equipamentos), software (programas), instalação de unidades de produção, 

confecção de materiais de publicação, transmissão, gravação, desenvolvimento de 

outras mídias e treinamento para instrutores.  

A maior parte destes investimentos, contudo, fazem parte dos custos iniciais de 
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implementação do projeto, sendo amortizados ao longo do tempo, proporcionando a 

chamada economia de escala. 

 

Economias de escala: diminuição do custo médio com o aumento de 
unidades de produção. Na educação a distância, o custo médio diminui com 
o aumento do número de alunos que fazem o curso porque os custos fixos 
de criação e implementação do curso são divididos por um número maior de 
alunos. A instrução é um custo variável que aumenta proporcionalmente ao 
crescimento do número de alunos (KEARSLEY; MOORE, 2007, p. 350). 

 

Cabe destacar que a crescente popularização da internet e dos equipamentos 

eletrônicos portáteis (laptops, celulares, smartphones, tablets etc) tem reduzido o valor 

de aquisição destes materiais e, consequentemente, os custos iniciais necessários 

para a implementação de cursos a distância. 

Ademais, acompanhando o avanço dos meios tecnológicos, a criação de 

cursos on-line também passou a ser algo mais acessível. A plataforma Moodle, por 

exemplo, possibilita a criação de cursos a distância, dotado das mais modernas 

ferramentas de TIC, sem nenhum tipo de custo. Inclusive, devido ao formato simples 

da plataforma, não é necessário possuir um conhecimento aprofundado em 

informática para desenvolver um curso on-line. 

 

A Marinha do Brasil verificou ser possível implementar cursos à distância via 
web com alta qualidade e baixo custo. Os mesmos se pagam apenas com a 
economia realizada com o não deslocamento dos seus servidores para 
cursos presenciais nos Centros de Instrução (BIAGIOTTI, 2004, p. 3) 

 

Contudo, é evidente que quanto mais alto o investimento inicial, naturalmente, 

maior será a qualidade do produto. Na realidade, as possibilidades são muitas, indo 

desde o aluguel de um estúdio de gravação para a confecção das vídeo-aulas até a 

contratação de um gestor de projetos e profissionais de diversas áreas. Os valores 

também variam bastante, de acordo com os serviços contratados. 

No caso do Exército dos EUA, por exemplo, antes de decidir pelos volumosos 

investimentos feitos, foram realizadas uma série de pesquisas para examinar os 

custos efetivos para o desenvolvimento e manutenção da EAD a longo prazo.  

Uma delas foi o estudo realizado para o Curso Avançado de Oficiais de 

Engenharia (ESTADOS UNIDOS, 2002, p. 18), no qual um módulo de 66 (sessenta e 

seis) horas de instrução foi convertido para o formato a distância, com a utilização de 

vídeos, material impresso e atividades síncronas/assíncronas, através do computador 
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e da internet. Nenhuma diferença foi encontrada nos níveis de aprendizagem obtidos, 

em comparação ao formato presencial. No entanto, levando-se em consideração as 

despesas com equipamentos, a conversão para o modelo a distância e o gasto, por 

aluno, num período de 7 (sete) anos, os pesquisadores estimaram uma redução de 

33% dos custos. Outro exemplo, foi o novo formato do Curso de Administração da 

Guarda Nacional do Exército, com a utilização de vídeo-aulas. Além de resultar num 

melhor rendimento na aprendizagem, foi responsável por reduzir os custos, por aluno, 

em US$ 1.044,00 (mil e quarenta e quatro dólares). 

Já a transformação do Curso de Oficial de Combate Não-Comissionado, para 

o formato a distância, resultou em uma economia anual de 2,9 milhões de dólares, 

mantendo o desempenho escolar dos alunos (KEARSLEY; MOORE, 2007, p. 269). 

Os expressivos resultados comprovam que a EAD é uma alternativa eficiente 

para a manutenção da prontidão da Força Terrestre, proporcionando um ensino de 

alta qualidade e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos e o tempo empregados. 

 

2.10 O CURSO DE MESTRE DE SALTO 
 

O Mestre de Salto (MS) é o combatente paraquedista habilitado a comandar 
o lançamento de pessoal, material leve e animais de uma aeronave militar em 
voo, na vertical de um ponto de lançamento6 materializado no solo ou na “luz 
verde”7, a comando rádio do precursor paraquedista8 (BRASIL, 2015, p. 1-1). 

 

O Curso de Mestre de Salto, com funcionamento no Centro de Instrução 

Paraquedista General Penha Brasil (CI Pqdt GPB), integra a Linha de Ensino Militar 

Bélico, na modalidade de extensão e tem por objetivo habilitar oficiais, subtenentes e 

sargentos da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt) e do Comando de 

Operações Especiais (C Op Esp) ao desempenho das funções de Mestre de Salto (de 

avião ou equipe) e de Auxiliar de Mestre de Salto (Aux MS), capacitando os militares 

a realizarem as seguintes atividades (BRASIL, 2005, p. 17-23): 

                                            
 

6 Ponto de Lançamento: Ponto materializado no solo, onde o MS realiza o lançamento, dando o 
comando de “Já” na vertical da extremidade anterior do primeiro painel ou luz (BRASIL, 2015, p. 3-5). 

7 Lançamento na “luz verde”: A luz verde do painel da aeronave será acesa no ponto de lançamento. 
O MS dará o comando de “Já” (BRASIL, 2015, p. 3-4). 

8 Precursor paraquedista: Combatente especializado que, precedendo os sucessivos escalões, 
contribui na busca de dados de inteligência, reconhece e opera as zonas de desembarque, conduz o 
lançamento/aterragem da tropa e auxilia na sua reorganização (BRASIL, 2007, p. 2-4). 
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a. Aplicar técnicas de preparação de pacotes9, fardos10 e mochilas; 

b. Aplicar procedimentos de Mestre de Salto, nas atividades de preenchimento 

do manifesto de voo e lançamento11, briefing12, aprestamento (preparo) e equipagem; 

c. Aplicar técnicas de inspeção de pessoal equipado para o salto; 

d. Aplicar técnicas de inspeção de aeronaves militares utilizadas para 

lançamento de tropa; 

e. Aplicar técnicas de lançamento de aeronaves militares em voo, na vertical 

da letra código ou na luz verde, de pessoal armado e equipado, animal e/ou material 

leve, visando seu emprego operacional; e 

f. Demonstrar autoconfiança, cooperação, coragem, decisão, equilíbrio 

emocional, iniciativa, previsão e resistência. 

Sua origem ocorreu na década de 1940, quando se percebeu a necessidade 

de um especialista responsável pelo preparo da tropa paraquedista, seu lançamento 

e posterior reorganização para o cumprimento da missão durante o combate.  

Atualmente, o CMS tem a duração de 5 (cinco) semanas, sendo realizado, 

exclusivamente, na modalidade de ensino presencial, com periodicidade de 3 (três) 

turnos por ano e possibilita a matrícula de até 48 (quarenta e oito) alunos por curso.  

Para cada semana de instrução, são previstas 40 (quarenta) horas-aula, não 

sendo computadas, neste total, aquelas destinadas para instrução noturna. O dia de 

instrução é dividido em 8 (oito) tempos, sendo 4 (quatro) na parte da manhã e 4 

(quatro) na parte da tarde. E cada tempo de instrução possui a duração de 50 

(cinquenta) minutos, com 10 (dez) minutos de intervalo (BRASIL, 2012, p. 1).  

Quando necessário, podem ser ministrados, diariamente, até 2 (dois) tempos 

de instrução na parte da noite com a finalidade de realizar retificação ou recuperação 

                                            
 

9 Pacotes: São equipamentos utilizados para acondicionar cargas para o lançamento. Permite ao 
paraquedista transportar todo o material indispensável, que não possa ser acondicionado no 
equipamento individual (BRASIL, 2015, p. 10-1). 

10 Fardos: São pacotes lançados com paraquedas próprio, separadamente do paraquedista, e poderão 

conter suprimentos, equipamentos desmontados ou pequenos itens prontos para uso. Necessitam 
de um ou mais paraquedas adaptados à carga, capazes de estabilizar a queda, dependendo do seu 
peso total e método de lançamento (BRASIL, 2015, p. 11-1). 

11 Manifesto de voo e lançamento (PQ-2): É o documento que contém os dados referentes a 

determinada missão de voo, viagem, aerotransporte ou lançamento (BRASIL, 2015, p. 8-1). 
12 Briefing: É uma reunião entre os elementos da Força Aérea e os da tropa a ser lançada ou 

aerotransportada, que precede a toda missão aeroterrestre. É realizado na sala de operações da 
Unidade da Força Aérea ou, eventualmente, no avião, com a finalidade de serem recordadas as 
normas estabelecidas e esclarecidos os detalhes sobre a missão (BRASIL, 2015, p. 5-1). 
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da aprendizagem ou, ainda, quando da exposição de assunto não ministrado no 

horário previsto por motivo de força maior ou extra curso (BRASIL, 2012, p. 1). 

Na Figura 6, observa-se um aluno do Curso de Mestre de Salto realizando um 

lançamento da aeronave (Anv) C-105 (AMAZONAS): 

 

 
FIGURA 6 - Aluno do CMS realizando um lançamento da Anv C-105 (AMAZONAS) 
Fonte: CI Pqdt GPB (2015) 

 

A grade curricular do curso é composta pelas seguintes disciplinas e atividades, 

apresentadas no Quadro 3: 

 

ATIVIDADES 
CARGA 

HORÁRIA 

DISCIPLINAS 
CURRICULARES 

Deveres do Mestre de Salto 38 horas 

Inspeção de Pessoal 20 horas 

Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas 20 horas 

Lançamentos 80 horas 

COMPLEMENTAÇÃO 
DO ENSINO 

Assuntos da atualidade 20 horas 

Demonstração de dobragem  1 hora 

OUTRAS ATIVIDADES 

Treinamento Físico Militar 15 horas 

Pesquisas educacionais 4 horas 

Medidas Administrativas 16 horas 

TOTAL 214 horas 
   

QUADRO 3 - Grade curricular do Curso de Mestre de Salto 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 

 

Serão apresentadas, a seguir, as disciplinas e os assuntos ministrados durante 

a realização do CMS. 
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2.10.1 Deveres do Mestre de Salto 

 

Na disciplina Deveres do Mestre de Salto, com duração de 38 (trinta e oito) 

horas-aula, é ensinado ao aluno todas as funções e tarefas sob a responsabilidade do 

Mestre de Salto. A referida disciplina tem por objetivo habilitar os militares a realizarem 

as seguintes atividades: 

a. Executar os procedimentos para cumprir os Deveres de Mestre de Salto; 

b. Aplicar a técnica de inspeção nas aeronaves utilizadas para as missões de 

lançamento semi-automático13; 

c. Descrever os princípios fundamentais das operações aeroterrestres; 

d. Demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, nas diferentes 

circunstâncias (autoconfiança); 

e. Demonstrar a capacidade de agir, de forma adequada e oportuna, sem 

depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); 

f. Demonstrar a capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo 

alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de 

uma tarefa (previsão); e 

g. Demonstrar a capacidade de suportar, pelo maior tempo possível, a fadiga 

resultante de esforços físicos e/ou mentais, mantendo a eficiência (resistência). 

Na Figura 7, observa-se um paraquedas semiautomático modelo T-10B: 
 

 
FIGURA 7 - Conjunto de paraquedas semi-automático modelo T-10B 
Fonte: CI Pqdt GPB (2015) 

 

                                            
 

13 Salto semi-automático: A abertura do paraquedas se dá por ação de uma fita ligada ao cabo de 

ancoragem da aeronave. Independe da ação do saltador (BRASIL, 2015, p. 12-2). 
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A disciplina Deveres do Mestre de Salto é constituída pelas seguintes Unidades 

Didáticas (UD): 

- UD I: Deveres do Mestre de Salto; 

- UD II: Missões, conversação14, documentos e acidentes aeroterrestres; e 

- UD III: Técnica de Inspeção de Aeronaves. 

Nos Quadros de 4 a 6, podem ser observados os assuntos ministrados em cada 

UD, assim como seus respectivos objetivos específicos, tempo de instrução e 

técnica(s) de ensino utilizada(s): 

 

UNIDADE DIDÁTICA I: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 
Tempo: 
16 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Orientação no circuito 
da aeronave15  

- Identificar o circuito da aeronave e o ponto de lançamento; 
- Citar os tipos e formas de lançamento; 
- Identificar os sinais para o lançamento; 
- Identificar a localização da Anv dentro do circuito orientado durante o 
voo, até o lançamento da tropa; 
- Manter-se orientado em todo o circuito da aeronave militar em voo, até 
o lançamento da tropa (autoconfiança); e 
- Realizar a identificação do circuito da Anv utilizando o simulador. 

Tempo: 6 horas 

Técnica: Palestra 

2. Procedimentos na 
reorganização16, briefing 
e medidas de segurança 

- Citar as normas de segurança nos aeródromos, em voo e lançamentos; 
- Identificar os tipos de briefing; 
- Citar os tipos de reorganização; 
- Explicar os fatores condicionantes da reorganização; e 
- Identificar as instalações de um aeródromo. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

3. Equipe de terra17 - Citar a composição de uma equipe de terra; 
- Citar as missões de uma equipe de terra; e 
- Descrever os casos de impedimento18 de terra. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

4. Atribuições 

- Conduzir as “Ordens ao Avião”, de modo a evitar possíveis falhas, 
antevendo alternativas, antes da execução de cada lançamento 
(previsão); 
- Identificar os materiais do MS; 
- Explicar as funções e os deveres do MS; e 
- Descrever as normas e procedimentos para o recebimento de 
paraquedas. 

Tempo: 4 horas 

Técnica: Palestra 

                                            
 

14 Conversação Piloto-MS: Com a finalidade de tornar simples e objetiva a conversação entre o piloto 
e o operador de interfone (que poderá ser um MS), foi estabelecida uma fraseologia própria para o 
uso em todas as situações previstas. Na Disciplina Deveres do MS, o aluno aprende a utilizar esta 
fraseologia própria (BRASIL, 2015, p. 6-1). 

15 Circuito da aeronave: É o trajeto básico realizado por uma aeronave, que permite o lançamento dos 
saltadores em uma Zona de Lançamento (BRASIL, 2015, p. 3-2). 

16 Reorganização: É o reagrupamento, no solo, de pessoal e material, em uma zona de reunião (Z 
Reu) ou local de reorganização (L Reo), após o salto (BRASIL, 2015, p. 4-12). 

17 Equipe de terra: É o nome dado a um grupo de militares, chefiados por um precursor paraquedista, 
organizado para operar uma Zona de Lançamento (BRASIL, 2015, p. 4-3). 

18 Impedimento: Situação na qual, por determinado motivo, o lançamento não deverá ser realizado ou 
deverá ser interrompido, de imediato. Pode ser temporário ou definitivo, por parte do piloto da Anv 
ou da equipe de terra. 



63 
 
 

UNIDADE DIDÁTICA I: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 
Tempo: 
16 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5. Operações 
aeroterrestres 

- Descrever os fundamentos das operações aeroterrestres; 
- Explicar os tipos de operações aeroterrestres; 
- Explicar o escalonamento das forças aeroterrestres; e 
- Descrever o planejamento de uma operação aeroterrestre. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

QUADRO 4 - Unidade Didática I: Deveres do Mestre de Salto 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012). 
 

UNIDADE DIDÁTICA II – MISSÕES, CONVERSAÇÃO, DOCUMENTOS E 
ACIDENTES AEROTERRESTRES 

Tempo: 

10 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Missões de 
lançamento19 e de 
aerotransporte20 

- Classificar as missões de lançamento e de aerotransporte; 
- Citar as missões de lançamento; 
- Citar as missões de aerotransporte; 
- Codificar e decodificar as missões de lançamento e aerotransporte; e 
- Interpretar os documentos necessários à missão do MS. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

2. Conversação 
Piloto/MS e regras de 

exploração  

- Empregar a fraseologia específica, na conversação com o piloto da Anv, 
suportando, durante todo o tempo da missão, a fadiga resultante da 
atividade aeroterrestre, mantendo a eficiência; 
- Realizar os procedimentos específicos do Operador de Interfone, nas 
diversas Anv, demonstrando segurança e convicção em suas atitudes, 
com determinação e firmeza (autoconfiança); 
- Empregar as regras de exploração durante a conversação; e 
- Empregar a fraseologia específica durante o salvamento de homem 
preso à aeronave. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

3. Documentos do 
Mestre de Salto: PQ-1 a 
PQ-1021 e normas para 

preenchimento 

- Citar os documentos em uso na Bda Inf Pqdt; 
- Preencher a PQ-2 e a PQ-6; 
- Interpretar os documentos e retirar dos mesmos os dados, preparando-
se adequadamente para as missões de lançamentos (previsão); e 
- Citar o destino dos documentos do MS. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

4. Acidentes 
aeroterrestres  

- Identificar as principais causas de acidentes aeroterrestres; e 
- Relacionar as consequências dos erros cometidos durante as diversas 
fases do lançamento, desde o aprestamento, com os acidentes 
aeroterrestres e como evitá-los (previsão). 

Tempo: 4 horas 

Técnica: Palestra 

QUADRO 5 - Unidade Didática II: Missões, conversação, documentos e acidentes 
aeroterrestres 

Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

                                            
 

19 Missões de lançamento: É toda missão de voo em que a tropa, material ou animal utiliza uma 
aeronave para o deslocamento e, durante o trajeto, há lançamento por meio de paraquedas (BRASIL, 
2015, p. 9-1). 

20 Missões de aerotransporte: É toda missão de voo em que a tropa, material ou animal utiliza uma 

aeronave para o deslocamento, não havendo, durante o trajeto, lançamento por meio de paraquedas 
(BRASIL, 2015, p. 9-1). 

21 Partes qualificadas (PQ): São os documentos aeroterrestres utilizados nas unidades paraquedistas. 
Existem 10 (dez) diferentes tipos, da PQ-1 a PQ-10, cada qual com sua finalidade e padronizados 
no que tange à escrituração, forma de preenchimento e prazos (BRASIL, 2015, p. 8-1). 
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UNIDADE DIDÁTICA III - TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE AERONAVES 
Tempo: 
2 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aeronaves de 
transporte - Identificar os tipos de aeronaves de transporte da FAB; e 

- Descrever as características das aeronaves de transporte da FAB. Tempo: 1 hora 

Técnica: Palestra 

2. Inspeção de Anv (C-
130, C-95 B ou C-105) 

- Executar a inspeção de componentes significativos de Anv preparada 
para lançamento, utilizando a nomenclatura e sequência corretas; e 
- Executar a inspeção das aeronaves para as missões de lançamento, de 
forma adequada e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior 
(iniciativa). 

Tempo: 1 hora 

Técnica: Palestra 
  

QUADRO 6 - Unidade Didática III: Técnica de Inspeção de Aeronaves 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

Por fim, com o objetivo de verificar a aprendizagem do conteúdo ministrado 

durante a referida disciplina, são previstas as seguintes avaliações, apresentadas no 

Quadro 7: 

 

 

DISCIPLINA – DEVERES DO MESTRE DE SALTO 
Tempo: 
10 horas 

UD 
AVALIADA  

PROCESSO TIPO TEMPO 
RETIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Escrita 1 hora 1 hora 

II Prova Formal Escrita 2 horas 1 hora 

III (*) Prova Formal Prática 4 horas 1 hora 

(*) A referida avaliação não é mais realizada, apesar de ainda constar no PLADIS. 

QUADRO 7 - Avaliações: Disciplina Deveres do Mestre de Salto 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

São estas, portanto, as atividades, unidades didáticas, assuntos, objetivos 

específicos e avaliações realizadas durante a disciplina Deveres do Mestre de Salto. 

  

2.10.2 Inspeção de Pessoal 

 

Por sua vez, na disciplina Inspeção de Pessoal, com duração de 20 (vinte) 

horas-aula, o aluno é ensinado a realizar a inspeção do paraquedista (Pqdt) equipado 

com o conjunto (Cj) paraquedas (Pqd) semi-automático principal (modelo T-10B ou 

MC1-1C) e reserva, armamento individual, mochila e pacotes. A referida disciplina tem 

por objetivo habilitar os militares a realizarem as seguintes atividades: 
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a. Aplicar a técnica de inspeção de pessoal nos paraquedistas equipados com 

o paraquedas principal e reserva, armados e conduzindo mochila e/ou pacote; 

b. Demonstrar a capacidade de agir, de forma adequada e oportuna, sem 

depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); e 

c. Demonstrar a capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo 

alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de 

uma tarefa (previsão). 

A disciplina Inspeção de Pessoal é constituída pelas seguintes Unidades 

Didáticas (UD): 

- UD I: Inspeção de pessoal, desarmado sem pacote e/ou mochila; e 

- UD II: Inspeção de pessoal armado com pacote e/ou mochila. 

Na Figura 8, observa-se um aluno do Curso de Mestre de Salto realizando a 

Inspeção de Pessoal: 

 

 
FIGURA 8 - Aluno do CMS realizando a Inspeção de Pessoal 
Fonte: CI Pqdt GPB (2015) 

 

Nos Quadros 8 e 9, podem ser observados os assuntos ministrados em cada 

UD, assim como seus respectivos objetivos específicos, tempo de instrução e 

técnica(s) de ensino utilizada(s): 
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UNIDADE DIDÁTICA I - INSPEÇÃO DE PESSOAL,  
DESARMADO SEM PACOTE E/OU MOCHILA 

Tempo: 
8 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Inspeção do Pqdt 
equipado com conjunto 

T-10 e reserva  - Identificar componentes e características dos Pqd para lançamento 
semi-automático de pessoal, material leve e cães. Tempo: 3 horas 

Técnicas: Palestra e 
demonstração 

2. Técnica e sequência 
da inspeção de Pqd T-

10 e reserva  

- Identificar os erros possíveis de serem cometidos na equipagem ou no 
manuseio do Pqd; 
- Executar a técnica de inspeção de pessoal, utilizando a sequência e a 
nomenclatura correta; 
- Executar a inspeção do Pqdt equipado com Cj T-10 e reserva, de forma 
adequada e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior 
(iniciativa); e 
- Antever procedimentos para que sejam sanados erros encontrados na 
inspeção, evitando falhas durante o lançamento (previsão). 

Tempo: 5 horas 

Técnicas: Palestra e 

demonstração 

QUADRO 8 - Unidade Didática I: Inspeção de pessoal, desarmado sem pacote e/ou 
mochila 

Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

UNIDADE DIDÁTICA II - INSPEÇÃO DE PESSOAL  
ARMADO COM PACOTE E/OU MOCHILA 

Tempo: 
4 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Inspeção do Pqdt 
equipado com conjunto 
T-10, reserva, armado e 

equipado 

- Identificar os erros possíveis de serem cometidos na equipagem ou no 
manuseio do Pqd; 
- Executar a técnica de inspeção de pessoal, utilizando a sequência e a 
nomenclatura correta; 
- Executar a inspeção do Pqdt com Cj T-10 e reserva, de forma adequada 
e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); e 
- Antever procedimentos para que sejam sanados erros encontrados na 
inspeção, evitando falhas durante o lançamento (previsão). 

Tempo: 4 horas 

Técnicas: Palestra e 
demonstração 

QUADRO 9 - Unidade Didática II: Inspeção de pessoal armado com pacote e/ou 
mochila 

Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012). 
 

Por fim, com o objetivo de verificar a aprendizagem do conteúdo ministrado 

durante a referida disciplina, são previstas as seguintes avaliações, apresentadas no 

Quadro 10: 

 

DISCIPLINA – INSPEÇÃO DE PESSOAL 
Tempo: 
8 horas 

UD 
AVALIADA  

PROCESSO TIPO TEMPO 
RETIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

II Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

QUADRO 10 - Avaliações: Disciplina Inspeção de Pessoal 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
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São estas, portanto, as atividades, unidades didáticas, assuntos, objetivos 

específicos e avaliações realizadas durante a disciplina Inspeção de Pessoal. 

 

2.10.3 Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas 

 

Já na disciplina Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas 

(TPFPM), com duração de 20 (vinte) horas-aula, o aluno é ensinado a preparar os 

pacotes e mochilas que estarão conectados ao equipamento do paraquedista, por 

ocasião do salto, bem como a preparar e inspecionar os fardos a serem lançados da 

aeronave. A referida disciplina tem por objetivo habilitar os militares a realizarem as 

seguintes atividades: 

a. Executar a preparação e a inspeção de fardos, pacotes e mochilas; 

b. Executar os procedimentos para o lançamento de fardos e saltos com 

pacotes e mochila; 

c. Evidenciar a capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo 

alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de 

uma tarefa (previsão); e 

d. Demonstrar a capacidade de contribuir, espontaneamente, para o trabalho 

de alguém e/ou de uma equipe (cooperação). 

Nas Figuras de 9 a 13, observam-se os diferentes pacotes utilizados pelas 

tropas paraquedistas do Exército Brasileiro. 

 

 

FIGURA 9 - Pacote P-1A 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 10-2) 
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FIGURA 10 - Pacote P-2A 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 10-3) 

 

 
FIGURA 11 - Pacote P-2B 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 10-5) 

 

 
FIGURA 12 - Pacote P-2D 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 10-9) 
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FIGURA 13 - Pacote P-2RM 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 10-12) 

 

Já nas Figuras de 14 a 17, podem ser observados os diferentes fardos em uso 

atualmente. 

 

 
FIGURA 14 - Fardo A-5 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 11-3) 

 

 
FIGURA 15 - Fardo A-7 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 11-4) 
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FIGURA 16 - Fardo A-21 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 11-9) 

 

 
FIGURA 17 - Fardo A-Log 
Fonte: Manual Técnico do MS (BRASIL, 2015, p. 11-10) 

 

A disciplina TPFPM é constituída pelas seguintes Unidades Didáticas (UD): 

- UD I: Técnica de preparação e de inspeção de pacotes e mochilas; e 

- UD II: Técnica de preparação e de inspeção de fardos. 

Nos Quadros 11 e 12, podem ser observados os assuntos ministrados em cada 

UD, assim como seus respectivos objetivos específicos, tempo de instrução e 

técnica(s) de ensino utilizada(s): 
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UNIDADE DIDÁTICA I - TÉCNICA DE PREPARAÇÃO  
E DE INSPEÇÃO DE PACOTES E MOCHILAS 

Tempo: 
8 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Preparação da 
mochila - Executar a preparação da fita de ligação na mochila; 

- Executar a amarração do cabo solteiro na mochila; 
- Executar a fixação dos cadarços de liberação da mochila; e 
- Executar a preparação da mochila. 

Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

2. Preparação dos 
pacotes 

- Executar a preparação de pacotes utilizados na atividade Aet do EB. Tempo: 4 horas 

Técnicas: Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

3. Inspeção de pacotes 
e mochila 

- Executar a inspeção de pacotes em uso na atividade Aet do EB e 
mochilas; 
- Citar procedimentos para os saltos com pacotes e mochilas; e 
- Levantar a melhor alternativa quanto à utilização dos pacotes e 
mochilas, de modo a evitar falhas no salto com o material individual e 
coletivo (previsão). 

Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 
demonstração e 

exercício individual 

QUADRO 11 - Unidade Didática I: Técnica de preparação e de inspeção de pacotes 
e mochilas 

Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

UNIDADE DIDÁTICA II –  
TÉCNICA DE PREPARAÇÃO E DE INSPEÇÃO DE FARDOS 

Tempo: 

4 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Preparação  
dos fardos - Identificar as características dos fardos; 

- Citar as técnicas de preparação dos fardos; 
- Executar a preparação dos fardos utilizados na atividade Aet do EB; e 
- Participar ativamente da preparação dos fardos (cooperação). 

Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

2. Inspeção  
dos fardos 

- Identificar as características dos fardos; 
- Citar os procedimentos para os lançamentos dos fardos; 
- Executar a inspeção dos fardos utilizados na atividade Aet do EB; 
- Participar ativamente da inspeção dos fardos (cooperação); e 
- Levantar a melhor alternativa quanto ao tipo de fardo a ser utilizado, de 
modo a evitar falhas no lançamento do material coletivo (previsão). 

Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 
demonstração e 

exercício individual 

QUADRO 12 – Unidade Didática II: Técnica de preparação e de inspeção de fardos 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
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Por fim, com o objetivo de verificar a aprendizagem do conteúdo ministrado 

durante a referida disciplina, são previstas as seguintes avaliações, apresentadas no 

Quadro 13: 

 

DISCIPLINA – TÉCNICA DE PREPARAÇÃO  

DE FARDOS, PACOTES E MOCHILAS 

Tempo: 

8 horas 

UD 

AVALIADA  
PROCESSO TIPO TEMPO 

RETIFICAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

II Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

QUADRO 13 - Avaliações: Disciplina Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e 
Mochilas 

Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

São estas, portanto, as atividades, unidades didáticas, assuntos, objetivos 

específicos e avaliações realizadas durante a disciplina Técnica de Preparação de 

Fardos, Pacotes e Mochilas. 

 

2.10.4 Lançamentos 

 

Por fim, na disciplina Lançamentos, com duração de 80 (oitenta) horas-aula, o 

aluno é ensinado a realizar o lançamento de pessoal, animal e material leve (fardos) 

de uma aeronave militar em voo, bem como a técnica de salvamento do Pqdt preso à 

Anv. O MS pode executar 2 (dois) tipos diferentes de lançamento (na luz verde22 e na 

vertical23), cada qual, admitindo 3 (três) formas de lançamento (normal24, cobaia25 e 

mista26). A referida disciplina tem por objetivo habilitar os militares a realizarem as 

                                            
 

22 Luz verde (LV): É o lançamento comandado pelo precursor, do solo, sem ponto de lançamento 
materializado no terreno. O MS realiza o lançamento no acender da luz verde dos painéis de luzes 
da aeronave. Este tipo de lançamento ocorre quando a condição de silêncio eletrônico permite a 
comunicação rádio (BRASIL, 2015, p. 3-3). 

23 Vertical (Vtc): É o lançamento realizado pelo MS ao atingir a vertical do ponto de lançamento 
materializado no solo pela equipe precursora. Esse tipo de lançamento ocorre quando o silêncio 
eletrônico não permite as comunicações rádio (BRASIL, 2015, p. 3-3). 

24 Normal: É a forma de lançamento em que o MS lança a equipe, saindo à frente da mesma (BRASIL, 

2015, p. 3-4). 
25 Cobaia: É a forma de lançamento em que o MS, sem saltar, lança a equipe (BRASIL, 2015, p. 3-4). 
26 Mista: É a forma de lançamento que envolve pessoal e material leve. O MS lança o fardo após dar 

o “Já” à equipe de saltadores, saindo após o mesmo e imediatamente à frente da equipe (BRASIL, 
2015, p. 3-4). 
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seguintes atividades: 

a. Aplicar técnicas de lançamento semi-automático do tipo luz verde, das 

diversas formas, nas funções previstas para o Mestre de Salto; 

b. Aplicar técnicas de lançamento semi-automático do tipo vertical, das diversas 

formas, nas funções previstas para o Mestre de Salto; 

c. Aplicar a técnica de salvamento do paraquedista preso à aeronave, com 

lançamento na luz verde ou na vertical; 

d. Demonstrar a capacidade de controlar as próprias reações para continuar a 

agir, apropriadamente, nas diferentes situações (equilíbrio emocional); 

e. Demonstrar a capacidade para agir, de forma adequada e oportuna, sem 

depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); 

f. Evidenciar a capacidade de optar pela alternativa mais adequada, em tempo 

útil e com convicção (decisão); 

g. Evidenciar a capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas 

atitudes, nas diferentes circunstâncias (autoconfiança); e 

h. Demonstrar a capacidade para agir de forma firme e destemida, diante de 

situações difíceis e perigosas, seguindo as normas de segurança (coragem). 

 A disciplina Lançamentos é constituída por uma única Unidade Didática (UD): 

- UD I: Técnicas de execução dos lançamentos. 

No Quadro 14, podem ser observados os assuntos ministrados nesta UD, 

assim como seus respectivos objetivos específicos, tempo de instrução e técnica(s) 

de ensino utilizada(s): 

 

UNIDADE DIDÁTICA I - TÉCNICA DE  
EXECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

Tempo: 
44 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Lançamento na luz 
verde, de bordo 

- Executar os comandos e gestos do MS na função de MS Avião/Equipe 
e Auxiliar MS (Aux MS) para a preparação da equipe de Pqdt para o salto, 
nos lançamentos normal, cobaia, misto, pela porta lateral ou de carga; 
- Executar as técnicas previstas para os casos de impedimento e 
emergências, nas funções de MS e Aux MS, controlando as próprias 
reações (equilíbrio emocional); 
- Executar o lançamento conduzindo, mochila ou pacote, em tempo útil e 
com convicção (decisão); 
- Executar os lançamentos normal, cobaia, misto, na luz verde, pela porta 
lateral ou de carga, em qualquer tipo de Zona de Lançamento (ZL), em 
tempo útil e com convicção (decisão); 
- Executar as atividades com segurança e convicção, nas funções de MS 
Avião/Equipe e Aux MS (autoconfiança); e 
- Executar o lançamento e abandonar a aeronave sem hesitar, de forma 
firme e destemida (coragem). 

Tempo: 20 horas 

Técnicas: 
Demonstração e 

exercício individual 
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UNIDADE DIDÁTICA I - TÉCNICA DE  
EXECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

Tempo: 
44 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. Lançamento na 
vertical da letra código, 

de bordo 

- Executar os comandos e gestos do MS na função de MS Avião/Equipe 
e Aux MS para a preparação da equipe de Pqdt para o salto, nos 
lançamentos normal, cobaia, misto, pela porta lateral ou de carga; 
- Executar as técnicas previstas para os casos de impedimento e 
emergências, nas funções de MS e Aux MS, controlando as próprias 
reações (equilíbrio emocional); 
- Executar o lançamento conduzindo, mochila ou pacote, em tempo útil e 
com convicção (decisão); 
- Executar os lançamentos normal, cobaia, misto, na vertical da letra 
código, pela porta lateral ou de carga, em qualquer tipo de Zona de 
Lançamento (ZL), em tempo útil e com convicção (decisão); 
- Executar as atividades com segurança e convicção, nas funções de MS 
Avi/Eqp e Aux MS (autoconfiança); e 
- Executar o lançamento e abandonar a aeronave sem hesitar, de forma 
firme e destemida (coragem). 

Tempo: 20 horas 

Técnicas: 
Demonstração e 

exercício individual 

3. Salvamento de Pqdt 
preso à aeronave - Executar a técnica para salvamento do Pqdt preso à aeronave, para 

lançamento na luz verde ou na vertical, diurno ou noturno; e 
- Executar o salvamento de Pqdt preso à aeronave, de forma adequada 
e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior (INICIATIVA). 

Tempo: 4 horas 

Técnicas: 
Demonstração e 

exercício individual 

QUADRO 14 - Unidade Didática I: Técnica de execução dos lançamentos 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012). 
 

Por fim, com o objetivo de verificar a aprendizagem do conteúdo ministrado 

durante a referida disciplina, é prevista a realização da avaliação apresentada no 

Quadro 15, composta pelos diferentes tipos e formas de lançamento constantes no 

Quadro 16: 

 

DISCIPLINA – LANÇAMENTOS 
Tempo: 

36 horas 

UD 
AVALIADA  

PROCESSO TIPO TEMPO 
RETIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Prática 30 horas 6 horas 

QUADRO 15 - Avaliações: Disciplina Lançamentos 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
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DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

AVALIAÇÃO FORMA TIPO PERÍODO MATERIAL EXTRA 

Ambientação Normal Vertical Diurno - 

Ambientação Normal Vertical Noturno - 

Prova Formal Normal Vertical Noturno Mochila 

Prova Formal Misto Vertical Diurno A-7 

Prova Formal Normal Vertical Diurno Mochila 

Prova Formal Normal Vertical Diurno Pacote P-2B 

Prova Formal Normal Vertical Diurno ou Noturno Mochila 

Prova Formal Normal Luz Verde Diurno ou Noturno Mochila 

Prova Formal Cobaia Vertical Diurno ou Noturno Mochila 

QUADRO 16 - Descrição dos Lançamentos 
Fonte: O autor, adaptado do Programa de Treinamento do CMS (BRASIL, 2012) 
 

2.11 OFERTA X DEMANDA DE VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DO CMS 
 

Primeiramente, cabe salientar a importância do Mestre de Salto para as 

atividades desenvolvidas em todas as OM paraquedistas [OM da Brigada de Infantaria 

Paraquedista (Bda Inf Pqdt) e do Comando de Operacões Especiais (C Op Esp)].  

O MS é o especialista habilitado a realizar o preparo da tropa paraquedista, o 

seu lançamento (pessoal, animais e material leve) e a posterior reorganização no 

cumprimento de uma missão aeroterrestre, seja de adestramento ou de combate. 

Portanto, é fundamental para estas OM, possuírem, em seus quadros, oficiais e 

sargentos com tal qualificação. 

No entanto, atualmente, a procura por vagas para a realização do CMS tem se 

mostrado bastante superior à quantidade de alunos formados, anualmente, pelo 

Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil (CI Pqdt GPB), não sendo 

possível suprir, em sua plenitude, as necessidades que dispõem as OM paraquedistas 

para a condução de suas atividades operacionais. 

Conforme recentes levantamentos realizados pelo Comando (Cmdo) da Bda 

Inf Pqdt (BRASIL, 2017), o balanço entre a necessidade e a quantidade de Mestres 

de Salto, por OM, encontra-se representado na Tabela 1: 
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TABELA 1 - Necessidade das OM x quantidade atual de MS da Bda Inf Pqdt 

 

Nr 
Ord 

OM 
NECESSIDADE QTDE ATUAL DIFERENÇA (%) 

Of Praças Of Praças Of Praças 

1 25º BI Pqdt 20 30 14 37 -30,0% +23,3% 

2 26º BI Pqdt 20 30 12 27 -40,0% -10,0% 

3 27º BI Pqdt 20 30 15 22 -25,0% -26,7% 

4 8º GAC Pqdt 15 25 12 15 -20,0% -40,0% 

5 20º B Log Pqdt 15 25 9 26 -40,0% +4,0% 

6 B DoMPSA 30 50 27 51 -10,0% +2,0% 

7 CI Pqdt GPB 50 100 51 60 +2,0% -40,0% 

8 Cmdo Bda 40 1 34 0 -15,0% -100,0% 

9 Cia Prec Pqdt 20 25 21 25 -20,0% 0,0% 

10 1º Esqd C Pqdt 8 12 7 11 -12,5% -8,3% 

11 21ª Bia AAAe Pqdt 8 12 6 10 -25,0% -16,7% 

12 1ª Cia E Cmb Pqdt 8 12 5 12 -37,5% 0,0% 

13 20ª Cia Com Pqdt 8 12 6 9 -25,0% -25,0% 

14 Dst Sau Pqdt 4 6 2 7 -50,0% +16,7% 

15 36º Pel PE Pqdt 1 5 1 4 0,0% -20,0% 

16 Cia Cmdo Pqdt 4 40 6 41 +50,0% +2,5% 

Total – Bda Inf Pqdt 
271 415 228 357 -15,9% -14,0% 

686 585 -14,7% 

Fonte: Cmdo da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 2017) 

 

Observa-se, portanto, que a grande maioria das OM da Bda Inf Pqdt possuem, 

atualmente, uma quantidade de oficiais e sargentos, possuidores do Curso de Mestre 

de Salto, bastante inferior às suas reais necessidades. 

A atual falta de vagas para a realização do CMS deve-se, principalmente, aos 

seguintes fatores: 

- A redução da quantidade de turnos do CMS realizados por ano [de 4 (quatro) 

para 3 (três) cursos], ou seja, de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) alunos, a 

menos, formados por ano. Isto devido ao retorno do Curso Básico Paraquedista para 

Cadetes da AMAN, a partir de 2011; 

- A inclusão do CMS como uma das fases do Curso de Precursor Paraquedista 

(C Prec Pqdt) e do Curso de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento 

pelo Ar (C DoMPSA), a fim de aumentar a quantidade de voluntários para realizarem 

tais cursos, devido à baixa procura. No passado, o CMS era pré-requisito para a 

realização destes cursos, restringindo a matrícula, portanto, aos militares que serviam 

ou já serviram na Bda Inf Pqdt ou no C Op Esp. Com esta mudança, todos os militares 

possuidores do Curso Básico Pqdt, mesmo aqueles que nunca serviram em OM 

paraquedistas, passaram a poder solicitar a matrícula nestes cursos; e 
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- A criação do C Op Esp. Com o aumento do efetivo das tropas de operações 

especiais do EB, sentiu-se a necessidade da criação de uma Brigada de Operações 

Especiais (Bda Op Esp), hoje o C Op Esp. Naturalmente, acompanhando esta 

evolução, a demanda para a realização do CMS, por parte destas tropas, também 

cresceu, diminuindo a quantidade de vagas que, antes, eram ocupadas, em sua 

maioria, pela Bda Inf Pqdt. 

Como se observa, portanto, a atual oferta de vagas para a realização do CMS 

não é suficiente para atender a real demanda das OM paraquedistas do Exército 

Brasileiro. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
 

O presente estudo pretende fornecer subsídios que possibilitem a 

implementação da Educação a Distância nos cursos e estágios da área de emprego 

operacional do Exército Brasileiro, como forma de otimizar o processo de ensino-

aprendizagem, reduzir os custos e o tempo empregados para a sua realização. 

O contexto estudado foi o atual modelo de ensino, exclusivamente presencial, 

adotado no Curso de Mestre de Salto. A pesquisa compreendeu o levantamento das 

ferramentas de TIC mais utilizadas, atualmente, na construção de cursos a distância, 

seguida da criação e aplicação de uma etapa a distância no CMS. Analisou os custos 

para a implementação e manutenção do curso, no novo formato semipresencial 

proposto, assim como o impacto provocado na aprendizagem dos alunos, comparado 

aos anos anteriores, e as consequências para a economia de recursos e para a 

produtividade do CI Pqdt GPB. 

O estudo foi limitado à aplicação da etapa a distância apenas em alunos que 

realizaram o CMS, em 2017, à participação voluntária dos militares do CI Pqdt GPB 

envolvidos nas atividades de ensino do curso e à impossibilidade de reproduzir, 

integralmente, um curso no novo formato semipresencial proposto. 

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “a implementação da 

Educação a Distância” apresenta-se como variável independente, tendo em vista o 

seu efeito significativo na variável dependente, “a influência no processo de ensino-

aprendizagem, custos e tempo empregados no Curso de Mestre de Salto”. 

Devido às características das variáveis de estudo, fez-se necessário defini-las 

conceitualmente e operacionalmente, a fim de torná-las passíveis de observação e de 

mensuração, por meio de suas dimensões, indicadores e formas de medição. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Variável I: A implementação da Educação a Distância. 

 

No contexto desta pesquisa, a variável independente, “a implementação da 
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Educação a Distância”, pode ser compreendida como o processo de inserção da 

modalidade a distância em atividades de ensino que utilizam, exclusivamente, o 

formato presencial. Foram medidas as dimensões de investimento, aprendizagem, 

interatividade, tempo e produtividade. 

 

Variável II: A influência no processo de ensino-aprendizagem, custos e tempo 

empregados no Curso de Mestre de Salto. 

 

Para o presente estudo, a variável dependente, “a influência no processo de 

ensino-aprendizagem, custos e tempo empregados no Curso de Mestre de Salto”, 

pode ser entendida como as consequências para a qualidade do ensino, recursos 

gastos e quantidade de horas-aula necessárias para a realização do curso. Foram 

medidas as dimensões de aprendizagem, recursos empregados e tempo.  

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

As variáveis foram definidas operacionalmente, conforme os Quadros 17 e 18: 
 

Variável 
independente 

Dimensões Indicadores Forma de medição 

A implementação da 
Educação a 

Distância 
 

Investimento 

Custos para a 
implementação e 

manutenção da etapa a 
distância 

Gastos com a etapa a 
distância do CMS 

Entrevistas exploratórias 

Revisão da literatura 

Aprendizagem 
Rendimento dos alunos 

na etapa a distância 
Grau nas avaliações da 

etapa a distância 

Interatividade 
Eficiência das 

ferramentas de TIC 
empregadas no AVA 

Entrevistas exploratórias 

Questionários (itens): 
Alunos - nº 3, 4 e 5 
Docentes - nº 3 e 4 

Revisão da literatura 

Tempo 
Redução da etapa 

presencial 

Quantidade de horas-aula 
transferidas para a etapa 

a distância 

Revisão da literatura 

Produtividade 
Modificação na 
capacidade do  
CI Pqdt GPB 

Quantidade de cursos no 
modelo semipresencial 

Revisão da literatura 

QUADRO 17 - Definição operacional da variável independente 
Fonte: O autor 
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Variável dependente Dimensões Indicadores Forma de medição 

A influência no processo de 
ensino-aprendizagem, custos 

e tempo empregados no 
Curso de Mestre de Salto 

Aprendizagem 

Rendimento dos 
alunos em anos 

anteriores 
Grau nas avaliações da 

etapa presencial 

Rendimento dos 
alunos após a 

etapa a 
distância 

Questionários (itens): 
Alunos - nº 1 e 2 

Docentes - nº 1 e 2 

Recursos 
empregados 

Custos da etapa 
presencial 

Levantamento do Custo 
Aluno-Curso (CAC) de 

anos anteriores 

Revisão da literatura 

Tempo 
Período 

presencial do 
CMS 

Quantidade de horas-aula 
da etapa presencial 

Revisão da literatura 

QUADRO 18 - Definição operacional da variável dependente 
Fonte: O autor 
 

3.2 POPULAÇÃO 
 

Para efeito do presente estudo, haja vista a possibilidade de realizar o 

levantamento dos dados referentes a todos os elementos envolvidos, ou seja, da 

população, não foi necessário limitar as observações a amostras da mesma. Assim 

sendo, foram examinadas as seguintes populações: 

 

População I: alunos do Curso de Mestre de Salto, em 2017 

 

Esta população representa os alunos que realizaram a etapa de educação a 

distância desenvolvida para o CMS, antes da etapa presencial do curso. Cabe 

salientar que, por determinação do Comandante (Cmt) do CI Pqdt GPB, todos os 

alunos matriculados no CMS, durante o ano de 2017, realizaram a etapa de educação 

a distância. 

 

Os requisitos preenchidos foram:               

- Ser oficial, subtenente ou sargento de carreira do Exército Brasileiro; 

- Ter sido designado para a matrícula no CMS, em 2017; 

- Ter realizado a etapa de educação a distância desenvolvida para o CMS; e 

- Ter realizado a etapa presencial do CMS. 
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Foram observados, portanto, os resultados apresentados por 38 (trinta e oito) 

alunos matriculados no 17/1 CMS e 24 (vinte e quatro) alunos do 17/2 CMS, num total 

de 62 (sessenta e dois) militares, por ocasião do procedimento experimental realizado 

e dos questionários distribuídos. 

A participação de todos os alunos do 17/1 e 17/2 CMS não pôde ser alcançada 

apenas por conta de alguns casos específicos, como militares de nações amigas, de 

outras Forças Armadas, alunos matriculados às vésperas do início do período 

presencial do curso (por motivos diversos) e alunos do 17/1 Curso de Precursor 

Paraquedista (o CMS corresponde à 2ª fase do curso), haja vista que a 1ª fase 

coincidiu com o período do experimento. Sendo assim, não participaram da pesquisa 

4 (quatro) alunos do 17/1 CMS e 7 (sete) alunos do 17/2 CMS. 

 

População II: instrutores e monitores do CI Pqdt GPB, em 2017. 

 

Esta população compreende todos os instrutores e monitores da Seção de 

Ensino I, Formação Básica Paraquedista, do CI Pqdt GPB, bem como os integrantes 

da Divisão de Ensino e outros militares do CI Pqdt GPB que, por ventura, tenham 

trabalhado nas atividades educativas do CMS em 2017. 

 

Os requisitos preenchidos foram:               

- Ser oficial, subtenente ou sargento de carreira do Exército Brasileiro; 

- Servir ou ter servido na Bda Inf Pqdt ou no C Op Esp; 

- Ser possuidor do Curso de Mestre de Salto; 

- Ser instrutor ou monitor do CI Pqdt GPB, em 2017; e 

- Ter participado das atividades do período presencial do CMS, em 2017. 

 

Foram observados, portanto, os resultados apresentados por 28 (vinte e oito) 

instrutores e monitores do CI Pqdt GPB, envolvidos diretamente nas atividades de 

ensino do CMS, em 2017, por ocasião dos questionários distribuídos.  

Ambas as populações representaram os militares em contato direto com o novo 

modelo de ensino semipresencial proposto para o CMS, por intermédio desta 

pesquisa. Os resultados colhidos, através destes militares, foram fundamentais para 

a conclusão deste estudo. 
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3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

O presente estudo caracterizou-se por utilizar o método de abordagem indutivo 

e o procedimento de estudo de caso para a construção do modelo de análise e solução 

do problema de pesquisa. Assim, a partir de um estudo de caso para o CMS, é 

possível induzir como a EAD pode ser implementada, na atualidade, nos cursos e 

estágios da área de emprego operacional do Exército Brasileiro. 

De acordo com Rodrigues (2006, p. 36), quanto ao tipo, a pesquisa apresentou-

se como de natureza aplicada, pois teve por objetivo gerar conhecimentos de 

aplicação prática, que proporcionassem a expansão da EAD no âmbito das atividades 

de ensino da Força. A abordagem adotada foi de cunho quantitativo, pois se buscou 

representar, em números, as informações e opiniões obtidas para, posteriormente, 

classificá-las e analisá-las com o apoio de recursos estatísticos. 

Com base nos objetivos gerais, tratou-se de uma pesquisa do tipo exploratória, 

pois, apesar do Exército conhecer e utilizar a EAD há vários anos, faltam pesquisas, 

com embasamento científico, que identifiquem como pode ser viabilizada a sua 

implementação nos cursos e estágios da área de emprego operacional da Força.  

No tocante à técnica de obtenção de dados, inicialmente, o estudo utilizou a 

modalidade de coleta documental, seguido de entrevistas exploratórias, a fim de reunir 

o conhecimento necessário ao estudo aprofundado das partes que compõem o 

problema. Em seguida, foi realizado um procedimento experimental, no qual alunos 

matriculados no CMS, em 2017, foram submetidos a uma etapa a distância, antes da 

fase presencial do curso. Por fim, foram verificados os resultados alcançados através 

do experimento e levantadas às impressões das populações envolvidas, por 

intermédio de questionários. Os resultados foram analisados e incluídos no estudo. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A fim de buscar as informações necessárias à definição de termos, redação da 

revisão da literatura e estruturação de um modelo de análise capaz de viabilizar a 

solução do problema de pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental nos seguintes moldes: 
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a. Fontes de busca 

- Publicações do Comandante, Estado-Maior, Departamento-Geral do Pessoal 

e Departamento de Educação e Cultura do Exército; 

- Documentação existente na Divisão de Ensino do CI Pqdt GPB; 

- Manuais dos Exércitos Brasileiro, Argentino e dos Estados Unidos; 

- Livros e monografias das bibliotecas da EsAO e da ECEME;  

- Acervo da Rede de Bibliotecas Integradas do Exército (Rede Pergamum); 

- Artigos científicos publicados nos principais periódicos de assuntos militares 

e em revistas especializadas em Educação a Distância; e 

- Livros e publicações de autores de reconhecida importância na área de 

Educação a Distância. 

 

b. Estratégias de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "educação a distância, 

tecnologias da informação e comunicação, ferramentas interativas, educação no EB 

e Curso de Mestre de Salto”, respeitando as peculiaridades de cada base de dados.  

Após a pesquisa, as referências bibliográficas dos estudos considerados 

relevantes foram revisadas, no intuito de encontrar artigos não localizados durante a 

busca eletrônica. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos  

 

A fim de solucionar o problema, foram estabelecidos os objetivos de pesquisa 

e levantadas questões de estudo. Definiram-se as variáveis, alcances e limites do 

objeto formal de estudo, seguida da seleção da população. Apresentou-se o 

delineamento da pesquisa, as fontes de busca e as estratégias de procura eletrônica. 

Em seguida, para reunir os conhecimentos necessários ao prosseguimento da 

pesquisa, os dados foram obtidos, inicialmente, através da coleta documental, por 

meio de publicações oficiais e materiais de autores com renomada importância. Para 

definir os dados relevantes ao estudo, foram estabelecidos os seguintes critérios: 

 

a. Critérios de inclusão   

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 
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- Estudos publicados a partir de 1990: a delimitação do período de revisão 

baseou-se na necessidade de atualização do tema, tendo em vista o grande avanço 

da EAD nas últimas décadas e a constante evolução das TIC; e 

- Estudos quantitativos e qualitativos descrevendo experiências relacionadas 

ao emprego da EAD, ferramentas de TIC e educação nas Forças Armadas. 

 

b. Critérios de exclusão 

- Estudos abordando temas não relacionados ao objeto de pesquisa;  

- Estudos reutilizando dados obtidos em trabalhos anteriores; e 

- Artigos ou relatos sem fundamentação comprovada ou credibilidade avaliável. 

 

Após, os dados foram coletados por meio de entrevistas exploratórias e um 

procedimento experimental realizado, seguido da aplicação de questionários.  

Para verificar erros de elaboração e falhas nos instrumentos de pesquisa, foi 

realizado um pré-teste com 6 (seis) capitães-alunos da EsAO, possuidores do Curso 

de Mestre de Salto e que desempenharam a função de instrutor da Seção de Ensino 

I, Formação Básica Paraquedista, do CI Pqdt GPB, entre os anos de 2012 e 2014. 

Estes militares testaram o procedimento experimental e os questionários que serão 

descritos adiante. 

Por fim, os instrumentos foram aplicados nas populações e os resultados 

obtidos, após exaustivamente analisados, foram organizados, categorizados e 

receberam o tratamento estatístico conveniente. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

a. Coleta documental 

A fim de reunir o conhecimento essencial ao desenvolvimento do estudo, bem 

como levantar parte dos dados necessários à mensuração das dimensões da variável 

dependente, “A influência no processo de ensino-aprendizagem, custos e tempo 

empregados no Curso de Mestre de Salto”, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

dos seguintes assuntos: 

- Conceitos, evolução e utilização da EAD no EB, no Brasil e no mundo;  

- Ferramentas de TIC empregadas atualmente na EAD; 
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- Funcionamento do Curso de Mestre de Salto; e 

- Rendimento escolar e recursos empregados no atual formato do CMS. 

 

b. Entrevistas exploratórias 

No intuito de complementar os conhecimentos adquiridos através da coleta 

documental, foram realizadas entrevistas exploratórias com especialistas do Centro 

de Educação a Distância do Exército e outros estabelecimentos de ensino que utilizam 

a EAD em cursos sob sua responsabilidade. 

Também foram conduzidas entrevistas exploratórias com instrutores e 

monitores do CMS, com o objetivo de verificar os recursos empregados durantes as 

instruções do curso (pessoal, material, tempo de instrução, avaliações etc). 

 

c. Procedimento experimental (Apêndice A) 

Para medir as dimensões da variável independente, “a implementação da 

Educação a Distância”, foi realizado um procedimento experimental que, conforme 

Rodrigues (2006, p. 38), consiste em submeter os objetos de estudo à influência de 

certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador.  

No caso, alunos designados para a matrícula no CMS, em 2017, antes de 

iniciarem o período de instrução presencial, foram submetidos a uma etapa de 

educação a distância. Para tal, foi desenvolvido um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, onde o conteúdo foi disponibilizado. O processo educativo ocorreu 

através de ferramentas de TIC e foram realizadas avaliações para medir a 

aprendizagem dos alunos. 

 

d. Questionários (Apêndices B e C) 

Para complementar as dimensões mensuradas no procedimento experimental, 

ao término do período presencial do CMS, foi aplicado um questionário nos alunos 

submetidos ao experimento (População I) e outro nos instrutores e monitores, 

envolvidos diretamente na realização do curso (População II). Em ambos os casos, o 

objetivo foi levantar impressões e opiniões quanto à etapa de educação a distância e 

como a mesma contribuiu para o rendimento durante a fase presencial do curso. Os 

questionários foram montados utilizando o escalonamento tipo Likert, escalas de 

importância e também de avaliação. 
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3.3.4 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada de forma distinta, conforme o instrumento de 

pesquisa utilizado e o tipo de informação colhida.  

Para a coleta documental e as entrevistas exploratórias, os conceitos 

qualitativos foram analisados, fichados e classificados por assunto. A apresentação 

dos resultados encontra-se na revisão da literatura. Já os dados quantitativos, como 

o rendimento dos alunos do CMS antes de 2017 e os custos da etapa presencial do 

curso, foram organizados e exibidos por meio de análises comparativas com os 

resultados alcançados no novo modelo de ensino semipresencial proposto. 

Em relação ao procedimento experimental realizado, foi verificado o rendimento 

dos alunos do CMS, em 2017, através do grau obtido, tanto nas avaliações realizadas 

durante etapa a distância, quanto nas provas da fase presencial do curso. De posse 

dessas informações, foi possível comparar o rendimento dos alunos em relação a 

anos anteriores e, dessa forma, verificar sua influência no processo de ensino-

aprendizagem. Os dados foram ordenados e submetidos a análise estatística, 

utilizando, basicamente, da média. Por fim, os resultados obtidos foram exibidos 

através de gráficos.  

Ao mesmo tempo, foram mensurados os custos para a implementação e 

manutenção de uma etapa a distância do CMS, assim como a quantidade de horas-

aula de instrução que poderiam ser retiradas da fase presencial. Da análise dos 

resultados obtidos foi possível estimar o impacto econômico proporcionado pela 

implementação da EAD e como a redução do período presencial influenciaria na 

quantidade de alunos formados, anualmente, pelo CI Pqdt GPB. 

Por fim, de acordo com cada população e o tipo de escalonamento utilizado, os 

dados obtidos através dos questionários foram categorizados e expressos por meio 

de gráficos e tabelas, permitindo avaliar as impressões e opiniões, em relação ao novo 

formato proposto para o Curso de Mestre de Salto, tanto dos alunos que participaram 

do experimento (População I), quanto dos militares envolvidos na condução das 

atividades de ensino do curso (População II). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para responder ao problema de pesquisa, bem como atingir aos objetivos 

propostos, os resultados obtidos foram analisados em 2 (duas) fases. 

Inicialmente, foi verificada a capacidade da Educação a Distância em 

proporcionar um ensino efetivo e de qualidade aos alunos do Curso de Mestre de 

Salto. Para tal, foram utilizados os dados colhidos por intermédio do procedimento 

experimental realizado, dos questionários distribuídos e do desempenho apresentado 

pelos alunos, na etapa presencial do curso. 

Já numa segunda fase, foram verificadas as consequências da implementação 

de uma etapa de educação a distância no CMS, tanto no que tange às modificações 

no tempo e nos custos para a realização do curso, através de um novo modelo de 

ensino semipresencial (parte a distância e parte presencial), bem como os reflexos 

destas mudanças para a produtividade do CI Pqdt GPB. Para isso, foram utilizados 

dados obtidos por meio de documentos coletados e dos questionários distribuídos. 

 

4.1 OS RESULTADOS DA ETAPA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO CMS 
 

4.1.1 A qualidade do ensino proporcionado pela EAD 

  

A fim de verificar a capacidade da EAD em proporcionar um ensino efetivo e de 

qualidade aos alunos do Curso de Mestre de Salto, foi realizado um procedimento 

experimental. Assim, alunos matriculados para a realização do curso, em 2017, 

realizaram uma etapa de educação a distância, antes do período presencial.   

Para tal, foi criado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), utilizando a 

plataforma Moodle, onde todo o conteúdo a ser estudado foi disponibilizado em 

formato digital, através de documentos, apresentações de slides e/ou vídeo-aulas, 

conforme a ferramenta mais propícia à aprendizagem de cada assunto.  

A etapa de educação a distância foi concebida em 5 (cinco) módulos de ensino, 

estruturados de acordo com as disciplinas do CMS. São eles: 

- Módulo “A”: Deveres do Mestre de Salto 1; 

- Módulo “B”: Deveres do Mestre de Salto 2; 

- Módulo “C”: Inspeção de Pessoal; 
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- Módulo “D”: Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas; e 

- Módulo “E”: Lançamentos.  

O acesso do aluno ao AVA podia ser realizado por intermédio de qualquer 

dispositivo eletrônico (computador, tablet ou smartphone), bastando apenas estar 

conectado à internet. No entanto, por questões de segurança das informações, esse 

acesso foi condicionado ao cadastro do aluno na página inicial do AVA e posterior 

liberação. 

Por intermédio da plataforma educativa, o aluno recebia orientações quanto ao 

seu uso e, para cada módulo de ensino, era disponibilizado um cronograma de estudo, 

contendo os assuntos que deveriam ser estudados, bem como os exercícios que 

necessitavam ser realizados e enviados em cada período do curso. 

As dúvidas eram retiradas através da ferramenta de mensagens eletrônicas, 

contida no próprio AVA, ou por meio dos fóruns de dúvidas e debates disponibilizados 

em cada módulo de ensino. 

O experimento foi realizado em duas oportunidades: a primeira, de 1º a 19 de 

março de 2017, com a participação de 38 (trinta e oito) alunos do 17/1 CMS, e a 

segunda, de 2 a 19 de maio de 2017, com a presença de 24 (vinte e quatro) alunos 

do 17/2 CMS. 

Em ambas as oportunidades, os turnos foram compostos por oficiais e 

sargentos do Exército Brasileiro, servindo na Bda Inf Pqdt ou no C Op Esp, além de 

alguns poucos militares oriundos de OM não paraquedistas, matriculados no Curso 

de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (C DoMPSA) ou no 

Curso de Precursor Paraquedista (C Prec Pqdt). Atualmente, o CMS constitui a 1ª fase 

do C DoMPSA e a 2ª fase do C Prec Pqdt. 

Cabe destacar que o experimento contou com o total apoio do Cmt do CI Pqdt 

GPB que, interessado pela proposta apresentada por esta pesquisa, determinou que 

todos os alunos designados para a matrícula no CMS, em 2017, participassem do 

experimento. Desta forma, praticamente todos os alunos do 17/1 e 17/2 CMS 

realizaram a etapa de educação a distância criada para o curso. A totalidade não pôde 

ser alcançada apenas por conta de alguns casos específicos, como militares de 

nações amigas, de outras Forças Armadas, alunos matriculados às vésperas do início 

do período presencial do curso (por motivos diversos) e alunos do 17/1 C Prec Pqdt, 

haja vista que a 1ª fase do curso coincidiu com o período do experimento. 

Também é interessante salientar que as competências desenvolvidas durante 
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o CMS compreendem tanto conteúdos factuais (teóricos), quanto procedimentais e 

atitudinais, que se complementam entre si. Desta forma, o AVA foi desenvolvido com 

objetivos distintos, levando-se em consideração, por um lado, a natureza do conteúdo 

a ser ensinado, e por outro, as possibilidades e limitações da EAD na atualidade, 

conforme já explorado na revisão da literatura. 

Assim, a etapa de educação a distância estabeleceu, como foco principal, o 

ensino dos conteúdos essencialmente factuais, por serem mais facilmente 

assimilados através da utilização do AVA e do estudo individual. Já em relação aos 

conteúdos procedimentais e atitudinais, a etapa a distância buscou servir como um 

facilitador para o período presencial do curso. Para tal, foram disponibilizadas vídeo-

aulas com descrições detalhadas dos procedimentos a serem realizados, bem como, 

em coordenação com o CI Pqdt GPB e o C Op Esp, todo o material e as estruturas 

necessárias para a prática dos alunos, em suas OM de origem. 

Já no intuito de facilitar a aprendizagem e, ao mesmo tempo, avaliar a qualidade 

da educação proporciona pelo AVA, para cada módulo de ensino, foi estabelecida a 

realização de exercícios de fixação. Inclusive, a fim de possibilitar uma avaliação 

fidedigna do nível de aprendizagem dos alunos, todos os exercícios propostos foram 

retirados de avaliações formativas e somativas de anos anteriores do CMS. 

Cabe destacar que a realização de tais exercícios, apesar do seu caráter 

educativo e não consistirem em avaliações somativas, foi estabelecida como uma 

atividade obrigatória, por ordem do Cmt do CI Pqdt GPB. Dessa forma, poucas foram 

as ocasiões em que alunos deixaram de entregar algum exercício. No entanto, estas 

faltas serão detalhadas mais adiante. 

Todos os resultados apresentados a seguir retratam, fielmente, os dados 

coletados. A descrição detalhada do experimento encontra-se no Apêndice A. 

 

4.1.1.1 Módulo “A”: Deveres do Mestre de Salto 1 

 

Por ocasião do Módulo “A”, Deveres do Mestre de Salto 1, foi estabelecida a 

realização de 4 (quatro) exercícios. A partir da correção destas tarefas, foram 

calculadas a média geral e a menção dos alunos neste módulo de ensino, tendo sido 

obtidos os resultados apresentados nos Gráficos 1 e 2: 
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GRÁFICO 1 - Média geral dos alunos do 17/1 e 17/2 CMS no Módulo “A” 
Fonte: O autor 
 

 
GRÁFICO 2 - Menção dos alunos do 17/1 e 17/2 CMS no Módulo “A” (com base na 

média geral) 
Fonte: O autor 
 

A partir dos resultados apresentados, é possível observar que a média obtida 

pelo 17/1 e 17/2 CMS, como um todo, nos exercícios realizados por ocasião do Módulo 

“A”, correspondem à menção “MB” (Muito Bom: entre 8,0 e 9,499). Por sua vez, 

analisando os graus obtidos, individualmente, pelos alunos, verifica-se que a 

totalidade dos integrantes do 17/1 CMS alcançaram, no mínimo, a menção “B” (Bom: 

entre 6,0 e 7,999). Já no 17/2 CMS, 96% dos alunos alcançaram, no mínimo, a 

menção “B” (Bom: entre 6,0 e 7,999), enquanto apenas 4% atingiram a menção “R” 
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(Regular: entre 5,0 e 5,999). Cabe destacar que nenhum aluno, em ambos os turnos, 

apresentou a menção “I” (Insuficiente: abaixo de 5,0). 

Neste módulo de ensino, apenas 1 (um) aluno do 17/2 deixou de realizar 1 (um) 

exercício, sendo contabilizado o grau zero para fins de apuração da sua média geral 

e menção. 

Em seguida, foram analisados os dados obtidos através dos questionários 

distribuídos aos alunos (Apêndice B), referentes às impressões e opiniões dos 

mesmos em relação à qualidade do ensino proporcionado durante o Módulo “A” da 

etapa de educação a distância. 

Perguntado aos alunos se as ferramentas digitais utilizadas durante o Módulo 

“A” (apresentações de slides, documentos eletrônicos, mensagens e fóruns) foram 

adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado, obteve-se o resultado 

apresentado no Gráfico 3: 

 

 
GRÁFICO 3 - Adequabilidade das ferramentas digitais utilizadas no Módulo “A” 
Fonte: O autor 

 

Portanto, conclui-se que quase a totalidade dos alunos (95%) afirmaram que 

as ferramentas digitais utilizadas durante o Módulo “A” foram adequadas ao ensino do 

conteúdo ministrado. 

Por sua vez, ao ser pedido ao aluno para avaliar o seu nível de satisfação 

quanto ao ensino a distância oferecido durante o Módulo “A”, obteve-se o resultado 

apresentado no Gráfico 4: 

95%

2% 3%

SIM (57 votos)

NÂO (1 voto)

PARCIALMENTE (2 votos)



92 
 
 

 
GRÁFICO 4 - Grau de satisfação dos alunos com o ensino do Módulo “A” 
Fonte: O autor 

 

Observa-se, então, que 85% dos alunos ficaram, no mínimo, satisfeitos com o 

ensino oferecido durante o Módulo “A”. 

Posteriormente, ao ser solicitado ao aluno para avaliar, em uma escala de 1 

(um) a 5 (cinco), sendo 1 (um), jamais recomendaria, e 5 (cinco), altamente 

recomendável, quanto o mesmo recomendaria, aos futuros alunos do CMS, a 

realização do Módulo “A”, antes da fase presencial do curso, foram obtidos os 

resultados apresentados no Gráfico 5: 

 

 
GRÁFICO 5 - Relevância da realização do Módulo “A” para a etapa presencial do CMS 
Fonte: O autor 

 

Assim, nota-se que 73% dos alunos recomendariam, aos futuros alunos do 

CMS, a realização do Módulo “A”, antes da fase presencial do curso. 
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Em síntese, portanto, levando-se em consideração todos os resultados 

apresentados em relação ao Módulo “A”, Deveres do Mestre de Salto 1, conclui-se 

que a educação a distância oferecida durante este módulo foi capaz de proporcionar 

um ensino efetivo e de qualidade aos alunos do Curso de Mestre de Salto.  

 

4.1.1.2 Módulo “B”: Deveres do Mestre de Salto 2 

 

Por sua vez, no Módulo “B”, Deveres do Mestre de Salto 2, foi estabelecida a 

realização de 5 (cinco) exercícios, tendo sido alcançados os resultados apresentados 

nos Gráficos 6 e 7: 

 

 
GRÁFICO 6 - Média geral dos alunos do 17/1 e 17/2 CMS no Módulo “B” 
Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 7 - Menção dos alunos do 17/1 e 17/2 CMS no Módulo “B” (com base na 

média geral) 
Fonte: O autor 
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A partir dos resultados apresentados, é possível observar que a média obtida 

pelo 17/1 e 17/2 CMS, como um todo, nos exercícios realizados por ocasião do Módulo 

“B”, correspondem à menção “MB” (Muito Bom: entre 8,0 e 9,499). Por sua vez, 

analisando os graus obtidos, individualmente, pelos alunos, verifica-se que 97% dos 

integrantes do 17/1 CMS alcançaram, no mínimo, a menção “B” (Bom: entre 6,0 e 

7,999), enquanto apenas 3% atingiram a menção “R” (Regular: entre 5,000 e 5,999). 

Já no 17/2 CMS, a totalidade dos alunos alcançaram, no mínimo, a menção “B” (Bom: 

entre 6,0 e 7,999). Cabe destacar que nenhum aluno, em ambos os turnos, apresentou 

a menção “I” (Insuficiente: abaixo de 5,0). 

Neste módulo, 1 (um) aluno do 17/1 CMS deixou de realizar 2 (dois) exercícios, 

tendo sido contabilizado o grau zero para fins de apuração e, por essa razão, foi 

justamente o único aluno a receber a menção “R” (Regular: entre 5,0 e 5,999) na 

média geral do módulo. Além disso, 2 (dois) alunos do 17/2 CMS deixaram de realizar 

1 (um) exercício cada, porém, ainda assim, alcançaram a menção “B” (Bom: entre 6,0 

e 7,999) na média geral do módulo. Já outros 2 (dois) alunos do 17/2 CMS, por motivo 

de força maior, não realizaram nenhum exercício deste módulo, sendo 

desconsiderados para fins dos levantamentos estatísticos realizados. 

No prosseguimento, a exemplo do módulo “A”, foram analisados os dados 

obtidos através dos questionários distribuídos aos alunos (Apêndice B). 

Ao ser indagado aos alunos se as ferramentas digitais utilizadas durante o 

Módulo “B” (apresentações de slides, documentos eletrônicos, mensagens e fóruns) 

foram adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado, obteve-se o resultado 

apresentado no Gráfico 8: 

 

 
GRÁFICO 8 - Adequabilidade das ferramentas digitais utilizadas no Módulo “B” 
Fonte: O autor 
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Portanto, conclui-se que quase a totalidade dos alunos (93%) afirmaram que 

as ferramentas digitais utilizadas durante o Módulo “B” foram adequadas ao ensino do 

conteúdo ministrado. 

Por sua vez, ao ser pedido ao aluno para avaliar o seu nível de satisfação 

quanto ao ensino a distância oferecido durante o Módulo “B”, obteve-se o resultado 

apresentado no Gráfico 9: 

 

 
GRÁFICO 9 - Grau de satisfação dos alunos com o ensino do Módulo “B” 
Fonte: O autor 
 

Observa-se, então, que 87% dos alunos ficaram, no mínimo, satisfeitos com o 

ensino oferecido durante o Módulo “B”. 

Ato contínuo, ao ser pedido ao aluno para avaliar, em uma escala de 1 (um) a 

5 (cinco), sendo 1 (um), jamais recomendaria, e 5 (cinco), altamente recomendável, 

quanto o mesmo recomendaria, aos futuros alunos do CMS, a realização do Módulo 

“B”, antes da fase presencial do curso, foram obtidos os resultados apresentados no 

Gráfico 10: 

 

 
GRÁFICO 10 - Relevância da realização do Módulo “B” para a etapa presencial do 

CMS 
Fonte: O autor 

59%
28%

5%
8% 0%

MUITO SATISFETO (35 votos)

SATISFEITO (17 votos)

INDIFERENTE (3 votos)

INSATISFEITO (5 votos)

MUITO INSTISFEITO (0 votos)

5%
8%

10%

15%62%

Jamais recomendaria (3 votos)

Não recomendaria (5 votos)

Indiferente (6 votos)

Recomendaria (9 votos)

Altamente recomendável (37 votos)



96 
 
 

Assim, nota-se que 77% dos alunos recomendariam, aos futuros alunos do 

CMS, a realização do Módulo “B”, antes da fase presencial do curso. 

Em síntese, portanto, levando-se em consideração todos os resultados 

apresentados em relação ao Módulo “B”, Deveres do Mestre de Salto 2, conclui-se 

que a educação a distância oferecida durante este módulo foi capaz de proporcionar 

um ensino efetivo e de qualidade aos alunos do Curso de Mestre de Salto.  

 

4.1.1.3 Módulo “C”: Inspeção de Pessoal 

 

O Módulo “C”, Inspeção de Pessoal, por sua vez, diferente dos módulos 

anteriores, foi o primeiro a apresentar conteúdos de caráter essencialmente 

procedimental e atitudinal, ainda que existam determinados conhecimentos factuais 

que necessitem ser aprendidos, pelo aluno, antes da execução das atividades. 

Assim, para o Módulo “C”, foi estabelecida a realização de um único exercício, 

desenvolvido, justamente, com base na parcela de conhecimento factual a ser 

assimilada pelo aluno. 

Em relação ao conteúdo prático da disciplina Inspeção de Pessoal, o módulo 

apresentou, através de vídeo-aulas, descrições detalhadas de todos os 

procedimentos a serem executados pelo Mestre de Salto durante esta atividade. Além 

disso, em coordenação com o CI Pqdt GPB e o C Op Esp, foram disponibilizados todo 

o material e as estruturas necessárias para a prática dos alunos, antes do período 

presencial do curso. 

No que tange ao único exercício estabelecido para o Módulo “C”, foram 

alcançados os resultados apresentado nos Gráficos 11 e 12: 

 

 
GRÁFICO 11 - Média geral dos alunos do 17/1 e 17/2 CMS no Módulo “C” 
Fonte: O autor 
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GRÁFICO 12 - Menção dos alunos do 17/1 e 17/2 CMS no Módulo “C” (com base na 

média geral) 
Fonte: O autor 
 

A partir dos resultados apresentados, é possível observar que a média obtida 

pelo 17/1 e 17/2 CMS, como um todo, no exercício realizado por ocasião do Módulo 

“C”, correspondem à menção “E” (Excelente: entre 9,5 e 10,0). Por sua vez, 

analisando os graus obtidos, individualmente, pelos alunos, verifica-se que a 

totalidade dos militares de ambos os turnos alcançaram, no mínimo, a menção “MB” 

(Muito Bom: entre 8,0 e 9,499), tendo 95% atingido a menção “E” (Excelente: entre 

9,5 e 10,0). Cabe destacar que nenhum aluno, em ambos os turnos, apresentou a 

menção “I” (Insuficiente: abaixo de 5,0). 

Neste módulo, 1 (um) aluno do 17/1 CMS e 2 (dois) alunos do 17/2 CMS, por 

imposição do serviço, não realizaram o exercício, sendo desconsiderados para fins 

dos levantamentos estatísticos realizados.  

Em seguida, a exemplo dos módulos anteriores, foram analisados os dados 

obtidos através dos questionários distribuídos aos alunos (Apêndice B). 

Quando interpelado aos alunos se as ferramentas digitais utilizadas durante o 

Módulo “C” (apresentações de slides, vídeo-aulas, documentos eletrônicos, 

mensagens e fóruns) foram adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado, 

obteve-se o resultado apresentado no Gráfico 13: 
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GRÁFICO 13 - Adequabilidade das ferramentas digitais utilizadas no Módulo “C” 
Fonte: O autor 

 

Portanto, conclui-se que quase a totalidade dos alunos (93%) afirmaram que 

as ferramentas digitais utilizadas no Módulo “C” foram adequadas ao ensino do 

conteúdo ministrado. No entanto, 1 (um) aluno mencionou a impossibilidade da EAD 

em conduzir aulas práticas, sendo necessária a realização de instruções presenciais, 

ainda que as vídeo-aulas disponibilizadas tenham facilitado a aprendizagem. 

Por sua vez, ao ser solicitado ao aluno para avaliar o seu nível de satisfação 

quanto ao ensino a distância oferecido durante o Módulo “C”, foi obtido o resultado 

apresentado no Gráfico 14: 

 

 
GRÁFICO 14 - Grau de satisfação dos alunos com o ensino do Módulo “C” 
Fonte: O autor 
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Observa-se, então, que 86% dos alunos ficaram, no mínimo, satisfeitos com o 

ensino oferecido durante o Módulo “C”. 

Logo após, ao ser pedido ao aluno para avaliar, em uma escala de 1 (um) a 5 

(cinco), sendo 1 (um), jamais recomendaria, e 5 (cinco), altamente recomendável, 

quanto o mesmo recomendaria, aos futuros alunos do Curso de Mestre de Salto, a 

realização do Módulo “C”, antes da fase presencial do curso, foi obtido o resultado 

apresentado no Gráfico 15: 

 

 
GRÁFICO 15 - Relevância da realização do Módulo “C” para a etapa presencial do 

CMS 
Fonte: O autor 

 

Assim, nota-se que 78% dos alunos recomendariam, aos futuros alunos do 

CMS, a realização do Módulo “C”, antes da fase presencial do curso. 

Em síntese, portanto, levando-se em consideração todos os resultados 

apresentados em relação ao Módulo “C”, Inspeção de Pessoal, conclui-se que a 

educação a distância oferecida durante este módulo foi capaz de proporcionar um 

ensino efetivo e de qualidade aos alunos do Curso de Mestre de Salto. Faz-se 

necessário, no entanto, em virtude do caráter procedimental  e atitudinal do conteúdo 

ministrado neste módulo, que o ensino seja complementado através de instruções 

práticas, no período presencial do curso. 

 

4.1.1.4 Módulo “D”: Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas 

 

Já o Módulo “D”, Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas, a 

exemplo do Módulo “C”, possui conteúdos de natureza eminentemente procedimental 
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e atitudinal. 

Por esta razão, não foram estabelecidos exercícios de fixação a serem 

realizados. No entanto, foram fornecidas vídeo-aulas, com descrições detalhadas de 

todos os procedimentos a serem realizados, bem como, em coordenação com o CI 

Pqdt GPB e o C Op Esp, foram disponibilizados todo o material e as estruturas 

necessárias para a prática dos alunos, antes do período presencial do curso. 

A exemplo dos módulos anteriores, foram analisados os dados referentes ao 

Módulo “D”, obtidos através dos questionários distribuídos aos alunos (Apêndice B). 

Ao ser questionado aos alunos se as ferramentas digitais utilizadas durante o 

Módulo “D” (apresentações de slides, vídeo-aulas, documentos eletrônicos, 

mensagens e fóruns) foram adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado, 

obteve-se o resultado apresentado no Gráfico 16: 

 

 
GRÁFICO 16 - Adequabilidade das ferramentas digitais utilizadas no Módulo “D” 
Fonte: O autor 

 

Portanto, conclui-se que quase a totalidade dos alunos (88%) afirmaram que 

as ferramentas digitais utilizadas durante o Módulo “D” foram adequadas ao ensino 

do conteúdo ministrado. No entanto, 2 (dois) alunos mencionaram a impossibilidade 

da EAD em conduzir aulas práticas, sendo necessária a realização de instruções 

presenciais, ainda que as vídeo-aulas disponibilizadas tenham facilitado a 

aprendizagem. 

Por sua vez, ao ser pedido ao aluno para avaliar o seu nível de satisfação 

quanto ao ensino a distância oferecido durante o Módulo “D”, foi obtido o resultado 

apresentado no Gráfico 17: 
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GRÁFICO 17 - Grau de satisfação dos alunos com o ensino do Módulo “D” 
Fonte: O autor 
 

Observa-se, então, que 85% dos alunos ficaram, no mínimo, satisfeitos com o 

ensino oferecido durante o Módulo “D”. 

Em seguida, ao ser solicitado ao aluno para avaliar, em uma escala de 1 (um) 

a 5 (cinco), sendo 1 (um), jamais recomendaria, e 5 (cinco), altamente recomendável, 

quanto o mesmo recomendaria, aos futuros alunos do Curso de Mestre de Salto, a 

realização do Módulo “D”, antes da fase presencial do curso, foi obtido o resultado 

apresentado no Gráfico 18: 

 

 
GRÁFICO 18 - Relevância da realização do Módulo “D” para a etapa presencial do 

CMS 
Fonte: O autor 
 

Assim, nota-se que 73% dos alunos recomendariam, aos futuros alunos do 

CMS, a realização do Módulo “D”, antes da fase presencial do curso. 

Em síntese, portanto, levando-se em consideração todos os resultados 

apresentados em relação ao Módulo “D”, Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes 

e Mochilas, conclui-se que a educação a distância oferecida durante este módulo foi 

capaz de proporcionar um ensino efetivo e de qualidade aos alunos do Curso de 

Mestre de Salto. Faz-se necessário, no entanto, em virtude do caráter procedimental 
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e atitudinal do conteúdo ministrado neste módulo, que o ensino seja complementado 

através de instruções práticas, no período presencial do curso. 

 

4.1.1.5 Módulo “E”: Lançamentos 

 

O Módulo “E”, Lançamentos, à semelhança do Módulo “D”, é constituído 

apenas por conteúdos de natureza essencialmente procedimental e atitudinal. 

Por esta razão, neste módulo, também não foram estabelecidos exercícios de 

fixação a serem realizados. No entanto, foram fornecidas vídeo-aulas com descrições 

detalhadas dos procedimentos a serem realizados, bem como, em coordenação com 

o CI Pqdt GPB e o C Op Esp, foram disponibilizados todo o material e as estruturas 

necessárias para a prática dos alunos, antes do período presencial do curso. 

A exemplo dos módulos anteriores, foram analisados os dados referentes ao 

Módulo “E”, obtidos através dos questionários distribuídos aos alunos (Apêndice B). 

Perguntado aos alunos se as ferramentas digitais utilizadas durante o Módulo 

“E” (vídeo-aulas, documentos eletrônicos, mensagens e fóruns) foram adequadas à 

aprendizagem do conteúdo disponibilizado, obteve-se o resultado apresentado no 

Gráfico 19: 

 

 
GRÁFICO 19 - Adequabilidade das ferramentas digitais utilizadas no Módulo “E” 
Fonte: O autor 
 

Portanto, conclui-se que a maior parte dos alunos (87%) afirmaram que as 

ferramentas digitais utilizadas durante o Módulo “E” foram adequadas ao ensino do 

conteúdo ministrado. No entanto, 4 (quatro) alunos, apesar de terem elogiado as 

vídeo-aulas disponibilizadas, mencionaram a impossibilidade da EAD em conduzir 

aulas práticas, sendo necessária a realização de instruções presenciais. 
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Por sua vez, ao ser pedido ao aluno para avaliar o seu nível de satisfação 

quanto ao ensino a distância oferecido durante o Módulo “E”, foi obtido o resultado 

apresentado no Gráfico 20: 

 

 
GRÁFICO 20 - Grau de satisfação dos alunos com o ensino do Módulo “E” 
Fonte: O autor 

 

Observa-se, então, que 85% dos alunos ficaram, no mínimo, satisfeitos com o 

ensino oferecido durante o Módulo “E”. 

Após, ao ser solicitado ao aluno para avaliar, em uma escala de 1 (um) a 5 

(cinco), sendo 1 (um), jamais recomendaria, e 5 (cinco), altamente recomendável, 

quanto o mesmo recomendaria, aos futuros alunos do Curso de Mestre de Salto, a 

realização do Módulo “E”, antes da fase presencial do curso, foi obtido o resultado 

apresentado no Gráfico 21: 

 

 
GRÁFICO 21 - Relevância da realização do Módulo “E” para a etapa presencial do 

CMS 
Fonte: O autor 

 

Assim, nota-se que 75% dos alunos recomendariam, aos futuros alunos do 

CMS, a realização do Módulo “E”, antes da fase presencial do curso. 

Em síntese, portanto, levando-se em consideração todos os resultados 

apresentados em relação ao Módulo “E”, Lançamentos, conclui-se que a educação a 
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distância oferecida durante este módulo foi capaz de proporcionar um ensino efetivo 

e de qualidade aos alunos do Curso de Mestre de Salto. Faz-se necessário, no 

entanto, em virtude do caráter procedimental e atitudinal do conteúdo ministrado neste 

módulo, que o ensino seja complementado através de instruções práticas, no período 

presencial do curso. 

 

4.1.1.6 Conclusão parcial 

 

Após a análise de todos os resultados apresentados, conclui-se que a etapa de 

educação a distância, desenvolvida para o CMS, proporcionou um ensino efetivo e de 

qualidade aos alunos, com destaque para os Módulos “A” e “B”, dado o caráter 

essencialmente factual (teórico) dos conteúdos ministrados. No caso dos Módulos “C”, 

“D” e “E”, devido à natureza eminentemente procedimental e atitudinal dos assuntos 

abordados, é conveniente propor que o ensino seja complementado através de 

instruções práticas, durante o período presencial do curso. 

 

4.1.2 A influência da EAD nos resultados da etapa presencial do CMS 

 

Dando continuidade à análise da capacidade da EAD em proporcionar um 

ensino efetivo e de qualidade aos alunos do Curso de Mestre de Salto, foi verificada 

a influência da realização da etapa de educação a distância, nos resultados 

apresentados durante o período presencial do curso. 

Para tal, inicialmente, foi verificada a média geral, por disciplina, obtida pelos 

alunos que participaram do procedimento experimental, na etapa presencial do 17/1 

e 17/2 CMS. Os resultados alcançados encontram-se representados na Tabela 2: 

 

TABELA 2 - Média geral, por disciplina, dos alunos do 17/1 e 17/2 CMS na etapa presencial do curso 

 

TURNO 
DISCIPLINAS 

Deveres do MS 
Inspeção de 

Pessoal 
Fardos, Pacotes e 

Mochilas 
Lançamentos 

17/1 CMS 9,065 8,082 7,916 7,955 

17/2 CMS 9,219 8,297 9,027 7,763 

Média geral 9,142 8,190 8,471 7,859 

Fonte: O autor 
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Para este levantamento, não foi possível considerar os graus obtidos pelos 

alunos do 17/1 C DoMPSA, na etapa presencial do 17/1 CMS (1ª fase do C DoMPSA). 

Isto porque os mesmos necessitaram ser desligados do curso, antes de serem 

concluídas todas as avaliações previstas, devido a restrições de horas de voo. 

Em seguida, foi verificada a média geral, por disciplina, obtida pelos alunos do 

CMS, antes de 2017, quando não havia uma etapa de educação a distância, 

precedendo a fase presencial do curso. Para tal, foram levantados os resultados 

alcançados nos turnos realizados em 2015 e 2016. Tal escolha temporal se deu, por 

não haverem ocorrido, nestes anos, significativas modificações no conteúdo e formato 

do CMS, em comparação a 2017, que pudessem influenciar as análises realizadas. 

Foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 3: 

 

TABELA 3 - Média geral, por disciplina, dos alunos de 2015 e 2016, na etapa presencial do CMS 

 

TURNO 
DISCIPLINAS 

Deveres do MS 
Inspeção de 

Pessoal 
Fardos, Pacotes e 

Mochilas 
Lançamentos 

15/1 CMS 8,093 7,537 7,894 7,701 

15/2 CMS 7,949 8,144 8,392 8,105 

16/1 CMS 7,894 7,937 8,049 7,916 

16/2 CMS 8,523 7,680 7,854 8,734 

16/3 CMS 9,081 8,404 8,817 8,345 

Média geral 8,308 7,940 8,201 8,160 

Fonte: O autor 

 

Assim, com base nos dados apresentados, juntamente com as impressões e 

opiniões da equipe de instrução e dos alunos, obtidas através dos questionários 

distribuídos (Apêndices B e C), foi verificada, para cada disciplina do CMS, a influência 

da realização da etapa de educação a distância, no rendimento dos alunos durante o 

período presencial do curso. 

 

4.1.2.1 Disciplina Deveres do Mestre de Salto 

 

Em relação à disciplina Deveres do Mestre de Salto, verificou-se que a 

realização da etapa de educação a distância proporcionou um aumento de, 

aproximadamente, 10% na média geral dos alunos por ocasião do período presencial 

do curso, conforme pode ser observado nos resultados apresentados no Gráfico 22: 
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GRÁFICO 22 - Comparativo da média geral obtida na disciplina Deveres do MS, antes 

e depois da implementação da etapa de educação a distância 
Fonte: O autor 

 

Provavelmente, este considerável ganho no rendimento dos alunos encontra-

se associado à natureza factual (teórica) dos assuntos que compõem a referida 

disciplina, tendo em vista este tipo de conteúdo ser o mais adequado para a educação 

a distância. 

Posteriormente, foram analisados os dados obtidos através dos questionários 

distribuídos aos alunos e à equipe de instrução do CMS (Apêndices B e C). 

Ao ser perguntado aos instrutores e monitores do CMS, responsáveis pela 

disciplina Deveres do Mestre de Salto, se a etapa de educação a distância facilitou a 

aprendizagem dos alunos no período presencial do curso, chegou-se ao resultado 

apresentado no Gráfico 23: 

 

 
GRÁFICO 23 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina Deveres do MS 

(visão da equipe de instrução do CMS) 
Fonte: O autor 
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Observa-se, portanto, que 83% dos instrutores e monitores da Disciplina 

Deveres do Mestre de Salto acreditam que a etapa de educação a distância facilitou 

a aprendizagem dos alunos no período presencial do curso. 

Paralelamente, quando questionado aos alunos, se o conteúdo apresentado 

nos Módulos “A” e “B”, da etapa de educação a distância, facilitou a aprendizagem da 

disciplina Deveres do MS, por ocasião do período presencial do curso, obteve-se o 

resultado apresentado no Gráfico 24: 

 

 
GRÁFICO 24 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina Deveres do MS 

(visão dos alunos) 
Fonte: O autor 

 

Portanto, nota-se que ao menos 92% dos alunos acreditam que a etapa de 

educação a distância contribuiu para facilitar a aprendizagem da disciplina Deveres 

do Mestre de Salto, durante o período presencial do curso. 

Já ao ser indagado aos instrutores e monitores da disciplina Deveres do MS, 

como os mesmos avaliam o rendimento dos alunos que realizaram a etapa de 

educação a distância, comparado aos alunos que não o fizeram, inclusive aqueles de 

turnos/anos anteriores, foram colhidos os resultados apresentados no Gráfico 25: 
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GRÁFICO 25 - Comparativo do desempenho dos alunos na disciplina Deveres do MS, 

antes e depois da implementação da etapa de educação a distância 
(visão da equipe de instrução) 

Fonte: O autor 

 

Verifica-se, então, que 80% dos instrutores e monitores da disciplina Deveres 

do Mestre de Salto observaram que, os alunos que realizaram a etapa de educação a 

distância, apresentaram um rendimento superior em comparação aos alunos que não 

o fizeram, inclusive aqueles de turnos/anos anteriores, nas atividades de ensino sob 

sua responsabilidade. 

Cabe observar que 1 (um) instrutor/monitor da disciplina Deveres do Mestre de 

Salto, informou não ter tomado conhecimento de quais alunos não haviam realizado 

a etapa de educação a distância e, por esta razão, optou pela resposta “não 

observado” para esta questão. O voto deste militar foi desconsiderado para o 

resultado das análises realizadas. 

Já, ao ser questionado aos alunos que participaram do experimento, como os 

mesmos avaliam o seu próprio desempenho na disciplina Deveres do Mestre de Salto, 

durante a etapa presencial do curso, comparado aos demais do turno, que não 

realizaram os Módulos “A” e “B” da etapa de educação de educação a distância, foi 

observado o resultado apresentado no Gráfico 26: 
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GRÁFICO 26 - Comparativo do desempenho dos alunos na disciplina Deveres do MS, 

antes e depois da implementação da etapa de educação a distância 
(visão dos alunos) 

Fonte: O autor 

 

Sendo assim, notou-se que ao menos 77% dos militares que participaram do 

experimento acreditam ter apresentado um desempenho superior na disciplina 

Deveres do MS, durante o período presencial do curso, em comparação aos demais 

alunos do turno que não realizaram os Módulos “A” e “B” da etapa de educação a 

distância. 

Cabe salientar que, conforme apresentado na metodologia da pesquisa, 4 

(quatro) alunos do 17/1 CMS e 7 (sete) alunos do 17/2 CMS não realizaram a etapa 

de educação a distância, por motivos diversos e justificados. Já 9 (nove) alunos que 

participaram do experimento informaram não terem tomado conhecimento de quais 

alunos não haviam realizado a etapa de educação a distância e, por esta razão, 

optaram pela resposta “não observado” para esta questão. Os votos destes militares 

foram, então, desconsiderados para o resultado das análises realizadas. 

Portanto, após a análise de todos os resultados apresentados, conclui-se que 

a realização dos Módulos “A” e “B”, da etapa de educação a distância, refletiu em uma 

significativa melhoria no processo de ensino-aprendizagem da disciplina Deveres do 

MS, durante o período presencial do curso. 

 

4.1.2.2 Disciplina Inspeção de Pessoal 

 

Por sua vez, em relação à disciplina Inspeção de Pessoal, verificou-se que a 

realização da etapa de educação a distância proporcionou um aumento de, 
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aproximadamente, 3,15% na média geral dos alunos, por ocasião do período 

presencial do curso, conforme pode ser observado nos resultados apresentados no 

Gráfico 27: 

 

 

GRÁFICO 27 - Comparativo da média geral obtida na disciplina Inspeção de Pessoal, 
antes e depois da implementação da etapa de educação a distância 

Fonte: O autor 

 

Provavelmente, esta pequena melhoria no rendimento dos alunos encontra-se 

associada ao caráter procedimental e atitudinal dos assuntos que compõem a referida 

disciplina, no qual a EAD não se apresenta tão eficiente, quanto em relação aos 

conteúdos factuais (teóricos). 

Em seguida, foram analisados os dados obtidos através dos questionários 

distribuídos aos alunos e à equipe de instrução do CMS (Apêndices B e C). 

Inquirido aos instrutores e monitores do CMS, responsáveis pela disciplina 

Inspeção de Pessoal, se a etapa de educação a distância facilitou a aprendizagem 

dos alunos no período presencial do curso, chegou-se ao resultado apresentado no 

Gráfico 28: 
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GRÁFICO 28 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina Inspeção de 

Pessoal (visão da equipe de instrução do CMS) 
Fonte: O autor 

 

Observa-se, portanto, que 78% dos instrutores e monitores da disciplina 

Inspeção de Pessoal acreditam que a etapa de educação a distância facilitou a 

aprendizagem dos alunos no período presencial do curso. 

Paralelamente, quando perguntado aos alunos, se o conteúdo apresentado no 

Módulo “C”, da etapa de educação a distância, facilitou a aprendizagem da disciplina 

Inspeção de Pessoal, por ocasião do período presencial do curso, obteve-se o 

resultado apresentado no Gráfico 29: 

 

 
GRÁFICO 29 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina Inspeção de 

Pessoal (visão dos alunos) 
Fonte: O autor 
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Portanto, nota-se que ao menos 90% dos alunos acreditam que a etapa de 

educação a distância contribuiu para facilitar a aprendizagem da disciplina Inspeção 

de Pessoal, durante o período presencial do curso. 

Já ao ser perguntado aos instrutores e monitores da disciplina Inspeção de 

Pessoal, como os mesmos avaliam o rendimento dos alunos que realizaram a etapa 

de educação a distância, comparado aos alunos que não o fizeram, inclusive aqueles 

de turnos/anos anteriores, foram colhidos os resultados apresentados no Gráfico 30: 

 

 
GRÁFICO 30 - Comparativo do desempenho dos alunos na disciplina Inspeção de 

Pessoal, antes e depois da implementação da etapa de educação a 
distância (visão da equipe de instrução) 

Fonte: O autor 

 

Verifica-se, então, que 57% dos instrutores e monitores da disciplina Inspeção 

de Pessoal observaram que, os alunos que realizaram a etapa de educação a 

distância, apresentaram um rendimento superior em comparação aos alunos que não 

o fizeram, inclusive aqueles de turnos/anos anteriores, nas atividades de ensino sob 

sua responsabilidade. Já 43% da equipe de instrução da disciplina, acreditam que o 

rendimento dos alunos que participaram do experimento foi igual aos que não 

participaram. Portanto, não houve um consenso geral neste ponto. 

Cabe observar que 2 (dois) instrutores/monitores da disciplina Inspeção de 

Pessoal informaram não terem tomado conhecimento de quais alunos não haviam 

realizado a etapa de educação a distância e, por esta razão, optaram pela resposta 

“não observado” para esta questão. Os votos destes militares foram desconsiderados 
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para o resultado das análises realizadas. 

Já, ao ser perguntado aos alunos que participaram do experimento, como os 

mesmos avaliam o seu próprio desempenho na disciplina Inspeção de Pessoal, 

durante a etapa presencial do curso, comparado aos demais alunos do turno, que não 

realizaram o Módulo “C” da etapa de educação de educação a distância, foi observado 

o resultado apresentado no Gráfico 31: 

 

 

GRÁFICO 31 - Comparativo do desempenho dos alunos na disciplina Inspeção de 
Pessoal, antes e depois da implementação da etapa de educação a 
distância (visão dos alunos) 

Fonte: O autor 

 

Sendo assim, nota-se que ao menos 71% dos militares que participaram do 

experimento acreditam ter apresentado um desempenho superior na disciplina 

Inspeção de Pessoal, durante o período presencial do curso, em comparação aos 

demais alunos do turno que não realizaram o Módulo “C” da etapa de educação a 

distância. 

Cabe ressaltar que, conforme apresentado na metodologia da pesquisa, 4 

(quatro) alunos do 17/1 CMS e 7 (alunos) do 17/2 CMS não realizaram a etapa de 

educação a distância, por motivos diversos e justificados. Já 8 (oito) alunos que 

participaram do experimento informaram não terem tomado conhecimento de quais 

militares não haviam realizado a etapa de educação a distância e, por esta razão, 

optaram pela resposta “não observado” para esta questão. Os votos destes militares 

foram, então, desconsiderados para o resultado das análises realizadas. 

Portanto, após a análise de todos os resultados apresentados, conclui-se que 

a realização do Módulo “C” facilitou a aprendizagem da disciplina Inspeção de 
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Pessoal, durante o período presencial do curso, e proporcionou uma pequena 

melhoria no grau alcançado pelos alunos.  

 

4.1.2.3 Disciplina Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas 

 

Já em relação à disciplina Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e 

Mochilas (TPFPM), verificou-se que a realização da etapa de educação a distância 

proporcionou um aumento de, aproximadamente, 3,29% na média geral dos alunos, 

por ocasião do período presencial do curso, conforme pode ser observado nos 

resultados apresentados no Gráfico 32: 

 

 
GRÁFICO 32 - Comparativo da média geral obtida na disciplina TPFPM, antes e 

depois da implementação da etapa de educação a distância 
Fonte: O autor 

 

Provavelmente, esta pequena melhoria no rendimento dos alunos encontra-se 

associada ao caráter procedimental e atitudinal dos assuntos que compõem a referida 

disciplina, no qual a EAD não se apresenta tão eficiente, quanto em relação aos 

conteúdos factuais (teóricos). 

Em seguida, foram analisados os dados obtidos através dos questionários 

distribuídos aos alunos e à equipe de instrução do CMS (Apêndices B e C). 

Perguntado aos instrutores e monitores do CMS, responsáveis pela disciplina 

TPFPM, se a etapa de educação a distância facilitou a aprendizagem dos alunos no 

período presencial do curso, chegou-se ao resultado apresentado no Gráfico 33: 
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GRÁFICO 33 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina TPFPM (visão 
da equipe de instrução) 

Fonte: O autor 

 

Observa-se, portanto, que a totalidade (100%) dos instrutores e monitores da 

disciplina TPFPM acreditam que a etapa de educação a distância facilitou a 

aprendizagem dos alunos no período presencial do curso. 

Paralelamente, quando perguntado aos alunos, se o conteúdo apresentado no 

Módulo “D”, da etapa de educação a distância, facilitou a aprendizagem da disciplina 

TPFPM, por ocasião do período presencial do curso, obteve-se o resultado 

apresentado no Gráfico 34: 

 

 

GRÁFICO 34 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina TPFPM (visão 
dos alunos) 

Fonte: O autor 
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Portanto, nota-se que ao menos 85% dos alunos acreditam que a etapa de 

educação a distância contribuiu para facilitar a aprendizagem da disciplina TPFPM, 

durante o período presencial do curso. 

Já ao ser perguntado aos instrutores e monitores da disciplina TPFPM, como 

os mesmos avaliam o rendimento dos alunos que realizaram a etapa de educação a 

distância, comparado aos alunos que não o fizeram, inclusive aqueles de turnos/anos 

anteriores, foram colhidos os resultados apresentados no Gráfico 35: 

 

 
GRÁFICO 35 - Comparativo do desempenho dos alunos na Disciplina TPFPM, antes 

e depois da implementação da etapa de educação a distância (visão 
da equipe de instrução) 

Fonte: O autor 

 

Verifica-se, então, que a totalidade (100%) dos instrutores e monitores da 

disciplina TPFPM observaram que, os alunos que realizaram a etapa de educação a 

distância, apresentaram um rendimento superior em comparação aos alunos que não 

o fizeram, inclusive aqueles de turnos/anos anteriores, nas atividades de ensino sob 

sua responsabilidade. 

Cabe observar que 1 (um) instrutor/monitor da disciplina TPFPM informou não 

ter tomado conhecimento de quais alunos não haviam realizado a etapa de educação 

a distância e, por esta razão, optou pela resposta “não observado” para esta questão. 

O voto deste militar foi desconsiderado para o resultado das análises realizadas. 

Já, ao ser perguntado aos alunos que participaram do experimento, como os 

mesmos avaliam o seu próprio desempenho na disciplina TPFPM, durante a etapa 
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presencial do curso, comparado aos demais alunos do turno, que não realizaram o 

Módulo “D” da etapa de educação de educação a distância, foi observado o resultado 

apresentado no Gráfico 36: 

 

 
GRÁFICO 36 - Comparativo do desempenho dos alunos na disciplina TPFPM, antes 

e depois da implementação da etapa de educação a distância (visão 
dos alunos) 

Fonte: O autor 

 

Sendo assim, nota-se que ao menos 63% dos militares que participaram do 

experimento acreditam ter apresentado um desempenho superior na disciplina 

TPFPM, durante o período presencial do curso, em comparação aos demais alunos 

do turno que não realizaram o Módulo “D” da etapa de educação a distância. Já 37% 

dos alunos que participaram do experimento, acreditam que tiveram um rendimento 

igual aos alunos que não participaram. 

Cabe salientar que, conforme mencionado na metodologia da pesquisa, 4 

(quatro) alunos do 17/1 CMS e 7 (alunos) do 17/2 CMS não realizaram a etapa de 

educação a distância, por motivos diversos e justificados. Já 8 (oito) alunos que 

participaram do experimento informaram não terem tomado conhecimento de quais 

militares não haviam realizado a etapa de educação a distância e, por esta razão, 

optaram pela resposta “não observado” para esta questão. Os votos destes militares 

foram, então, desconsiderados para o resultado das análises realizadas. 

Portanto, após a análise de todos os resultados, conclui-se que a realização do 

Módulo “D”, apesar de ter facilitado a aprendizagem da disciplina Técnica de 

Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas, durante o período presencial do curso, 

proporcionou apenas uma pequena melhoria no grau alcançado pelos alunos. 
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4.1.2.4 Disciplina Lançamentos 

 

Por fim, para a disciplina Lançamentos, observou-se um leve decréscimo de, 

aproximadamente, 3,69% na média geral dos alunos, por ocasião do período 

presencial do curso, conforme pode ser observado nos resultados apresentados no 

Gráfico 37: 

 

 
GRÁFICO 37 - Comparativo da média geral obtida na disciplina Lançamentos, antes 

e depois da implementação da etapa de educação a distância 
Fonte: O autor 

 

Provavelmente, esta pequena diferença no rendimento dos alunos encontra-se 

associada ao caráter procedimental e atitudinal dos assuntos que compõem a referida 

disciplina, no qual a EAD não se apresenta tão eficiente, quanto em relação aos 

conteúdos factuais (teóricos). 

Em seguida, foram analisados os dados obtidos através dos questionários 

distribuídos aos alunos e à equipe de instrução do CMS (Apêndices B e C). 

Questionado aos instrutores e monitores do CMS, responsáveis pela disciplina 

Lançamentos, se a etapa de educação a distância facilitou a aprendizagem dos alunos 

no período presencial do curso, chegou-se ao resultado apresentado no Gráfico 38: 
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GRÁFICO 38 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina Lançamentos 

(visão da equipe de instrução) 
Fonte: O autor 

 

Observa-se, portanto, que 75% dos instrutores e monitores da disciplina 

Lançamentos acreditam que a etapa de educação a distância facilitou a aprendizagem 

dos alunos no período presencial do curso. 

Paralelamente, quando perguntado aos alunos, se o conteúdo apresentado no 

Módulo “E”, da etapa de educação a distância, facilitou a aprendizagem da disciplina 

Lançamentos, por ocasião do período presencial do curso, obteve-se o resultado 

apresentado no Gráfico 39: 

 

 
GRÁFICO 39 - A importância da EAD na aprendizagem da disciplina Lançamentos 

(visão dos alunos) 
Fonte: O autor 
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Portanto, nota-se que ao menos 78% dos alunos acreditam que a etapa de 

educação a distância contribuiu para facilitar a aprendizagem da disciplina 

Lançamentos, durante o período presencial do curso. 

Já, ao ser indagado aos instrutores e monitores da disciplina Lançamentos, 

como os mesmos avaliam o rendimento dos alunos que realizaram a etapa de 

educação a distância, comparado aos alunos que não o fizeram, inclusive aqueles de 

turnos/anos anteriores, foram colhidos os resultados apresentados no Gráfico 40: 

 

 
GRÁFICO 40 - Comparativo do desempenho dos alunos na disciplina Lançamentos, 

antes e depois da implementação da etapa de educação a distância 
(visão da equipe de instrução) 

Fonte: O autor 

 

Verifica-se, então, que 62% dos instrutores e monitores da disciplina 

Lançamentos observaram que, os alunos que realizaram a etapa de educação a 

distância, apresentaram um rendimento superior em comparação aos alunos que não 

o fizeram, inclusive aqueles de turnos/anos anteriores, nas atividades de ensino sob 

sua responsabilidade. Já 38% dos instrutores e monitores da disciplina acreditam que 

o rendimento dos alunos que participaram do experimento foi igual aos que não 

participaram. Portanto, não houve um consenso geral entre a equipe de instrução. 

Cabe observar que 3 (três) instrutores/monitores da disciplina Lançamentos 

informaram não terem tomado conhecimento de quais alunos não haviam realizado a 

etapa de educação a distância e, por esta razão, optaram pela resposta “não 

observado” para esta questão. Os votos destes militares foram desconsiderados para 

o resultado das análises realizadas. 

Já, ao ser perguntado aos alunos que participaram do experimento, como os 

mesmos avaliam o seu próprio desempenho na disciplina Lançamentos, durante a 
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etapa presencial do curso, comparado aos demais alunos do turno, que não 

realizaram o Módulo “E” da etapa de educação de educação a distância, foi observado 

o resultado apresentado no Gráfico 41: 

 

 
GRÁFICO 41 - Comparativo do desempenho dos alunos na disciplina Lançamentos, 

antes e depois da implementação da etapa de educação a distância 
(visão dos alunos) 

Fonte: O autor 

 

Sendo assim, nota-se que ao menos 55% dos militares que participaram do 

experimento acreditam ter apresentado um desempenho superior na disciplina 

Lançamentos durante o período presencial do curso, em comparação aos demais 

alunos do turno que não realizaram o Módulo “E” da etapa de educação a distância. 

Já 45% dos alunos que participaram do experimento, acreditam que tiveram um 

rendimento igual aos alunos que não participaram. Portanto, também não houve um 

consenso geral entre os alunos. 

Cabe ressaltar que 4 (quatro) alunos do 17/1 CMS e 7 (alunos) do 17/2 CMS 

não realizaram a etapa de educação a distância, por motivos diversos e justificados. 

Já 8 (oito) alunos que participaram do experimento informaram não terem tomado 

conhecimento de quais militares não haviam realizado a etapa de educação a 

distância e, por esta razão, optaram pela resposta “não observado” para esta questão. 

Os votos destes militares foram, então, desconsiderados para o resultado das análises 

realizadas. 

Portanto, após a análise de todos os resultados, conclui-se que a realização do 

Módulo “E”, apesar de ter facilitado a aprendizagem da disciplina Lançamentos, 

durante o período presencial do curso, proporcionou pouca influência no grau 

alcançado pelos alunos. 
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4.1.2.5 Conclusão parcial 

 

Após a análise de todos os resultados apresentados, conclui-se que a 

realização dos Módulos “A” e “B”, da etapa de educação a distância, proporcionou 

uma significativa melhoria no processo de ensino-aprendizagem da disciplina Deveres 

do Mestre de Salto, durante o período presencial do curso.  

Já a realização dos Módulos “C”, “D” e “E”, apesar de terem facilitado a 

aprendizagem durante o período presencial do curso, apresentaram pouca influência 

no rendimento dos alunos nas disciplinas Inspeção de Pessoal; Técnica de 

Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas; e Lançamentos.  

Assim, ratifica-se que a utilização da EAD no CMS possui grande eficácia na 

aprendizagem de conhecimentos essencialmente factuais (teóricos), enquanto que, 

para os conteúdos de caráter eminentemente procedimental e atitudinal, atua, 

principalmente, como um agente facilitador da aprendizagem, preparando o aluno 

para as instruções do período presencial do curso. 

 

4.1.3 Opiniões da equipe de instrução e alunos do CMS 

  

Encerrando esta seção, no intuito de melhor transmitir parte das impressões da 

equipe de instrução e dos alunos do Curso de Mestre de Salto, em relação à etapa de 

educação a distância, realizada em 2017, seguem alguns comentários retirados dos 

questionários distribuídos: 

 

- “Considero que essa etapa foi essencial para facilitar o aprendizado do curso”. 

- “A realização da etapa de educação a distância é uma boa iniciativa”.  

- “Excepcional o ensino a distância. Facilita demais o aluno ao iniciar o curso”. 

- “Que o ensino à distância possa continuar também nos anos seguintes”. 

- “As vídeo-aulas foram de extrema importância para os treinamentos, 

principalmente na parte de lançamentos”. 

- “Este módulo on-line é realmente importante. O aluno já consegue chegar com 

um bom conhecimento e isso facilita, tanto a equipe de instrução, quanto os alunos”. 

- “O material que a EAD proporciona é de grande importância para o aluno, pois 

facilita o aprendizado em sala de aula”. 
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- “Era notável a diferença de conhecimento de quem fez a parte EAD e quem 

não fez, tornando a instrução bem mais didática e rápida”. 

- “O módulo a distância é uma excelente iniciativa, pois ambienta o aluno com 

o que ele verá no curso”. 

- “Excelente iniciativa. Até os instrutores comentaram que os alunos já sabiam 

muito a matéria, antes mesmo deles ministrarem”. 

- “Os alunos demonstraram um conhecimento muito elevado em todas as 

instruções. O instrutor conseguia, com clareza, diferenciar o aluno que praticou as 

atividades no AVA”. 

- “Foi notório, nas instruções, que os alunos realmente já tinham conhecimento 

da disciplina. Faltava realmente só ajustes finos e colocar em prática os 

conhecimentos”. 

- “A disciplina Deveres do Mestre de Salto pode ser toda a distância. Não há 

necessidade do aluno estar dentro de uma sala de aula. A avaliação dessa matéria 

poderia ser on-line também”. 

 

Já os comentários negativos, em geral, abordaram aspectos semelhantes. 

Em relação às disciplinas Inspeção de Pessoal, TPFPM e Lançamentos, parte 

dos alunos salientou, conforme o esperado, que, ainda que a etapa de educação a 

distância tenha facilitado a aprendizagem, faz-se necessário que o conhecimento seja 

complementado através de instruções práticas. 

Por sua vez, a grande maioria dos alunos relataram que suas OM não 

disponibilizaram tempo de estudo durante o horário de expediente. Tal opinião 

também já era aguardada, tendo em vista que, apesar da etapa de educação a 

distância ter sido regulada, por ordem do Cmt do CI Pqdt GPB, dado o seu caráter 

experimental, não houve uma publicação oficial da etapa, em boletim da Diretoria de 

Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), ou, então, a republicação da portaria 

que regula o CMS, assegurando determinada quantidade de horas de estudo ao 

aluno, durante o horário de expediente. 

Outra observação recorrente foi em relação à quantidade de atividades 

desenvolvidas durante a etapa de educação a distância, a despeito do pouco tempo 

de duração, ou seja, aproximadamente 3 (três) semanas. No entanto, o início da etapa 

não pôde ser adiantado, uma vez que esteve condicionado à matrícula dos militares 

no CMS, por intermédio da publicação em boletim da DCEM. 
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4.2 CONSEQUÊNCIAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA ETAPA EAD NO CMS 
 

4.2.1 O novo modelo de ensino semipresencial do CMS  

 

Conforme os dados apresentados e analisados anteriormente, verificou-se que 

a etapa de educação a distância, desenvolvida para o Curso de Mestre de Salto, 

proporcionou aos alunos um ensino de qualidade, tendo sido capaz, inclusive, de 

melhorar o rendimento dos alunos em quase todas as disciplinas do período 

presencial do curso.  

Os resultados também apontaram que o sucesso da Educação a Distância está 

fortemente relacionado à natureza dos conteúdos ensinados. Para aqueles de caráter 

essencialmente factual (teórico), a EAD mostrou-se extremamente efetiva. Já para os 

conhecimentos de ordem procedimental e atitudinal, apesar da EAD facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário que as instruções sejam 

complementadas, através do ensino presencial. 

Partindo destas conclusões, é possível verificar de que maneira a Educação a 

Distância pode ser implementada no atual formato de ensino, exclusivamente 

presencial, do Curso de Mestre de Salto.   

Durante a revisão da literatura, foi apresentado que, atualmente, o CMS é 

realizado em 5 (cinco) semanas, exclusivamente, na modalidade de ensino presencial, 

tendo a sua carga horária distribuída da seguinte forma, conforme o Quadro 19: 

 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 

DISCIPLINAS 
CURRICULARES 

Deveres do Mestre de Salto 38 horas 

Inspeção de Pessoal 20 horas 

Técnica de Preparação de  
Fardos, Pacotes e Mochilas 

20 horas 

Lançamentos 80 horas 

COMPLEMENTAÇÃO 
DO ENSINO 

Assuntos da atualidade 20 horas 

Demonstração de dobragem  1 hora 

OUTRAS ATIVIDADES 

Treinamento Físico Militar 15 horas 

Pesquisas educacionais 4 horas 

Medidas Administrativas 16 horas 

TOTAL 214 horas 

QUADRO 19 - Grade curricular do Curso de Mestre de Salto 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

Também é importante recordar que, conforme o Programa de Treinamento do 



125 
 
 

CMS, para cada semana de instrução, são previstas 40 (quarenta) horas-aula, não 

sendo computadas, neste total, aquelas destinadas para instrução noturna. O dia de 

instrução, por sua vez, é dividido em 8 (oito) tempos, sendo 4 (quatro) na parte da 

manhã e 4 (quatro) na parte da tarde. Cada tempo de instrução possui a duração de 

50 (cinquenta) minutos, com 10 (dez) minutos de intervalo (BRASIL, 2012, p. 1).  

Passando, então, para uma análise mais detalhada da grade curricular do 

curso, observa-se a existência de 21 (vinte e uma) horas-aula destinadas para 

complementação do ensino, sendo 20 (vinte) horas-aula voltadas para assuntos da 

atualidade e 1 (uma) hora-aula para uma demonstração de dobragem do paraquedas.  

O conteúdo da atividade de assuntos da atualidade é de natureza 

exclusivamente factual (teórica), o que, de acordo com as análises realizadas, são 

altamente favoráveis à aprendizagem, por meio do ensino não-presencial. Assim, o 

tempo disponibilizado para esta atividade poderia ser transferido para a etapa de 

educação a distância. O mesmo também poderia ser aplicado à atividade de 

demonstração de dobragem do paraquedas, passando a ser realizada através de 

vídeo-aula, dado que o objetivo desta instrução visa transmitir ao aluno apenas uma 

noção sumária do processo de dobragem, já que tal conhecimento não possui 

aplicação prática para o Mestre de Salto. Cabe ressaltar, inclusive, que nos últimos 

anos, estas atividades não têm sido realizadas durante o curso. 

O curso também destina 35 (trinta e cinco) horas-aula para outras atividades, 

sendo 15 (quinze) horas-aula para Treinamento Físico Militar (TFM), 4 (quatro) horas-

aula para pesquisas educacionais e 16 (dezesseis) horas-aula para medidas 

administrativas.  

A prática do TFM não possui nenhuma influência direta no processo de 

formação do Mestre de Salto. Portanto, esta atividade poderia ser realizada na OM de 

origem do aluno, durante a etapa de educação a distância. Nos últimos anos, aliás, 

esta atividade também não tem sido realizada durante o curso. 

Já as atividades de pesquisas educacionais têm sido conduzidas, atualmente, 

após a conclusão do curso, através de questionários digitais disponibilizados pela 

internet. O mesmo poderia continuar a ser realizado, no entanto, com o auxílio do AVA 

para facilitar a divulgação e o preenchimento. De qualquer forma, o tempo destinado 

para esta atividade poderia ser transferido do período presencial para a etapa de 

educação a distância. 

Já as medidas administrativas dos alunos para o curso, via de regra, consistem 
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em tarefas simples, como o preenchimento de fichas, entrega de documentações, 

arranchamento, levantamento da necessidade de alojamento etc. Geralmente, tais 

atividades são realizadas no último dia da semana que antecede o início do curso, 

não sendo utilizadas as horas previstas no PLADIS. De toda maneira, estas atividades 

poderiam ser realizadas por intermédio do AVA, durante a etapa de educação a 

distância do curso. 

Partindo agora para a análise das disciplinas curriculares, verificam-se 38 (trinta 

e oito) horas-aula destinadas para a disciplina Deveres do Mestre de Salto, 20 (vinte) 

horas-aula para a disciplina Inspeção de Pessoal, 20 (vinte) horas-aula para a 

disciplina Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas e 80 (oitenta) horas-

aula para a disciplina Lançamentos. No total, 158 (cento e cinquenta e oito) horas-

aula que constituem a maior carga-horária do curso. 

Sendo assim, a fim de facilitar a visualização de cada disciplina, nos quadros 

que seguem, encontram-se destacadas, na cor vermelho, as horas-aula que poderiam 

ser transferidas do período presencial, para a etapa de educação a distância do CMS. 

Logo após, seguem as justificativas que amparam cada proposta. 

A disciplina Deveres do Mestre de Salto é composta pelos assuntos e carga 

horária descritos no Quadro 20: 

 

DISCIPLINA – DEVERES DO MESTRE DE SALTO 
Tempo: 

38 horas 

UD ASSUNTO 
CARGA-

HORÁRIA 
TÉCNICA DE 

ENSINO 

I 

1. Orientação no circuito da aeronave 6 horas 

Palestra 

2. Procedimentos na reorganização 2 horas 

3. Equipe de terra 2 horas 

4. Atribuições 4 horas 

5. Operações aeroterrestres 2 horas 

- Prova formal (UD I) 2 horas Prova escrita 

II 

1. Missões de lançamento e de aerotransporte 2 horas 

Palestra 

2. Conversação Piloto/MS e regras de exploração 2 horas 

3. Documentos do Mestre de Salto: 
PQ-1 a PQ-10 e normas para preenchimento 

2 horas 

4. Acidentes aeroterrestres 4 horas 

- Prova formal (UD II) 3 horas Prova escrita 

III 

1. Aeronaves de Transporte 1 hora 

Palestra 2. Inspeção de Aeronave 
(C-130, C-95 B ou C-105) 

1 hora 

- Prova formal (UD III) 5 horas Prova prática 

QUADRO 20 - Grade curricular da disciplina Deveres do Mestre de Salto 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
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O caráter essencialmente factual (teórico) desta disciplina, ministrada apenas 

através de palestras, permitiria que a mesma fosse realizada, integralmente, durante 

a etapa de educação a distância. Exceção feita para as provas formais das UD I e II, 

que seriam realizadas, presencialmente, logo por ocasião do início do curso, a fim de 

verificar a aprendizagem do conteúdo da etapa de educação a distância e estimular a 

dedicação dos alunos na etapa de educação a distância. A prova formal referente à 

UD III não é mais realizada, desde 2012. 

A aprovação nestas avaliações, inclusive, poderia ser estabelecida como 

condição obrigatória para o prosseguimento no curso (salvaguardado o direito à 

recuperação). Tal incentivo é muito importante, pois a disciplina de estudo, por parte 

do aluno, é fundamental para o sucesso de qualquer forma de educação a distância.  

Assim, todos os demais tempos de instrução, num total de 33 (trinta e três) 

horas-aula, passariam a ser realizados antes do período presencial do curso, por 

intermédio do AVA. 

Por sua vez, a disciplina Inspeção de Pessoal é organizada de acordo com os 

assuntos e carga horária descritos no Quadro 21: 

 

DISCIPLINA – INSPEÇÃO DE PESSOAL 
Tempo: 

20 horas 

UD ASSUNTO 
CARGA-

HORÁRIA 
TÉCNICA DE ENSINO 

I 

1. Inspeção do Pqdt equipado com conjunto T-10 
e reserva 

3 horas 
Palestra e 

demonstração 

2. Técnica e sequência da inspeção de Pqd T-10 
e reserva 

5 horas 
Palestra, demonstração 

e exercício individual 

- Prova formal (UD I) 4 horas Prova prática 

II 

1. Inspeção do Pqdt equipado com conjunto T-10, 
reserva, armado e equipado 

4 horas 
Palestra, demonstração 

e exercício individual 

- Prova formal (UD II) 4 horas Prova prática 

QUADRO 21 - Grade curricular da disciplina Inspeção de Pessoal 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

A disciplina Inspeção de Pessoal possui caráter essencialmente procedimental 

e atitudinal. Portanto, ainda que as vídeo-aulas tenham facilitado o entendimento da 

disciplina, na etapa presencial do curso, apenas o uso da EAD não se mostra 

suficiente para a aprendizagem de todos os conhecimentos necessários.  

No entanto, o assunto Inspeção do Pqdt equipado com conjunto T-10 e reserva 

(UD I, assunto 1), com duração prevista para 3 (três) horas-aula, tem por objetivo 

apenas identificar componentes e características dos Pqd para lançamento 
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semiautomático de pessoal, material leve e cães, sendo utilizadas as técnicas de 

ensino de palestra e demonstração.  

Justamente por estas características, este assunto foi ministrado durante a 

etapa de educação a distância, através da apresentação de slides. A sua 

aprendizagem foi comprovada através do exercício único do Módulo “C”, no qual a 

totalidade (100%) dos alunos obtiveram, no mínimo, a menção “MB” (Muito Bom: entre 

8,0 e 9,499), conforme apresentado anteriormente. O ensino deste assunto poderia 

ser, inclusive, aperfeiçoado por intermédio da confecção de uma vídeo-aula.  

Assim, este assunto, especificamente, poderia passar a ser ensinado através 

da etapa de educação a distância. A comprovação da aprendizagem continuaria a ser 

realizada como é feita atualmente, ou seja, por ocasião da prova formal da UD I, da 

disciplina Inspeção de Pessoal. 

Já os assuntos da disciplina Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e 

Mochilas (TPFPM) estão organizados conforme o Quadro 22: 

 

DISCIPLINA – TÉCNICA DE PREPARAÇÃO 
DE FARDOS, PACOTES E MOCHILAS 

Tempo: 
20 horas 

UD ASSUNTO CARGA-HORÁRIA 
TÉCNICA DE 

ENSINO 

I 

1. Preparação da Mochila 2 horas 
Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

2. Preparação dos Pacotes 4 horas 

3. Inspeção de Pacotes e Mochila 2 horas 

- Prova formal (UD I) 4 horas Prova prática 

II 

1. Preparação dos Fardos 2 horas Palestra, 
demonstração e 

exercício individual 2. Inspeção dos Fardos 2 horas 

- Prova formal (UD II) 4 horas Prova prática 

QUADRO 22 - Grade curricular da disciplina Técnica de Preparação de Fardos, 
Pacotes e Mochilas (TPFPM) 

Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

Esta disciplina, a exemplo da anterior, possui caráter essencialmente 

procedimental e atitudinal. Portanto, ainda que as vídeo-aulas tenham servido de 

suporte para facilitar o entendimento da disciplina, na etapa presencial do curso, 

apenas o uso da EAD não se mostra suficiente para a aprendizagem de todos os 

conhecimentos necessários. Sendo assim, toda a carga horária prevista para a 

disciplina seria empregada na etapa presencial do curso. 
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A disciplina Lançamentos, por sua vez, encontra-se organizada, conforme o 

Quadro 23: 

 

DISCIPLINA – LANÇAMENTOS 
Tempo: 

80 horas 

UD ASSUNTO 
CARGA-

HORÁRIA 
TÉCNICA DE 

ENSINO 

I 

1. Lançamento na Luz Verde, de Bordo 20 horas 
Demonstração e 

exercício 
individual 

2. Lançamento na Vertical da Letra Código, de Bordo 20 horas 

3. Salvamento de Pqdt Preso à Aeronave 4 horas 

- Prova formal (UD I) - Lançamentos - 

Prova prática 

. Ambientação: normal - vertical - diurno 4 horas 

. Ambientação: normal - vertical - noturno 4 horas 

. PF: normal - vertical - noturno - mochila 4 horas 

. PF: misto - vertical - diurno - A-7 4 horas 

. PF: normal - vertical - diurno - mochila 4 horas 

. PF: normal - vertical - diurno - P-2B 4 horas 

. PF: normal - vertical - diurno/noturno - mochila 4 horas 

. PF: normal - luz verde - diurno/noturno - mochila 4 horas 

. PF: cobaia - vertical - diurno/noturno - mochila 4 horas 

QUADRO 23 - Grade curricular da disciplina Lançamentos 
Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

Esta é outra disciplina também de caráter essencialmente procedimental e 

atitudinal. Portanto, apenas o uso da educação a distância não se mostra suficiente 

para a aprendizagem de todos os conhecimentos necessários ao Mestre de Salto, 

ainda que as vídeo-aulas tenham servido de suporte para facilitar o entendimento da 

disciplina, na etapa presencial do curso. 

Sendo assim, toda a carga horária prevista para a disciplina seria empregada 

na etapa presencial do curso. 

No entanto, cabe ressaltar que a quantidade de lançamentos do curso passou 

de 9 (nove) para 7 (sete), sendo 2 (dois) de ambientação e 5 (cinco) provas formais. 

Portanto, não são mais utilizadas 8 (oito) horas-aula desta disciplina, apesar de ainda 

constarem no PLADIS.  

Além disso, é importante recordar que, conforme exposto anteriormente, os 

tempos de instrução noturna não são contados dentro dos 8 (oito) tempos que formam 

1 (um) dia de instrução. Sendo assim, no mínimo 8 (oito) horas-aula relativas aos 
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lançamentos noturnos [4 (quatro) horas de ambientação e mais 4 (quatro) de prova 

formal], não podem ser considerados para calcular a quantidade de dias de instrução.   

Portanto, a partir das análises realizadas, com a implementação de uma etapa 

a distância no CMS, a carga horária prevista em PLADIS, poderia passar a ser 

distribuída conforme o Quadro 24: 

 

ATIVIDADES 

CARGA HORÁRIA 

ETAPA A 
DISTÂNCIA 

ETAPA 
PRESENCIAL 

TOTAL 

DISCIPLINAS 
CURRICULARES 

Deveres do 
Mestre de Salto 

28 horas 10 horas 38 horas 

Inspeção de 
Pessoal 

3 horas 17 horas 20 horas 

TPFPM - 20 horas 20 horas 

Lançamentos - 72 +8 (*) horas 80 horas 

COMPLEMENTAÇÃO 
DO ENSINO 

Assuntos da 
atualidade 

20 horas - 20 horas 

Demonstração de 
dobragem 

1 hora - 1 hora 

OUTRAS ATIVIDADES 

Treinamento 
Físico Militar 

15 horas - 15 horas 

Pesquisas 
educacionais 

4 horas - 4 horas 

Medidas 
Administrativas 

16 horas - 16 horas 

TOTAL 87 horas 119 + 8 (*) horas 214 horas 

(*) Quantidade de horas-aula noturnas 

QUADRO 24 - Proposta de grade curricular para o CMS, com a implementação de 
uma etapa de educação a distância 

Fonte: O autor, adaptado do PLADIS do CMS (BRASIL, 2012) 
 

Cabe ressaltar que, por ainda constarem no PLADIS, apesar destas atividades 

não estarem mais sendo realizadas durante o curso, deixaram de ser retiradas da 

proposta de grade curricular, 5 (cinco) horas-aula referentes à prova formal da UD III, 

da disciplina Deveres do Mestre de Salto, e mais 8 (oito) horas-aula relativas a 2 (dois) 

lançamentos. Excluindo estas atividades da grade curricular, a carga horária da etapa 

presencial seria reduzida ainda mais, passando para 106 (cento e seis) horas-aula de 

instrução, mais 8 (oito) horas-aula de instrução noturna. 

De qualquer forma, uma vez que cada semana de instrução é composta por 40 

(quarenta) horas-aula, mais o período noturno, e a carga horária da etapa presencial 

do curso seria reduzida de 214 (duzentos e catorze) horas-aula para, no mínimo, 119 
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(cento e dezenove) horas-aula, mais 8 (oito) horas-aula noturnas, chega-se à 

conclusão que a implementação de uma etapa de educação a distância no CMS, 

possibilitaria reduzir a etapa presencial de 5 (cinco), para 3 (três) semanas de 

instrução, ou seja para 120 (cento e vinte) horas-aula presenciais. 

 

4.2.2 Reflexos econômicos da implementação da etapa a distância 

 

No Exército Brasileiro, ao final de qualquer curso ou estágio, é elaborado um 

relatório conhecido como Custo Aluno-Curso (CAC), onde todo o recurso dispendido 

é contabilizado. No CI Pqdt GPB, naturalmente, não poderia ser diferente. 

Assim, através do levantamento das planilhas CAC de anos anteriores, 

conforme apresentado no Quadro 25, foi possível verificar o custo médio para a 

realização de um turno do CMS, utilizando o atual modelo de ensino, exclusivamente 

presencial: 

 

TURNO DURAÇÃO CUSTO TOTAL ALUNOS CUSTO-ALUNO-CURSO 

14/1 CMS 33 dias R$ 174.323,20 30 R$ 5.810,77 

14/2 CMS 84 dias R$ 433.417,72 7 R$ 61.916,82 

14/3 CMS 89 dias R$ 433.867,00 44 R$ 9.860,61 

15/1 CMS 31 dias R$ 175.120,91 28 R$ 6.254,32 

15/2 CMS 31 dias R$ 175.902,11 36 R$ 4.886,17 

15/3 CMS 89 dias R$ 442.109,65 44 R$ 9.210,62 

16/1 CMS 43 dias R$ 238.769,62 24 R$ 9.948,73 

16/2 CMS 70 dias R$ 400.397,12 24 R$ 16.683,21 

16/3 CMS 39 dias R$ 229.063,22 37 R$ 6.190,90 

MÉDIA 35 dias R$ 200.000,00 - 

QUADRO 25 - Custos do CMS de 2014 a 2016 
Fonte: O autor, adaptado das planilhas CAC do CMS (BRASIL, 2016) 
 

Com bases nos dados apresentados, observa-se que, em média, o custo de 

um CMS, com duração de 5 (cinco) semanas, ou seja, 35 (trinta e cinco) dias, 

encontra-se em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Portanto, com a redução da etapa presencial do curso, de 5 (cinco) para 3 (três) 

semanas, em virtude da implementação da etapa de educação a distância, os custos 

do período presencial, consequentemente, seriam reduzidos em 40%, passando de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Uma 



132 
 
 

economia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por turno, ou seja, R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) por ano, para o Exército Brasileiro. 

Cabe salientar, todavia, que esta redução do período presencial do curso para 

3 (três) semanas não interfere no recebimento de ajudas de custo, tendo em vista que 

este benefício é garantido ao militar que tenha realizado curso ou estágio, fora de 

sede, com duração superior a 15 (quinze) dias (BRASIL, 2006, p. 15). 

Também é importante esclarecer que os gastos com o CMS não englobam os 

custos com horas de voo utilizadas pelas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) 

para a realização dos lançamentos. Isto porque o custo das horas de voo da FAB não 

é descontado do orçamento do EB.  

Anualmente, conforme as necessidades passadas pelo EB e as possibilidades 

da FAB, o Ministério da Defesa (MD) destina determinada quantidade de horas de 

voo. Cabe ao EB, então, administrar o uso judicioso destas horas de voo.  

Quando a quantidade recebida não é suficiente para atender plenamente as 

suas necessidades, o EB pode solicitar horas extras de voo ao MD, sendo ou não 

atendido. Ou então, é possível negociar, diretamente com a FAB, a compra de mais 

horas de voo ou os custos para a manutenção das aeronaves indisponíveis. Apenas 

nesses casos, pouco frequentes, o EB tem custos com esforço aéreo. 

Por outro lado, conforme abordado na revisão da literatura, muitos autores 

indicam a capacidade da educação a distância em proporcionar economia de escala. 

Ou seja, investimento inicial elevado, compensado a longo prazo, pelos baixos custos 

de manutenção, maior oferta de cursos e quantidade de alunos. 

Este alto investimento inicial refere-se, na realidade, à aquisição de 

equipamentos, programas de informática, contratação de profissionais 

especializados, preparação dos materiais didáticos, cursos para instrutores etc. 

No entanto, os avanços tecnológicos das últimas décadas expandiram o uso 

dos computadores e equipamentos eletrônicos portáteis (celulares, smartphones, 

tablets etc), bem como reduziram os elevados custos de aquisição, aumentando a 

acessibilidade por parte das classes sociais de menor poder aquisitivo. 

Acompanhando esta evolução, a criação de cursos on-line também passou a 

ser algo bastante acessível. A plataforma Moodle, por exemplo, possibilita a criação 

de cursos a distância, dotado de modernas ferramentas de TIC, sem nenhum tipo de 

custo. Além disso, devido ao formato simples da plataforma, não é necessário possuir 

um conhecimento aprofundado em informática para desenvolver um curso on-line. 
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Prova disso, foi a etapa de educação a distância criada como um procedimento 

experimental para este trabalho. A construção do AVA foi realizada por este 

pesquisador, utilizando a plataforma Moodle, com o auxílio do Chefe da Seção de 

Informática do CI Pqdt GPB.  

As apresentações de slides e os exercícios foram concebidos com base nas 

instruções e avaliações do período presencial do curso. Já as vídeo-aulas foram 

gravadas pelos próprios instrutores/monitores, orientados por este pesquisador.  

Para que o acesso ao AVA pudesse ser realizado pela internet, foi criado um 

endereço eletrônico (domínio) e contratado um servidor (hospedagem). 

O custo para a construção do AVA e a confecção das vídeo-aulas foi estimado 

com base no vencimento dos militares que realizaram o serviço, considerando que 1 

(um) dia de trabalho possui 8 (oito) horas. Em síntese, os gastos com a criação da 

etapa de educação a distância do CMS podem ser verificados no Quadro 26: 

 

SERVIÇO DURAÇÃO VALOR 

Plataforma Moodle - Grátis 

Domínio e hospedagem 6 meses R$ 165,00 

Construção do AVA 40 horas de trabalho R$ 1.222,00 

Assessoria de informática 37 horas de trabalho R$ 925,00 

Vídeo-aulas - Inspeção de Pessoal 16h (1 Cap, 2 Sgt e 1 Sd) R$ 1.096,00 

Vídeo-aulas - Fardos, Pacotes e Mochila 16h (1 Cap, 2 Sgt e 1 Sd) R$ 1.096,00 

Vídeo-aulas - Lançamentos 16h (1 Cap, 2 Sgt e 1 Sd) R$ 1.096,00 

TOTAL - R$ 5.600,00 

QUADRO 26 - Custos da etapa de educação a distância do CMS 
Fonte: O autor 
 

Portanto, observa-se que, mesmo com um baixo custo de investimento para a 

sua criação, o AVA proporcionou um ensino efetivo e de qualidade.  

No entanto, conforme citado na revisão da literatura, é evidente que quanto 

mais alto o investimento inicial, naturalmente, maior será a qualidade do produto. Na 

realidade, as possibilidades são muitas, indo desde o aluguel de um estúdio de 

gravação para a confecção das vídeo-aulas até a contratação de um gestor de 

projetos e profissionais de diversas áreas. Os valores também variam bastante, de 

acordo com os serviços contratados. 
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Por exemplo, imaginemos uma etapa EAD desenvolvida para o CMS com a 

participação de especialistas na criação de cursos on-line. Com base nos valores 

atuais de mercado, a criação do AVA poderia ter os valores constantes no Quadro 27: 

 

Etapas Unidade Qtde Valor unidade Valor total 

1. Custos gerais do projeto 

a. Edificações e espaços físicos (próprio) Meses 6 0,00 0,00 

b. Ambiente Virtual (Moodle) Unidade 1 0,00 0,00 

c. Hospedagem do AVA (anual) Unidade 1 150,00 150,00 

d. Pagamento do domínio (anual) Unidade 1 50,00 50,00 

e. Softwares específicos para a produção e 
desenvolvimento do curso 

 

1) Adobe InDesign Unidade 1 1.199,00 1.199,00 

2) Pacote Office Unidade 1 2.630,00 2.630,00 

2. Análise contextual do projeto 

- Planejamento, coleta e análise dos dados  

a. Analista pedagógico Meses 6 2.200,00 13.200,00 

b. Secretário administrativo e acadêmico Meses 3 1.200,00 3.600,00 

c. Relatório de análise do projeto  

- Gestor de projetos Meses 6 4.550,00 27.300,00 

3. Design e desenvolvimento 

a. Design instrucional Meses 6 3.500,00 21.000,00 

b. Conteudista  

1) Autor Meses 1 3.200,00 3.200,00 

2) Professores colaboradores Serviço 1 2.300,00 2.300,00 

c. Produção  

1) Webdesigner Meses 3 1.200,00 3.600,00 

2) Design gráfico (diagramação PDF) Meses 3 1.300,00 3.900,00 

3) Ilustrador Meses 1 1.000,00 1.000,00 

4) Programador Meses 2 2.000,00 4.000,00 

5) Revisor de texto Meses 1 1.500,00 1.500,00 

d.. Produção de mídias  

- Técnico em produção audiovisual Meses 1 1.000,00 1.000,00 

4. Implementação 

a. Capacitação da equipe (curso de 
formação dos professores-tutores) 

Serviço 1 2.000,00 2.000,00 

b. Tutoria Meses 1 1.100,00 1.100,00 

c. Monitoria Meses 1 0,00 0,00 

d. Administrador de Ambiente Virtual Meses 6 3.200,00 19.200,00 

5. Avaliação 

a. Relatórios de acompanhamento Serviço 1 0,00 0,00 

b. Certificados Serviço 1 1.500,00 1.500,00 

6. Outros 

- Material de consumo (papel, tinta de 
impressora, canetas, clips, grampos etc) 

Meses 3 100,00 300,00 

CUSTO TOTAL R$ 113.729,00 

CUSTO ALUNO-CURSO  
(para 3 turnos de 48 alunos) 

R$ 789,78 

QUADRO 27 - Custos da etapa EAD do CMS com a contratação de especialistas 
Fonte: Entrevista exploratória realizada com a Maj R/1 Ana Cláudia Rocha Penha da 

Costa, do CEADEx (2017) 
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Por fim, é importante destacar que o Exército Brasileiro conta, atualmente, com 

o Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEx), OM especializada na 

atividade de educação a distância. Assim, os profissionais que integram os quadros 

desta OM poderiam auxiliar no desenvolvimento, implantação e manutenção da etapa 

de educação a distância, sem nenhum tipo de custo adicional para o CI Pqdt GPB. 

 

4.2.3 O impacto da EAD na produtividade do CI Pqdt GPB 

 

Conforme analisado durante a revisão da literatura, atualmente, a demanda por 

vagas para a realização do CMS tem se mostrado bastante superior à quantidade de 

alunos formados, anualmente, pelo CI Pqdt GPB, não sendo possível suprir, em sua 

plenitude, as necessidades que dispõem as OM Pqdt para a condução de suas 

atividades operacionais. 

Inclusive, por intermédio dos questionários distribuídos aos alunos (Apêndice 

B), foi verificado que o tempo médio na fila de espera para a realização do CMS, na 

Bda Inf Pqdt, é de, aproximadamente, 2 (dois) anos para os oficiais e 3 (três) anos 

para as praças. Já no C Op Esp, essa espera encontra-se em torno de 1 (um) ano 

para os oficiais e 2 (dois) anos para as praças. 

No entanto, verificou-se que, com a implementação de uma etapa de educação 

a distância, o período presencial do CMS poderia ser reduzido de 5 (cinco) para 3 

(três) semanas de instrução. Consequentemente, os custos para a realização do curso 

seriam diminuídos em 40%, passando de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). Uma economia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

por turno, ou seja, R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano, para o 

Exército Brasileiro. 

Assim, com o mesmo orçamento anual e tempo dispendido atualmente, o CI 

Pqdt GPB poderia aumentar a sua produtividade, passando a realizar, ao invés de 3 

(três) turnos do CMS, com 5 (cinco) semanas presenciais de duração, senão 5 (cinco) 

turnos do CMS, com 3 (três) semanas presenciais de duração. Desta forma, seria 

possível formar, anualmente, até mais 96 (noventa e seis) Mestres de Salto, auxiliando 

a reduzir o atual déficit destes militares, nas OM paraquedistas.  

Somente no primeiro ano, no entanto, ao invés de 5 (cinco) turnos, poderiam 

ser realizados apenas 4 (quatro) e o valor economizado, R$ 80.000,00 (oitenta mil 
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reais), poderia ser investido no aprimoramento da etapa de educação a distância já 

desenvolvida. 

É evidente que o aumento da quantidade anual de turnos do CMS estaria 

condicionado à disponibilidade de horas de voo da FAB, para a realização dos 

lançamentos.  

No entanto, mesmo não sendo possível aumentar a quantidade de cursos, com 

a implementação da educação a distância no CMS, o CI Pqdt GPB estaria 

economizando 6 (seis) semanas de instrução e, aproximadamente, R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) por ano, que poderiam ser revertidos para outras 

atividades de ensino. 

 

4.2.4 Proposta de novo PLADIS para o CMS 

 

Por fim, com base nos resultados apresentados e analisados, foi desenvolvido 

uma proposta de novo Plano de Disciplinas (PLADIS) para o Curso de Mestre de Salto, 

composto por duas etapas: a primeira a distância e a segunda presencial. O produto 

da referida proposta encontra-se no Apêndice D desta pesquisa.   
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir do seguinte problema científico: 

em que medida a implementação da Educação a Distância, no Curso de Mestre de 

Salto, influencia o processo de ensino-aprendizagem, bem como os custos e o tempo 

empregados para a sua realização? 

Para responder ao referido problema, foi conduzido um procedimento 

experimental (Apêndice A), no qual alunos matriculados para a realização do Curso 

de Mestre de Salto, em 2017, realizaram, pela primeira vez, uma etapa de educação 

a distância, antes do período presencial do curso, realizado no Centro de Instrução 

Paraquedista General Penha Brasil (CI Pqdt GPB). Em seguida, foram aplicados 

questionários nos alunos submetidos ao experimento (Apêndice B), bem como na 

equipe de instrução (Apêndice C), a fim de levantar as impressões e opiniões quanto 

à etapa de educação a distância e como a mesma contribuiu para o rendimento 

durante a fase presencial do curso. 

Por meio da análise de todos os resultados apresentados, concluiu-se que a 

etapa de educação a distância proporcionou um ensino efetivo e de qualidade aos 

alunos do Curso de Mestre de Salto, tendo sido capaz, inclusive, de melhorar o 

rendimento dos mesmos na etapa presencial do curso. Observou-se, todavia, que tal 

ganho esteve diretamente associado à natureza dos assuntos. Para aqueles de cunho 

predominantemente factual (teórico), a educação a distância mostrou-se altamente 

eficaz. Já para as disciplinas de teor essencialmente procedimental e atitudinal, a EAD 

exerceu menor influência, tendo agido, principalmente, como um facilitador da 

aprendizagem, preparando o aluno para as instruções do período presencial do curso. 

Em seguida, com base nas conclusões apresentadas, verificou-se de que forma 

a implementação de uma etapa de educação a distância, no CMS, poderia reduzir a 

quantidade de horas-aula do período presencial do curso. Desta análise, concluiu-se 

que, das 214 (duzentos e catorze) horas-aula de instrução, previstas no Plano de 

Disciplinas (PLADIS), 87 (oitenta e sete) poderiam passar a ser realizadas, 

unicamente, através da etapa de educação a distância, reduzindo o período presencial 

do curso de 5 (cinco) para 3 (três) semanas.  

Por conseguinte, com base no custo médio para a realização de cada turno do 

CMS, foi analisado o impacto econômico que seria gerado a partir desta redução no 

período presencial do curso. Então, concluiu-se que, para cada turno do CMS, os 



138 
 
 

custos reduziriam de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais), ou seja, uma economia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Portanto, 

uma vez que são realizados 3 (três) turnos por ano, haveria uma economia anual de 

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para o Exército Brasileiro. 

Assim, com o mesmo orçamento anual e tempo dispendido atualmente, o CI 

Pqdt GPB poderia aumentar a sua produtividade, passando a realizar, ao invés de 3 

(três) turnos do CMS, com 5 (cinco) semanas presenciais de duração, senão 5 (cinco) 

turnos do CMS, com 3 (três) semanas presenciais de duração. Desta forma, seria 

possível formar, anualmente, até mais 96 (noventa e seis) Mestres de Salto, auxiliando 

a reduzir o atual déficit destes militares, nas OM paraquedistas.  

A única dependência estaria por conta da disponibilidade de horas de voo da 

Força Aérea Brasileira (FAB). No entanto, de qualquer forma, o valor economizado e 

o tempo gasto poderiam ser rocados para outras frentes. 

Já para o desenvolvimento da etapa de educação a distância do CMS, 

verificou-se que foram gastos R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). No entanto, 

somente no primeiro ano, parte do valor que seria economizado com a redução do 

período presencial do curso, poderia ser revertido para o aprimoramento do Ambiente 

Virtual já desenvolvido. Além disso, todo o processo poderia ser custeado e/ou 

realizado com o suporte e acompanhamento do Centro de Educação a Distância do 

Exército (CEADEx). 

Portanto, a pesquisa resolve o problema científico proposto, esclarecendo em 

que medida a implementação da Educação a Distância, no Curso de Mestre de Salto, 

influencia o processo de ensino-aprendizagem, bem como os custos e o tempo 

empregados para a sua realização.  

Além disso, amplia a compreensão sobre as possibilidades do uso da EAD no 

âmbito do Exército Brasileiro, possibilitando a sua expansão para novas áreas do 

conhecimento, onde esta prática não tem sido explorada, como é o caso dos cursos 

e estágios da área de emprego operacional da Força Terrestre. 

Todas as questões de estudo formuladas para a resolução do problema de 

pesquisa estabelecido foram respondidas. 

Por meio da revisão da literatura, verificou-se as diversas possibilidades de 

emprego da EAD na atualidade, o advento dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

e as ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), síncronas (áudio 

e videoconferências, bate-papo, telefone etc) e assíncronas (vídeo-aulas, fóruns de 
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discussão, mensagens eletrônicas, bibliotecas virtuais, resolução de exercícios etc) 

utilizadas em cursos a distância. Investigou-se o processo de criação de cursos on-

line, em especial, utilizando a plataforma Moodle, bem como os gastos necessários 

para a implementação e manutenção de uma etapa a distância para o CMS. 

Em seguida, por intermédio da coleta documental, verificou-se quais as 

disciplinas ministradas durante o Curso de Mestre de Salto, a quantidade de horas-

aula utilizadas em cada assunto, as técnicas de ensino empregadas pela equipe de 

instrução, as avaliações realizadas ao longo do curso, o rendimento médio 

apresentado pelos alunos e os atuais custos para a realização do curso. 

De posse dos conhecimentos adquiridos, tanto através da revisão bibliográfica, 

quanto da coleta documental, verificou-se em que medida a EAD poderia ser 

implementada no CMS. O produto desta análise foi a criação de uma etapa a distância 

para o CMS, por intermédio da qual foi realizado um procedimento experimental, que 

possibilitou responder as demais questões de estudo levantadas.  

Através dos resultados obtidos com o experimento, foi possível apurar o 

rendimento dos alunos durante a etapa de educação a distância, a influência da EAD 

nas avaliações realizadas durante o período presencial do curso e de que forma a 

inclusão de uma etapa de educação a distância reduziria o tempo presencial do curso, 

os custos para a sua realização, bem como aumentaria a quantidade de alunos 

formados, anualmente, pelo CI Pqdt GPB. 

A pesquisa atingiu o objetivo geral proposto, demonstrando, através de um 

estudo de caso para o Curso de Mestre de Salto, de que forma a Educação a Distância 

pode ser implementada para otimizar o processo de ensino-aprendizagem, reduzir os 

custos e o tempo empregados para a sua realização e, dessa forma, aumentar, ainda 

mais, a qualidade da educação, bem como a quantidade de alunos formados, por ano, 

pelos estabelecimentos de ensino, centros de instrução e organizações militares com 

encargos de ensino do Exército Brasileiro. 

Da mesma forma, todos os objetivos específicos da pesquisa foram 

alcançados. Através da revisão bibliográfica e da coleta documental foram verificados 

os conceitos, a evolução e o uso da EAD no Exército Brasileiro, no Brasil e no mundo; 

as ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação empregadas atualmente 

na EAD, suas possibilidades e limitações; bem como o atual funcionamento do CMS. 

Com base nestes conhecimentos, foi apresentada uma etapa de educação a 

distância para o CMS, seguida da sua aplicação em alunos matriculados no CMS, por 
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meio de um procedimento experimental.  

A partir dos resultados alcançados através do experimento, foi possível 

comparar o rendimento escolar apresentado pelos alunos que realizaram a etapa de 

educação a distância do CMS, em relação aos turnos de anos anteriores; os custos 

para a implementação e manutenção de uma etapa de educação a distância para o 

CMS, comparado aos gastos da etapa presencial; e concluir como a implementação 

de uma etapa de educação a distância, no CMS, poderia reduzir o tempo do período 

presencial e, consequentemente, os custos para a realização do curso e aumentar a 

quantidade de alunos formados, por ano, pelo CI Pqdt GPB.  

Por fim, foi apresentada uma proposta de novo Plano de Disciplinas (PLADIS) 

para o CMS, constante no Apêndice D, composto por duas etapas: a primeira a 

distância e a segunda presencial. 

A metodologia utilizada foi adequada para a consecução dos propósitos da 

pesquisa. A revisão da literatura, coleta documental e as entrevistas exploratórias 

forneceram o embasamento necessário para a resolução do problema de pesquisa, 

enquanto o procedimento experimental, seguido da aplicação dos questionários, 

possibilitou o levantamento dos dados necessários para responder todas as questões 

de estudo. Não houve a necessidade, ao longo da pesquisa, de serem aplicadas 

outras técnicas ou procedimentos para lidar com situações não previstas. 

A bibliografia selecionada correspondeu às expectativas, permitindo reunir os 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa e a resolução do 

problema científico proposto. No entanto, cabe ressaltar que o tema Educação a 

Distância encontra-se diretamente relacionado com a evolução da Tecnologia da 

Informação e Comunicação. Portanto, da mesma forma que existem poucos estudos 

conclusivos acerca do grande impacto da revolução tecnológica vivida nos últimos 30 

(trinta) anos em nossa sociedade, são escassas as fontes científicas que abordem as 

consequências da Educação a Distância nesse novo cenário. Inclusive, parte das 

pesquisas realizadas por reconhecidos estudiosos no tema, no passado, já não se 

aplicam mais nos dias atuais. Em relação ao campo militar, o caráter reservado no 

trato das informações limitou a obtenção de dados em relação ao emprego da EAD 

em atividades de ensino e adestramento nas Forças Armadas de outros países. 

A partir da leitura de diferentes autores sobre o tema, conclui-se que a 

Educação a Distância surgiu como uma forma de permitir o acesso à educação formal 

por parte das camadas sociais economicamente menos privilegiadas, numa época em 



141 
 
 

que os meios de comunicação eram extremamente limitados, quando comparados 

aos recursos atuais. Eram iniciativas consideradas como educação de baixo nível, 

uma modalidade bastante marginalizada, realizada, em sua essência, através da troca 

de correspondências. 

No entanto, o grande desenvolvimento tecnológica das últimas décadas, com 

destaque para o surgimento da internet e a popularização dos computadores, tablets 

e smartphones, acelerou o processo de globalização e alçou o mundo a um novo 

patamar, caracterizado pela grande velocidade na circulação das informações, a 

chamada Era do Conhecimento.  

Nesse novo contexto, a constante atualização tornou-se um fator fundamental 

para o profissional do século XXI, sob o risco de, rapidamente, tornar-se ultrapassado 

e ser substituído por outro com maior conhecimento. 

Paralelamente a essa evolução tecnológica, a EAD passou a empregar os 

novos meios de comunicação surgidos com a difusão da internet, passando a utilizar 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem dotados de inúmeros ferramentas interativas, 

como as mensagens eletrônicas, fóruns de discussão, chat (bate-papo), áudio e 

videoconferências, vídeo-aulas, bibliotecas virtuais etc. 

Desta forma, a EAD, antes encarada como uma forma de educação de baixo 

nível, passou a ser vista como uma solução eficaz para suprir a constante necessidade 

de atualização dos profissionais, sem que os mesmos precisem se ausentar das 

funções que desempenham, a qualquer hora, local e a baixo custo. 

O mesmo se aplica ao Exército Brasileiro. Para fazer frente aos novos desafios 

que se apresentarão, a capacitação continuada será de extrema importância no 

desenvolvimento das competências necessárias ao profissional militar, para a 

ocupação de cargos e funções ao longo de toda a sua carreira (BRASIL, 2015, p. 37). 

Assim, cresce de importância o emprego da Educação a Distância como um 

instrumento eficiente para o aprimoramento contínuo dos recursos humanos, capaz 

de, ao mesmo tempo, evitar afastar o militar de suas funções, transmitir 

conhecimentos de forma eficaz, aumentar a capacidade produtiva dos 

estabelecimentos de ensino e economizar recursos empregados. 

No entanto, ainda que o Exército Brasileiro conheça e utilize a EAD há vários 

anos, a sua aplicação é ainda muito pouco explorada nos cursos e estágios da área 

de emprego operacional da Força e faltam pesquisas, com embasamento científico, 

que identifiquem, com precisão, como pode ser viabilizada a sua implementação 
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nesse campo de atuação. 

A importância do tema para o Exército Brasileiro pode ser observada, inclusive, 

na diretriz do Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), 

em 2017, para as suas OM subordinadas: 

 

Estudar a inserção da modalidade da Educação a Distância, quando da 
criação de novos cursos, bem como avaliar sua pertinência nos cursos atuais, 
a fim de atender, em melhores condições, às necessidades reais de 
capacitação dos integrantes do EB (BRASIL, 2017, p. 9). 

 

Assim, o presente estudo buscou promover a expansão da Educação a 

Distância a campos de atuação ainda pouco explorados no âmbito do Exército 

Brasileiro, como é o caso dos cursos e estágios da área de emprego operacional. 

E para tal, apresenta um novo formato para o Curso de Mestre de Salto, 

passando do atual modelo, exclusivamente presencial, para o semipresencial, por 

intermédio da implementação de uma etapa de educação a distância, associada à 

diminuição do período presencial. 

Cabe salientar, no entanto, que alguns fatores necessitam ser observados com 

atenção, a fim de garantir que o processo de ensino-aprendizagem realmente se 

concretize durante a etapa de educação a distância.  

Primeiramente, seria interessante que a portaria que regula o curso ou estágio 

passe a estabelecer, aos Cmt OM, uma quantidade semanal mínima de horas de 

estudo, destinadas ao aluno, durante o horário de expediente, para que o mesmo 

possa se dedicar à etapa de educação a distância. O cumprimento de tal determinação 

poderia ser fiscalizado pelo DECEx.  

Além disso, a exemplo de como é realizado com o período presencial, seria 

interessante que a etapa de educação a distância fosse publicada em aditamento da 

Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), regulando, oficialmente, 

que o aluno encontra-se realizando determinado curso ou estágio, ainda que em sua 

OM de origem.  

De outra maneira, salvo melhor juízo, ainda que a instituição esteja 

economizando recursos e aumentando a quantidade de alunos formados, estaria, no 

entanto, prejudicando a aprendizagem do militar ou o seu rendimento durante as 

atividades na OM de origem. 

Em contrapartida, a fim de verificar se o conteúdo ministrado durante a etapa 
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de educação a distância foi, de fato, assimilado pelo aluno, seria interessante que, 

logo por ocasião da apresentação do militar, no estabelecimento de ensino onde será 

conduzido o período presencial do curso ou estágio, fosse realizada uma ou mais 

avaliações somativas, relativas aos assuntos estudados na etapa a distância. 

Inclusive, a aprovação em tais avaliações poderia ser condição obrigatória para o 

prosseguimento do aluno, no período presencial do curso ou estágio (salvaguardado 

o direito à recuperação). Tal prática, certamente, incentivaria a dedicação do aluno ao 

estudo, uma vez que a aprendizagem, através da educação a distância, está 

diretamente vinculada à disciplina intelectual do discente. 

Por sua vez, cabe ressaltar a importância da preparação dos instrutores e 

monitores, que estarão responsáveis por conduzir a etapa de educação a distância. É 

recomendável, portanto, que estes militares realizem o Estágio Setorial de Tutoria em 

Educação a Distância para Oficiais ou Praças, a cargo do CEADEx. Isto porque as 

técnicas empregadas para realizar a tutoria on-line são sensivelmente diferentes 

daquelas utilizadas no ensino presencial. A falta desse conhecimento pode dificultar 

a comunicação professor-aluno, desmotivar o discente em sua jornada de estudo 

individual e prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. 

Ademais, seria de extrema valia a realização de futuras pesquisas científicas a 

fim de verificar a possibilidade da EAD ser implementada nos demais cursos e 

estágios ministrados pelo Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil (CI 

Pqdt GPB), bem como outros centros de instrução, tais quais: Centro de Instrução de 

Operações Especiais (CI Op Esp), Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), 

Centro de Instrução de Operações em Montanha (CIOpMth), Centro de Instrução de 

Operações na Caatinga (CIOpC), Centro de Instrução de Operações no Pantanal 

(CIOpPan), Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) e Centro de 

Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CI Op GLO). 

Por fim, recomenda-se que esta pesquisa seja difundida no âmbito do DECEx 

e demais Forças Armadas, a fim de que seja verificada a viabilidade da sua aplicação 

em todos os estabelecimentos de ensino, centros de instrução e organizações 

militares, responsáveis por cursos e estágios da área de emprego operacional. 

Na Era do Conhecimento, a Força Terrestre necessita, cada vez mais, de 

profissionais altamente qualificados e que busquem o seu constante auto-

aperfeiçoamento. E nesse contexto, devido às suas possibilidades na atualidade, a 

Educação a Distância se apresenta como uma eficiente solução para suprir essa 
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necessidade de capacitação continuada dos militares do Exército Brasileiro. 

Portanto, a partir de um estudo de caso para o Curso de Mestre de Salto, esta 

pesquisa pretendeu servir de exemplo e fornecer subsídios, com embasamento 

científico, capazes de expandir a Educação a Distância para muitos outros cursos e 

estágios da área de emprego operacional da Força Terrestre.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

A-5: Pacote lançado com paraquedas próprio, separado do paraquedista, 

podendo conter armas leves, Morteiro 81mm, munições etc. 

A-7A: Cadarço lançado com paraquedas próprio, utilizado para envolver 

qualquer carga de forma retangular. 

A-21: Pacote lançado com paraquedas próprio, separado do paraquedista, 

podendo conter munições, rações, armamentos etc. 

A-Log: Pacote lançado com paraquedas próprio, separado do paraquedista, 

podendo conter água e ração. 

Assíncrono: Literalmente, não síncrono, não ocorrendo ao mesmo tempo e 

criando, portanto, uma comunicação com uma defasagem que permite, aos 

participantes, responder em uma ocasião diferente daquela em que a mensagem é 

enviada. 

Briefing: É uma reunião entre os elementos da Força Aérea e da tropa a ser 

lançada ou aerotransportada, que precede a toda missão aeroterrestre. É realizado 

na sala de operações da Unidade da Força Aérea ou, eventualmente, no avião, com 

a finalidade de serem recordadas as normas estabelecidas e esclarecidos os detalhes 

que dizem respeito à missão. 

Circuito da aeronave: É o trajeto básico realizado por uma aeronave, que 

permite o lançamento dos saltadores em uma Zona de Lançamento. 

Cobaia: É a forma de lançamento em que o MS, sem saltar, lança a equipe. 

Equipe de terra: É o nome dado a um grupo de militares, chefiados por um 

precursor paraquedista, organizado para operar uma Zona de Lançamento. 

Fardos: São pacotes lançados com paraquedas próprio, separadamente do 

paraquedista, e poderão conter suprimentos, equipamentos desmontados ou 

pequenos itens prontos para uso. Necessitam de um ou mais paraquedas adaptados 

à carga, capazes de estabilizar a queda, dependendo do seu peso total e método de 

lançamento. 

Impedimento: Situação na qual, por determinado motivo, o lançamento não 

deverá ser realizado ou deverá ser interrompido, de imediato. Pode ser temporário ou 
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definitivo, por parte do piloto da Anv ou da equipe de terra. 

Interação: Ação recíproca entre dois ou mais atores, em que ocorre 

intersubjetividade (encontro de dois sujeitos) que pode ser direta (relação pessoal, 

momentos presenciais, encontros) ou indireta, mediatizada por algum veículo técnico 

de comunicação como, por exemplo, carta, telefone, ambiente virtual. 

Interatividade: Atividade humana de agir sobre a máquina e de receber em 

troca “retroalimentação” da máquina sobre ele. Portanto, não podemos considerar que 

há, entre sujeito e máquina, interação, visto que esta se remete a uma relação 

pessoal. A relação homem-máquina (meios tecnológicos de comunicação e 

informação) pode proporcionar a interatividade. 

Luz verde: É o lançamento comandado pelo precursor, do solo, sem ponto de 

lançamento materializado no terreno. O MS realiza o lançamento no acender da luz 

verde dos painéis de luzes da aeronave. Esse tipo de lançamento ocorre quando a 

condição de silêncio eletrônico permite a comunicação rádio. 

Manifesto de voo e lançamento (PQ-2): É o documento que contém os dados 

referentes a determinada missão de voo, viagem, aerotransporte ou lançamento. 

Mestre de Salto: É o combatente paraquedista habilitado a comandar o 

lançamento de pessoal, material leve e animais de uma aeronave militar em voo, na 

vertical de um ponto de lançamento materializado no solo ou na “luz verde”, a 

comando rádio do precursor paraquedista 

Missões de aerotransporte: É toda missão de voo em que a tropa, material ou 

animal utiliza uma aeronave para o deslocamento, não havendo, durante o trajeto, 

lançamento por meio de paraquedas. 

Missões de lançamento: É toda missão de voo em que a tropa, material ou 

animal utiliza uma aeronave para o deslocamento e, durante o trajeto, há lançamento 

por meio de paraquedas. 

Mista: É a forma de lançamento que envolve pessoal e material leve. O MS 

lança o fardo após dar o “Já” à equipe de saltadores, saindo após o mesmo e 

imediatamente à frente da equipe. 

Normal: É a forma de lançamento em que o MS lança a equipe, saindo à frente 

da mesma. 

Operação aeroterrestre: Consiste em uma operação militar combinada, que 

envolve o movimento aéreo e a introdução, em uma área de objetivos, de forças de 

combate e seus respectivos apoios, com a finalidade de execução imediata de uma 
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missão de caráter tático, operacional ou estratégico.  

Operação combinada: Uma operação militar é considerada combinada quando 

empreendida por elementos ponderáveis de mais de uma Força Armada, sob a 

responsabilidade de um comando único, que conta com um Estado-Maior combinado. 

P-1A: Pacote conduzido pelo paraquedista, por ocasião do salto, para 

transportar material de comunicações, saúde, engenharia (explosivos) etc. Chega ao 

solo conectado diretamente ao equipamento do paraquedista. 

P-2A: Pacote conduzido pelo paraquedista, por ocasião do salto, para 

transportar material especializado de comunicações (estação, rádio, telefones, 

bobinas etc). Chega ao solo preso ao equipamento do paraquedista, por meio de uma 

fita de ligação de 20 (vinte) pés. 

P-2B: Pacote conduzido pelo paraquedista, por ocasião do salto, para 

transportar Metralhadora MAG, Morteiro 60mm, rações etc. Chega ao solo preso ao 

equipamento do paraquedista, por meio de uma fita de ligação de 20 (vinte) pés. 

P-2D: Pacote conduzido pelo paraquedista, por ocasião do salto, para 

transportar armamento individual. Chega ao solo preso ao equipamento do 

paraquedista, por meio de uma fita de ligação de 20 (vinte) pés. 

P-2RM: Pacote conduzido pelo paraquedista, por ocasião do salto, para 

transportar o reparo da Metralhadora MAG, placa base de Morteiro 81mm etc. Chega 

ao solo preso ao equipamento do paraquedista, por meio de uma fita de ligação de 20 

(vinte) pés. 

Pacotes: São equipamentos utilizados para acondicionar cargas para o 

lançamento. Permite ao paraquedista transportar todo o material indispensável, que 

não possa ser acondicionado no equipamento individual. 

Partes Qualificadas (PQ): São os documentos aeroterrestres utilizados nas 

unidades paraquedistas. Existem 10 (dez) diferentes tipos, da PQ-1 a PQ-10, cada 

qual com sua finalidade e padronizados no que tange à escrituração, forma de 

preenchimento e prazos. 

Ponto de lançamento: Ponto materializado no solo, onde o Mestre de Salto 

realiza o lançamento, dando o comando de “Já” na vertical da extremidade anterior do 

primeiro painel ou luz. 

Precursor paraquedista: Combatente especializado que, precedendo os 

sucessivos escalões, contribui na busca de dados de inteligência, reconhece e opera 

as zonas de desembarque, conduz o lançamento/aterragem da tropa e auxilia na sua 
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reorganização. 

Reorganização: É o reagrupamento, no solo, de pessoal e material, em uma 

Zona de Reunião ou Local de Reorganização, após a realização do salto. 

Salto semi-automático: A abertura do paraquedas se dá por ação de uma fita 

ligada ao cabo de ancoragem da aeronave. Independe da ação do saltador. 

Síncrono: Comunicação interativa sem defasagem de tempo. É também um 

sistema no qual eventos que ocorrem, regularmente, em intervalos de tempo, são 

mantidos em sintonia, usando alguma forma de mecanismo eletrônico de registro de 

tempo. 

Vertical: É o lançamento realizado pelo MS ao atingir a vertical do ponto de 

lançamento materializado no solo pela equipe precursora. Esse tipo de lançamento 

ocorre quando o silêncio eletrônico não permite as comunicações rádio. 

Zona de Lançamento: é uma área útil do terreno que, após ter sido realizado 

um reconhecimento e terem sido determinadas as margens de segurança, poderá ser 

utilizada para o lançamento de pessoal e material.  
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APÊNDICE A – Procedimento experimental 

(Exemplo: 17/1 CMS) 

 

 

 

É com grande satisfação que gostaria de dar as boas-vindas aos alunos do 

17/1 Curso de Mestre de Salto, que realizarão esta etapa a distância, criada com o 

propósito de prepará-los, da melhor forma, para os desafios a serem enfrentados na 

etapa presencial do curso, no Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil. 

Durante o curso, lembrem-se que, em breve, os senhores serão responsáveis 

pela segurança dos saltadores, sob o seu comando, em todas as etapas que envolvem 

as atividades de voo e lançamento. Portanto, aproveitem a oportunidade para 

absorver os ensinamentos a serem transmitidos e retirar todas as dúvidas.  

O presente experimento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Felipe Vaz de Freitas, cujo tema é a implementação 

da Educação a Distância nos cursos e estágios da área de emprego operacional 

da Força: um estudo de caso para o Curso de Mestre de Salto. 

No intuito de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema: em que 

medida a implementação da Educação a Distância no Curso de Mestre de Salto 

influencia o processo de ensino-aprendizagem, bem como os custos e o tempo 

empregados para a sua realização? 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos, capazes de promover a expansão da Educação a Distância, em campos 

de atuação ainda pouco explorados no âmbito do Exército Brasileiro, como é o caso 

dos cursos e estágios da área de emprego operacional. 

Certamente, a experiência profissional do senhor, contribuirá, sobremaneira, 

para o resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada 

e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

BOM CURSO A TODOS!!! 
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PARTE 1 – CADASTRO NO AVA 

 

Seguem abaixo os procedimentos para o cadastramento no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) do Curso de Mestre de Salto. 

O acesso ao AVA poderá ser realizado por meio de qualquer dispositivo 

eletrônico (computador, tablet ou smartphone), bastando apenas estar conectado à 

internet. 

No portal, os senhores encontrarão orientações detalhadas sobre as atividades 

que serão desenvolvidas durante a etapa de educação a distância do curso. 

 

1) Acessar o endereço: cursoms.com.br/moodle 

2) Clicar em "CMS - Clique aqui para acessar" 

3) Clicar em "Criar uma conta" 

4) Preencher o cadastro: 

. ATENTAR PARA AS OBSERVAÇÕES ABAIXO: 

- Identificação do usuário = colocar o nº da identidade militar 

- Nome = colocar o posto ou graduação 

- Sobrenome = colocar o nome de guerra 

5) Clicar em "Cadastrar este novo usuário" 

6) Automaticamente, o militar receberá um link de confirmação da inscrição, 

através do e-mail cadastrado. 

7) Clicar no link recebido 

8) Na página de boas-vindas, clicar novamente em "CMS - Clique aqui para 

acessar" 

9) Próximo ao rodapé da página, surgirá uma caixa de texto com os 

dizeres "Chave de Inscrição". 

10) Neste local, inserir a seguinte chave: 17/1CMS  

 

PRONTO! ACESSO LIBERADO! 

 

 

 

 

http://cursoms.com.br/moodle
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PARTE 2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente etapa a distância será composta por 5 (cinco) módulos de ensino, 

organizados conforme as disciplinas previstas no Plano de Disciplinas do CMS. As 

atividades educativas serão desenvolvidas conforme o seguinte cronograma: 

 

QUADRO DE ATIVIDADES 

DOMINGO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

26 FEV 27 FEV 28 FEV 1º MAR 2 MAR 3 MAR 4 MAR 

CARNAVAL (FERIADO) MÓDULO A 

5 MAR 6 MAR 7 MAR 8 MAR 9 MAR 10 MAR 11 MAR 

MÓDULO B MÓDULO C 

12 MAR 13 MAR 14 MAR 15 MAR 16 MAR 17 MAR 18 MAR 

MÓDULO D MÓDULO E 

 

LEGENDA: 

- Módulo “A”: Deveres do Mestre de Salto 1; 

- Módulo “B”: Deveres do Mestre de Salto 2; 

- Módulo “C”: Inspeção de Pessoal; 

- Módulo “D”: Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas; e 

- Módulo “E”: Lançamentos. 

  

Para cada módulo, o aluno terá o seu estudo direcionado por meio de um 

quadro de atividades, contendo os assuntos a serem estudados em cada dia e as 

tarefas a serem realizadas. Todo o material didático a ser utilizado (manuais, 

instruções, vídeo-aulas etc) será disponibilizado no AVA. 

Os exercícios deverão ser respondidos utilizando qualquer editor de texto 

(exemplo: Word) e o arquivo com as respostas deverá ser salvo (DOC ou PDF) e 

nomeado conforme o seguinte modelo: Posto/Grad. + Nome de Guerra - Exercício Nr 

“1,2,3...” (exemplo: Cap Velame - Exercício Nr 1).  

Em seguida, o aluno deverá enviar o arquivo salvo, através dos seguintes 

passos: 

1) Clicar no botão “Enviar Exercício Nr 1,2,3...” (exemplo: Enviar Exercício Nr 

1), localizado logo abaixo do exercício pedido; 

2) Na página seguinte, clicar no botão “Adicionar tarefa”; 

3) Em seguida, clicar no botão “Adicionar arquivo” e selecionar o arquivo com 

as respostas; e 

4) Por fim, clicar no botão “Salvar mudanças”. 
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Após o envio, o aluno receberá, por e-mail, o gabarito do exercício realizado.  

Recomenda-se que os exercícios sejam enviados no dia previsto para a sua 

realização, conforme o quadro de atividades. No entanto, serão aceitos os exercícios 

enviados até 2 (dias) corridos após a data prevista (exemplo: um exercício previsto 

para ser realizado em 1º MAR poderá ser entregue até às 23:59 do dia 3 MAR).  

Todas as dúvidas deverão ser enviadas através do fórum de dúvidas e debates, 

localizado ao final de cada módulo de ensino, ou por intermédio da ferramenta de 

mensagens do AVA, existente no canto superior esquerdo da barra lateral. 

Cabe ressaltar a importância da disciplina intelectual, por parte do aluno, para 

que o processo de ensino-aprendizagem ocorra da melhor forma. Lembrem-se que 

não existe vitória fácil e sem esforço! O tempo dedicado ao estudo será a chave do 

sucesso. O conteúdo a ser ministrado encontra-se planejado para, no mínimo, 2 

(duas) horas diárias de estudo, a serem realizadas durante ou fora do expediente, 

conforme a disponibilidade do aluno. 

Logo abaixo, os senhores encontrarão o Manual Técnico do Mestre de Salto, 

que será utilizado como fonte de consulta em todos os módulos do curso, assim como 

o Manual C 57-1 Operações Aeroterrestres e o Plano de Disciplinas do CMS, onde 

figuram os objetivos a serem alcançados em cada assunto.  

Segue também o memento do Mestre de Salto, cujo conteúdo reúne, de forma 

resumida, os conhecimentos mais importantes para o exercício da função. Por ocasião 

dos lançamentos, é recomendável que o aluno, e mesmo o Mestre de Salto já 

formado, esteja de posse do memento. 
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MÓDULO A: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 1 

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO 

 

Dando início ao curso, neste módulo será abordada a Unidade Didática (UD) I 

- Deveres do Mestre de Salto. O estudo será composto pelos seguintes assuntos: 

1. Orientação no circuito da aeronave; 

2. Procedimentos na reorganização, briefing e medidas de segurança; 

3. Equipe de terra; e 

4. Atribuições. 

 

A fim de atingir os objetivos constantes no PLADIS do CMS, recomenda-se que 

o aluno realize o seu estudo conforme o seguinte cronograma: 

 

MÓDULO A: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 1 

DIA ASSUNTOS ORIENTAÇÃO DE ESTUDO 

1º MAR 1. Orientação no circuito da Anv 
a) Leitura do Manual do MS: Cap 3 
b) Leitura da Instrução Nr 1 
c) Realização do Exercício Nr 1 

2 MAR 
2. Procedimentos na reorganização, 

briefing e medidas de segurança 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 2, Cap 4 
(itens 4.10 a 4.14) e Cap 5 
b) Leitura da Instrução Nr 2 
c) Realização do Exercício Nr 2 

3 MAR 3. Equipe de terra 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 4 (itens 4.1 
a 4.9) 
b) Leitura da Instrução Nr 3 
c) Realização do Exercício Nr 3 

4 MAR 4. Atribuições 
a) Leitura do Manual do MS: Cap 1 
b) Leitura da Instrução Nr 4 
c) Realização do Exercício Nr 4 
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MÓDULO B: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 2 

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO 

 

Dando prosseguimento à disciplina Deveres do Mestre de Salto, neste módulo 

serão estudadas as Unidades Didáticas (UD) II – Missões, Conversação, Documentos 

e Acidentes Aeroterrestres e III – Técnica de Inspeção de Aeronaves. O estudo será 

composto pelos seguintes assuntos: 

1. Missões de lançamento e de aerotransporte; 

2. Conversação Piloto/MS e regras de exploração; 

3. Documentos do Mestre de Salto: PQ-1 a PQ-10 e normas para o 

preenchimento; 

4. Aeronaves de transporte; e 

5. Inspeção de aeronave (C-130, C-95 ou C-105). 
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A fim de atingir os objetivos constantes no PLADIS do CMS, recomenda-se que 

o aluno realize o seu estudo conforme o seguinte cronograma: 

  

MÓDULO B: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 2 

DIA ASSUNTOS ORIENTAÇÃO DE ESTUDO 

6 MAR 

1. Missões de lançamento e de 
aerotransporte 
2. Conversação Piloto/MS e regras de 
exploração  

a) Leitura do Manual do MS: Cap 6 e 9 
b) Leitura das Instruções Nr 1 e 2 
c) Realização dos Exercícios Nr 1, 2 e 3 

7 MAR 
3. Documentos do Mestre de Salto: PQ-1 
a PQ-10 e normas para o preenchimento 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 8 
b) Leitura da Instrução Nr 3 
c) Realização dos Exercícios Nr 4 e 5 

8 MAR 
4. Aeronaves de transporte 
5. Inspeção de aeronave (C-130, C-95 ou 
C-105) 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 14 
b) Leitura da Instrução Nr 4 
c) Leitura do memento de inspeção Anv 
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MÓDULO C: INSPEÇÃO DE PESSOAL 

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO 

 

Dando prosseguimento ao curso, neste módulo serão estudadas as Unidades 

Didáticas (UD) I – Inspeção de pessoal, desarmado, sem pacote e/ou mochila e II – 

Inspeção de pessoal, armado, com pacote e ou mochila. O estudo será composto 

pelos seguintes assuntos: 

1. Inspeção do Pqdt equipado com conjunto T-10 e reserva; 

2. Técnica e sequência da inspeção de paraquedas T-10 e reserva; e 

3. Inspeção do Pqdt equipado com conjunto T-10, reserva, armado e equipado. 
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A fim de atingir os objetivos constantes no PLADIS do CMS, recomenda-se que 

o aluno realize o seu estudo conforme o seguinte cronograma: 

 

MÓDULO C: INSPEÇÃO DE PESSOAL 

DIA ASSUNTOS ORIENTAÇÃO DE ESTUDO 

9 MAR 
1. Inspeção do Pqdt equipado com 
conjunto T-10 e reserva 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 12 
b) Leitura da Instrução Nr 1 
c) Realização do Exercício Nr 1 

10 MAR 
2. Técnica e sequência da inspeção 
de paraquedas T-10 e reserva 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 13 (itens 
13.1 a 13.4 e 13.18) 
b) Leitura da Instrução Nr 2 
c) Assistir Vídeo-aula Nr 1 

11 MAR 
3. Inspeção do Pqdt equipado com 
conjunto T-10, reserva, armado e 
equipado 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 13 (itens 
13.5 a 13.17, 13.19 e 13.20) 
b) Leitura das Instruções Nr 3 e 4 
c) Assistir Vídeo-aula Nr 2 

 

IMPORTANTE: 

 

- Ao término dos Assuntos 2 e 3, não deixem de praticar! Para tal, 

inicialmente, utilizem o material disponível na própria OM. No entanto, na falta de 

determinado material, o mesmo poderá ser cautelado, durante o horário de 

expediente, na Reserva de Material da Formação Básica Paraquedista, localizada na 

Área de Estágios, no CI Pqdt GPB. O material cautelado deverá ser utilizado somente 

na Área de Estágios e devolvido ainda no mesmo dia (não poderá ser levado para a 

OM). Haverá, todos os dias, durante o horário de expediente, um Instrutor ou Monitor 

da 4ª Sç da Formação Básica Paraquedista de permanência na Reserva de Material 

(exceto por ocasião das atividades de salto do Curso Básico Paraquedista). 

 

- Já para os alunos oriundos do C Op Esp, autorizado pelo Comandante da 

Companhia de Infiltração, o material para a prática estará disponível no Pelotão de 

Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (DoMPSA). Para tal, o 

aluno mais antigo do C Op Esp deverá apresentar-se ao Comandante da Companhia 

de Infiltração, de posse de uma relação com as necessidades de material para a 

prática dos alunos. 

 

- Por fim, incentivo a todos que se dediquem aos treinamentos! Quanto maior o tempo 

destinado à prática, melhores serão os resultados alcançados nas avaliações da etapa 

presencial do curso. Priorizem realizar a inspeção de pessoal sem erros, a fim de criar 
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uma memória visual e muscular correta. Não deixem de controlar o tempo! Utilizem 

relógio com cronômetro. Para a Inspeção de Pessoal Coca-Cola, raciocinem com 4 

(quatro) minutos para a inspeção, mais 1 (um) minuto para escrever os erros. Já para 

a Inspeção de Pessoal Armado e Equipado, calculem 5 (cinco) minutos para a 

inspeção, mais 1 (um) minuto para escrever. 

 

 

 

MÓDULO D: TÉCNICA DE PREPARAÇÃO DE FARDOS, PACOTES E MOCHILAS  

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO 

 

Dando prosseguimento ao curso, neste módulo serão estudadas as Unidades 

Didáticas (UD) I – Técnica de preparação e de inspeção de pacotes e mochilas e II -

Técnica de preparação e de inspeção de fardos. O estudo será composto pelos 

seguintes assuntos: 

1. Preparação da mochila; 

2. Preparação dos pacotes; 
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3. Inspeção de pacotes e mochila; 

4. Preparação dos fardos; e 

5. Inspeção dos fardos. 

A fim de atingir os objetivos constantes no PLADIS do CMS, recomenda-se que 

o aluno realize o seu estudo conforme o seguinte cronograma: 

 

MÓDULO D: TÉCNICA DE PREPARAÇÃO DE FARDOS, PACOTES E MOCHILAS 

DIA ASSUNTOS ORIENTAÇÃO DE ESTUDO 

13 MAR 
1. Preparação da mochila 
2. Preparação dos pacotes 
3. Inspeção de pacotes e mochila 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 10 
b) Leitura da Instrução Nr 1 
c) Leitura do cálculo do peso mínimo 
d) Assistir Vídeo-aulas Nr 1 a 4 

14 MAR 
4. Preparação dos fardos 
5. Inspeção dos fardos 

a) Leitura do Manual do MS: Cap 11 
b) Leitura da Instrução Nr 2 
c) Assistir Vídeo-aulas Nr 5 a 7 

 

IMPORTANTE: 

 

- Ao término de cada assunto, não deixem de praticar! Para tal, inicialmente, utilizem 

o material disponível na própria OM. No entanto, na falta de determinado material, o 

mesmo poderá ser cautelado, durante o horário de expediente, na Reserva de 

Material da Formação Básica Paraquedista, localizada na Área de Estágios, no CI 

Pqdt GPB. O material cautelado deverá ser utilizado somente na Área de Estágios e 

devolvido ainda no mesmo dia (não poderá ser levado para a OM). Haverá, todos os 

dias, durante o horário de expediente, um Instrutor ou Monitor da 4ª Sç da Formação 

Básica Paraquedista de permanência na Reserva de Material (exceto por ocasião das 

atividades de salto do Curso Básico Paraquedista). 

 

- Já para os alunos oriundos do C Op Esp, autorizado pelo Comandante da 

Companhia de Infiltração, o material para a prática estará disponível no Pelotão 

DoMPSA. Para tal, o aluno mais antigo do C Op Esp deverá apresentar-se ao 

Comandante da Companhia de Infiltração, de posse de uma relação com as 

necessidades de material para a prática dos alunos. 

 

- Por fim, incentivo a todos que dediquem-se aos treinamentos! Quanto maior o tempo 

destinado à prática, melhores serão os resultados alcançados nas avaliações da etapa 

presencial do curso.  
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MÓDULO E: LANÇAMENTOS 

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO 

 

Dando prosseguimento ao curso, neste módulo será estudada a Unidade 

Didática (UD) I - Técnicas de execução dos lançamentos. O estudo será composto 

pelos seguintes assuntos: 

1. Lançamento na luz verde, de bordo; 

2. Lançamento na vertical da letra código, de bordo; e 

3. Salvamento de paraquedista preso à aeronave. 

 

A fim de atingir os objetivos constantes no PLADIS do CMS, recomenda-se que 

o aluno realize o seu estudo conforme o seguinte cronograma: 
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MÓDULO E: LANÇAMENTOS 

DIA AERONAVE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO 

15 MAR C-130 HÉRCULES 
a) Leitura do Manual do MS: Cap 17 
b) Assistir Vídeo-aulas Nr 1 a 8 

16 MAR C-95 BANDEIRANTE - Leitura do Manual do MS: Cap 16 

17 MAR C-105 AMAZONAS 
a) Leitura do Manual do MS: Cap 18  
b) Assistir Vídeo-aula Nr 9 

 

IMPORTANTE: ao término do módulo, não deixem de praticar. Quanto maior for o 

tempo destinado ao treinamento no falso-avião, melhores serão os resultados 

alcançados nas avaliações por ocasião da etapa presencial. 
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APÊNDICE B – Questionário (alunos) 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Felipe Vaz de Freitas, cujo tema é a implementação 

da Educação a Distância nos cursos e estágios da área de emprego operacional 

da Força: um estudo de caso para o Curso de Mestre de Salto. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a expansão da Educação a Distância, em campos de 

atuação ainda pouco explorados no âmbito do Exército Brasileiro. 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema: 

em que medida a implementação da Educação a Distância no Curso de Mestre 

de Salto influencia o processo de ensino-aprendizagem, bem como os custos e 

o tempo empregados para a sua realização? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, este questionário tem 

por finalidade verificar as opiniões e impressões dos concludentes do Curso de Mestre 

de Salto, em relação à etapa de educação a distância implementada, 

experimentalmente, em 2017, com o objetivo de preparar o aluno, da melhor forma, 

para as atividades a serem desenvolvidas, durante o período presencial do curso, no 

CI Pqdt GPB.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o 

resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto ou Graduação: 

(  ) Maj   

(   ) Cap   

(   ) 1º Ten   

(   ) 2º Ten   

(   ) S Ten   

(   ) 1º Sgt  

(   ) 2º Sgt   

(   ) 3º Sgt 
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2. Nome de guerra:  

_____________________________ 

 

3. Turno realizado: 

(   ) 17/1 CMS 

(   ) 17/2 CMS 

 

4. Em sua OM, para o posto/graduação do senhor, qual o tempo médio de espera para 

a realização do Curso de Mestre de Salto? 

(   ) 6 meses 

(   ) 1 ano 

(   ) 1 ano e 6 meses 

(   ) 2 anos 

(   ) 2 anos e 6 meses 

(   ) 3 anos 

(   ) militar servindo em OM não Pqdt (C Prec Pqdt/C DoMPSA) 

 

PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 

 

A fim de capturar, da melhor forma, as impressões e opiniões dos alunos quanto 

ao procedimento experimental realizado, o presente questionário encontra-se dividido 

em 5 (cinco) módulos de perguntas, correspondentes, justamente, aos módulos de 

ensino realizados durante a etapa a distância. 

  

MÓDULO A: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 1 

 

- ASSUNTOS: 

a) Atribuições do MS; 

b) Orientação no circuito da aeronave; 

c) Equipe de terra; e 

d) Procedimentos na reorganização, briefing e medidas de segurança. 
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1. Na opinião do senhor, o conteúdo apresentado neste módulo de educação a 

distância facilitou a aprendizagem da disciplina durante a etapa presencial do curso? 

(   ) Com certeza    

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indeciso 

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 

 

2. Em comparação aos alunos que não realizaram este módulo de educação a 

distância, como o senhor avalia o seu rendimento durante a etapa presencial do 

curso? 

(   ) Muito superior 

(   ) Superior 

(   ) Igual 

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 

(   ) Não observado 

 

3. As ferramentas digitais utilizadas durante este módulo de educação a distância 

(apresentações de slides, vídeo-aulas, documentos eletrônicos, fóruns etc) foram 

adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

- Caso a resposta do senhor, no item anterior, tenha sido “Não” ou “Parcialmente”, que 

outras ferramentas digitais poderiam ser utilizadas para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. Avalie o seu nível de aprendizagem quanto ao ensino oferecido durante este módulo 

de aprendizagem. 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Indiferente 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Muito insatisfeito 

 

5. Em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), quanto o senhor recomendaria, aos futuros 

alunos do Curso de Mestre de Salto, a realização deste módulo a distância, antes da 

fase presencial do curso? 

 

  Jamais recomendaria                                                                                                                              Altamente recomendável 

1 2 3 4 5 

  

MÓDULO B: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 2 

 

- ASSUNTOS: 

a) Missões de lançamento e de aerotransporte; 

b) Conversação Piloto/MS e regras de exploração; 

c) Documentos do MS: PQ-1 a PQ-10 e normas para o preenchimento; 

d) Aeronaves de transporte; e 

e) Inspeção de aeronave (C-130, C-95 ou C-105). 

 

1. Na opinião do senhor, o conteúdo apresentado neste módulo de educação a 

distância facilitou a aprendizagem da disciplina durante a etapa presencial do curso? 

(   ) Com certeza    

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indeciso 

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 
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2. Em comparação aos alunos que não realizaram este módulo de educação a 

distância, como o senhor avalia o seu rendimento durante a etapa presencial do 

curso? 

(   ) Muito superior 

(   ) Superior 

(   ) Igual 

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 

(   ) Não observado 

 

3. As ferramentas digitais utilizadas durante este módulo de educação a distância 

(apresentações de slides, vídeo-aulas, documentos eletrônicos, fóruns etc) foram 

adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

- Caso a resposta do senhor, no item anterior, tenha sido “Não” ou “Parcialmente”, que 

outras ferramentas digitais poderiam ser utilizadas para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Avalie o seu nível de aprendizagem quanto ao ensino oferecido durante este módulo 

de aprendizagem. 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Indiferente 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Muito insatisfeito 
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5. Em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), quanto o senhor recomendaria, aos futuros 

alunos do Curso de Mestre de Salto, a realização deste módulo a distância, antes da 

fase presencial do curso? 

 

  Jamais recomendaria                                                                                                                              Altamente recomendável 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO C: INSPEÇÃO DE PESSOAL 

 

1. Na opinião do senhor, o conteúdo apresentado neste módulo de educação a 

distância facilitou a aprendizagem da disciplina durante a etapa presencial do curso? 

(   ) Com certeza    

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indeciso 

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 

 

2. Em comparação aos alunos que não realizaram este módulo de educação a 

distância, como o senhor avalia o seu rendimento durante a etapa presencial do 

curso? 

(   ) Muito superior 

(   ) Superior 

(   ) Igual 

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 

(   ) Não observado 

 

3. As ferramentas digitais utilizadas durante este módulo de educação a distância 

(apresentações de slides, vídeo-aulas, documentos eletrônicos, fóruns etc) foram 

adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 
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- Caso a resposta do senhor, no item anterior, tenha sido “Não” ou “Parcialmente”, que 

outras ferramentas digitais poderiam ser utilizadas para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Avalie o seu nível de aprendizagem quanto ao ensino oferecido durante este módulo 

de aprendizagem. 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Indiferente 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Muito insatisfeito 

 

5. Em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), quanto o senhor recomendaria, aos futuros 

alunos do Curso de Mestre de Salto, a realização deste módulo a distância, antes da 

fase presencial do curso? 

 

  Jamais recomendaria                                                                                                                              Altamente recomendável 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO D:  
TÉCNICA DE PREPARAÇÃO DE FARDOS, PACOTES E MOCHILAS 

 

1. Na opinião do senhor, o conteúdo apresentado neste módulo de educação a 

distância facilitou a aprendizagem da disciplina durante a etapa presencial do curso? 

(   ) Com certeza    

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indeciso 

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 
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2. Em comparação aos alunos que não realizaram este módulo de educação a 

distância, como o senhor avalia o seu rendimento durante a etapa presencial do 

curso? 

(   ) Muito superior 

(   ) Superior 

(   ) Igual 

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 

(   ) Não observado 

 

3. As ferramentas digitais utilizadas durante este módulo de educação a distância 

(apresentações de slides, vídeo-aulas, documentos eletrônicos, fóruns etc) foram 

adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

- Caso a resposta do senhor, no item anterior, tenha sido “Não” ou “Parcialmente”, que 

outras ferramentas digitais poderiam ser utilizadas para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Avalie o seu nível de aprendizagem quanto ao ensino oferecido durante este módulo 

de aprendizagem. 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Indiferente 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Muito insatisfeito 
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5. Em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), quanto o senhor recomendaria, aos futuros 

alunos do Curso de Mestre de Salto, a realização deste módulo a distância, antes da 

fase presencial do curso? 

 

  Jamais recomendaria                                                                                                                              Altamente recomendável 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO E: LANÇAMENTOS 

 

1. Na opinião do senhor, o conteúdo apresentado neste módulo de educação a 

distância facilitou a aprendizagem da disciplina durante a etapa presencial do curso? 

(   ) Com certeza    

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indeciso 

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 

 

2. Em comparação aos alunos que não realizaram este módulo de educação a 

distância, como o senhor avalia o seu rendimento durante a etapa presencial do 

curso? 

(   ) Muito superior 

(   ) Superior 

(   ) Igual 

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 

(   ) Não observado 

 

3. As ferramentas digitais utilizadas durante este módulo de educação a distância 

(apresentações de slides, vídeo-aulas, documentos eletrônicos, fóruns etc) foram 

adequadas à aprendizagem do conteúdo disponibilizado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 
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- Caso a resposta do senhor, no item anterior, tenha sido “Não” ou “Parcialmente”, que 

outras ferramentas digitais poderiam ser utilizadas para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Avalie o seu nível de aprendizagem quanto ao ensino oferecido durante este módulo 

de aprendizagem. 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Indiferente 

(   ) Insatisfeito 

(   ) Muito insatisfeito 

 

5. Em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), quanto o senhor recomendaria, aos futuros 

alunos do Curso de Mestre de Salto, a realização deste módulo a distância, antes da 

fase presencial do curso? 

 

  Jamais recomendaria                                                                                                                              Altamente recomendável 

1 2 3 4 5 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 

 

- O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE C – Questionário (corpo docente) 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Felipe Vaz de Freitas, cujo tema é a implementação 

da Educação a Distância nos cursos e estágios da área de emprego operacional 

da Força: um estudo de caso para o Curso de Mestre de Salto. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a expansão da Educação a Distância, em campos de 

atuação ainda pouco explorados no âmbito do Exército Brasileiro. 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema: 

em que medida a implementação da Educação a Distância no Curso de Mestre 

de Salto influencia o processo de ensino-aprendizagem, bem como os custos e 

o tempo empregados para a sua realização? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, este questionário tem 

por finalidade verificar as opiniões e impressões dos instrutores e monitores do Curso 

de Mestre de Salto, em relação à etapa de educação a distância implementada, 

experimentalmente, em 2017, com o objetivo de preparar o aluno, da melhor forma, 

para as atividades a serem desenvolvidas, durante o período presencial do curso, no 

CI Pqdt GPB.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o 

resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto ou Graduação: 

(  ) Maj  (   ) Cap  (   ) 1º Ten  (   ) 2º Ten  (   ) S Ten  (   ) 1º Sgt  (   ) 2º Sgt  (   ) 3º Sgt 

 

2. Nome de guerra:  

_____________________________ 

 

3. Em quais cursos o senhor participou em 2017?  

(   ) 17/1 CMS 

(   ) 17/2 CMS 
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4. Em qual(is) atividade(s) de instrução o senhor esteve envolvido diretamente em 

2017? Pode ser assinalada mais de uma resposta. 

(   ) Deveres do Mestre de Salto 1 

(   ) Deveres do Mestre de Salto 2 

(   ) Deveres do Mestre de Salto 3 

(   ) Inspeção de Pessoal 

(   ) Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas 

(   ) Lançamentos 

  

PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 

 

1. Na opinião do senhor, a realização da etapa a distância facilitou a aprendizagem 

dos alunos na fase presencial do curso? 

(   ) Com certeza 

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indeciso 

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 

 

2. Por ocasião das atividades de ensino sob sua responsabilidade, como o senhor 

avalia o rendimento dos alunos que realizaram a etapa de educação a distância, em 

comparação aos alunos que não realizaram, inclusive aqueles de turnos/anos 

anteriores? 

(   ) Muito superior 

(   ) Superior 

(   ) Igual 

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 

(   ) Não observado 

 

3. Na avaliação do senhor, é possível que o conteúdo factual (teórico) das instruções 

sob sua responsabilidade seja aprendido através da leitura de manuais e 

apresentações de slides, sem a presença física de um instrutor/monitor? 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 
- Com base na resposta do item anterior, por favor, cite quais conteúdos factuais 

(teóricos) não poderiam ser aprendidos através da leitura de manuais ou 

apresentações de slides e justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Do ponto de vista do senhor, é possível que o conteúdo procedimental e atitudinal 

das instruções sob sua responsabilidade seja ensinado por intermédio de vídeo-

aulas27 ou videoconferências28, sem a presença física de um instrutor/monitor? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 
- Com base na resposta do item anterior, por favor, cite quais conteúdos 

procedimentais e atitudinais não poderiam ser ensinados por intermédio de vídeo-

aulas ou videoconferências e justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 

 

5.  O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração acerca do presente estudo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação 

  

                                            
 

27 Vídeo-Aulas: São aulas gravadas em vídeo que o aluno pode acessar quando quiser. Podem 

combinar a fala do professor com apresentações, imagens e sons. 
28 Videoconferências: São tecnologias que permitem o contato sonoro e visual entre pessoas que 

estão em lugares diferentes, dando a sensação de que os interlocutores se encontram no mesmo 
local. Possibilitam aos alunos e professores estabelecerem uma comunicação bidirecional, em tempo 
real, através de dispositivos de comunicação, como o computador ou smartphones. 
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APÊNDICE D – Proposta de novo PLADIS para o CMS 

 

 

 

1. DURAÇÃO DO CURSO:  

- Etapa de educação a distância: 4 (quatro) semanas 

- Etapa presencial: 3 (três) semanas 

 

2. GRADE CURRICULAR: 

 

ATIVIDADES 

CARGA HORÁRIA 

ETAPA A 
DISTÂNCIA 

ETAPA 
PRESENCIAL 

TOTAL 

DISCIPLINAS 
CURRICULARES 

Deveres do 
Mestre de Salto 

28 horas 10 horas 38 horas 

Inspeção de 
Pessoal 

3 horas 17 horas 20 horas 

Técnica de 
Preparação de 

Fardos, Pacotes 
e Mochilas 

- 20 horas 20 horas 

Lançamentos - 72 +8 (*) horas 80 horas 

COMPLEMENTAÇÃO 
DO ENSINO 

Assuntos da 
atualidade 

20 horas - 20 horas 

Demonstração de 
dobragem 

1 hora - 1 hora 

OUTRAS ATIVIDADES 

Treinamento 
Físico Militar 

15 horas - 15 horas 

Pesquisas 
educacionais 

4 horas - 4 horas 

Medidas 
Administrativas 

16 horas - 16 horas 

TOTAL 87 horas 119 + 8 (*) horas 214 horas 

(*) Quantidade de horas-aula noturnas 
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3. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO: 

 

Habilitar oficiais, subtenentes e sargentos para o desempenho dos cargos e 

funções de Mestre de Salto de avião ou equipe e de Auxiliar de Mestre de Salto, 

capacitando os militares a realizarem as seguintes atividades: 

a. Aplicar técnicas de preparação de fardos, pacotes e mochilas; 

b. Aplicar procedimentos de Mestre de Salto, nas atividades de preenchimento 

do manifesto de voo e lançamento, briefing, aprestamento e equipagem; 

c. Aplicar técnicas de inspeção de pessoal equipado para o salto; 

d. Aplicar técnicas de inspeção de aeronaves militares utilizadas para o 

lançamento de tropa; 

e. Aplicar técnicas de lançamento de aeronaves militares em voo, na vertical 

da letra código ou na luz verde, de pessoal equipado e armado, animal e/ou material 

leve, visando o seu emprego operacional; e 

f. Demonstrar autoconfiança, cooperação, coragem, decisão, equilíbrio 

emocional, iniciativa, previsão e resistência. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES DE CADA DISCIPLINA DO CURSO: 

 

a. Deveres do Mestre de Salto: 

- Executar os procedimentos para cumprir os Deveres de Mestre de Salto; 

- Aplicar a técnica de inspeção nas aeronaves utilizadas para as missões de 

lançamento semi-automático; 

- Descrever os princípios fundamentais das operações aeroterrestres; 

- Demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, nas diferentes 

circunstâncias (autoconfiança); 

- Demonstrar a capacidade de agir, de forma adequada e oportuna, sem 

depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); 

- Demonstrar a capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo 

alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de 

uma tarefa (previsão); e 

- Demonstrar a capacidade de suportar, pelo maior tempo possível, a fadiga 

resultante de esforços físicos e/ou mentais, mantendo a eficiência (resistência). 
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b. Inspeção de Pessoal: 

- Aplicar a técnica de inspeção de pessoal nos paraquedistas equipados com o 

paraquedas principal e reserva, armados e conduzindo mochila e/ou pacote; 

- Demonstrar a capacidade de agir, de forma adequada e oportuna, sem 

depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); e 

- Demonstrar a capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo 

alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de 

uma tarefa (previsão). 

 

c. Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas: 

- Executar a preparação e a inspeção de fardos, pacotes e mochilas; 

- Executar os procedimentos para o lançamento de fardos e saltos com pacotes 

e mochila; 

- Evidenciar a capacidade de antecipar-se a fatos e situações, antevendo 

alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de 

uma tarefa (previsão); e 

- Demonstrar a capacidade de contribuir, espontaneamente, para o trabalho de 

alguém e/ou de uma equipe (cooperação). 

 

d. Lançamentos: 

- Aplicar técnicas de lançamento semiautomático do tipo luz verde, das diversas 

formas, nas funções previstas para o Mestre de Salto; 

- Aplicar técnicas de lançamento semiautomático do tipo vertical, das diversas 

formas, nas funções previstas para o Mestre de Salto; 

- Aplicar a técnica de salvamento do paraquedista preso à aeronave, com 

lançamento na luz verde ou na vertical; 

- Demonstrar a capacidade de controlar as próprias reações para continuar a 

agir, apropriadamente, nas diferentes situações (equilíbrio emocional); 

- Demonstrar a capacidade para agir, de forma adequada e oportuna, sem 

depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); 

- Evidenciar a capacidade de optar pela alternativa mais adequada, em tempo 

útil e com convicção (decisão); 

- Evidenciar a capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas 

atitudes, nas diferentes circunstâncias (autoconfiança); e 
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- Demonstrar a capacidade para agir de forma firme e destemida, diante de 

situações difíceis e perigosas, seguindo as normas de segurança (coragem). 

 

5. ETAPA A DISTÂNCIA (1ª FASE) 

 

a. Disciplina: Deveres do Mestre de Salto 
 

UNIDADE DIDÁTICA I: DEVERES DO MESTRE DE SALTO 
Tempo: 

16 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Orientação no circuito 
da aeronave  

- Identificar o circuito da aeronave e o ponto de lançamento; 
- Citar os tipos e formas de lançamento; 
- Identificar os sinais para o lançamento; 
- Identificar a localização da Anv dentro do circuito orientado durante o 
voo, até o lançamento da tropa; 
- Manter-se orientado em todo o circuito da aeronave militar em voo, até 
o lançamento da tropa (autoconfiança); e 
- Realizar a identificação do circuito da Anv utilizando o simulador. Tempo: 6 horas 

Técnica: Palestra 

2. Procedimentos na 
reorganização, briefing e 
medidas de segurança 

- Citar as normas de segurança nos aeródromos, em voo e lançamentos; 
- Identificar os tipos de briefing; 
- Citar os tipos de reorganização; 
- Explicar os fatores condicionantes da reorganização; e 
- Identificar as instalações de um aeródromo. Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

3. Equipe de terra - Citar a composição de uma equipe de terra; 
- Citar as missões de uma equipe de terra; e 
- Descrever os casos de impedimento de terra. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

4. Atribuições 

- Conduzir as “Ordens ao Avião”, de modo a evitar possíveis falhas, 
antevendo alternativas, antes da execução de cada lançamento 
(previsão); 
- Identificar os materiais do MS; 
- Explicar as funções e os deveres do MS; e 
- Descrever as normas e procedimentos para o recebimento de 
paraquedas. Tempo: 4 horas 

Técnica: Palestra 

5. Operações 
aeroterrestres 

- Descrever os fundamentos das operações aeroterrestres; 
- Explicar os tipos de operações aeroterrestres; 
- Explicar o escalonamento das forças aeroterrestres; e 
- Descrever o planejamento de uma operação aeroterrestre. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 
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UNIDADE DIDÁTICA II – MISSÕES, CONVERSAÇÃO, DOCUMENTOS E 
ACIDENTES AEROTERRESTRES 

Tempo: 

10 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Missões de 
lançamento e de 
aerotransporte 

- Classificar as missões de lançamento e de aerotransporte; 
- Citar as missões de lançamento; 
- Citar as missões de aerotransporte; 
- Codificar e decodificar as missões de lançamento e aerotransporte; e 
- Interpretar os documentos necessários à missão do MS. Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

2. Conversação 
Piloto/MS e regras de 

exploração  

- Empregar a fraseologia específica, na conversação com o piloto da Anv, 
suportando, durante todo o tempo da missão, a fadiga resultante da 
atividade aeroterrestre, mantendo a eficiência; 
- Realizar os procedimentos específicos do Operador de Interfone, nas 
diversas Anv, demonstrando segurança e convicção em suas atitudes, 
com determinação e firmeza (autoconfiança); 
- Empregar as regras de exploração durante a conversação; e 
- Empregar a fraseologia específica durante o salvamento de homem 
preso à aeronave. Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

3. Documentos do 
Mestre de Salto: PQ-1 a 

PQ-10 e normas para 
preenchimento 

- Citar os documentos em uso na Bda Inf Pqdt; 
- Preencher a PQ-2 e a PQ-6; 
- Interpretar os documentos e retirar dos mesmos os dados, preparando-
se adequadamente para as missões de lançamentos (previsão); e 
- Citar o destino dos documentos do MS. 

Tempo: 2 horas 

Técnica: Palestra 

4. Acidentes 
aeroterrestres  

- Identificar as principais causas de acidentes aeroterrestres; e 
- Relacionar as consequências dos erros cometidos durante as diversas 
fases do lançamento, desde o aprestamento, com os acidentes 
aeroterrestres e como evitá-los (previsão). 

Tempo: 4 horas 

Técnica: Palestra 

 

UNIDADE DIDÁTICA III - TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE AERONAVES 
Tempo: 

2 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aeronaves de 
transporte - Identificar os tipos de aeronaves de transporte da FAB; e 

- Descrever as características das aeronaves de transporte da FAB. 

Tempo: 1 hora 

Técnica: Palestra 

2. Inspeção de Anv (C-
130, C-95 B ou C-105) 

- Executar a inspeção de componentes significativos de Anv preparada 
para lançamento, utilizando a nomenclatura e sequência corretas; e 
- Executar a inspeção das aeronaves para as missões de lançamento, de 
forma adequada e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior 
(iniciativa). Tempo: 1 hora 

Técnica: Palestra 
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b. Disciplina: Inspeção de Pessoal 
 

UNIDADE DIDÁTICA I - INSPEÇÃO DE PESSOAL,  
DESARMADO SEM PACOTE E/OU MOCHILA 

Tempo: 
3 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Inspeção do Pqdt 
equipado com conjunto 

T-10 e reserva  - Identificar os componentes e características dos Pqd para lançamento 
semi-automático de pessoal, material leve e cães. 

Tempo: 3 horas 

Técnicas: Palestra e 

demonstração 

 

6. ETAPA PRESENCIAL (2ª FASE) 

 

a. Disciplina: Deveres do Mestre de Salto 
 

AVALIAÇÕES: DISCIPLINA – DEVERES DO MESTRE DE SALTO 
Tempo: 
10 horas 

UD 
AVALIADA  

PROCESSO TIPO TEMPO 
RETIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Escrita 1 hora 1 hora 

II Prova Formal Escrita 2 horas 1 hora 

III Prova Formal Prática 4 horas 1 hora 

 

OBSERVAÇÃO: a matrícula na etapa presencial do curso está condicionada à 

aprovação nas Provas Formais 1 e 2 da Disciplina Deveres do Mestre de Salto 

(salvaguardado o direito à recuperação). 

 

b. Disciplina: Inspeção de Pessoal 
 

UNIDADE DIDÁTICA I - INSPEÇÃO DE PESSOAL,  
DESARMADO SEM PACOTE E/OU MOCHILA 

Tempo: 
5 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. Técnica e sequência 
da inspeção de Pqd T-

10 e reserva  

- Identificar os erros possíveis de serem cometidos na equipagem ou no 
manuseio do Pqd; 
- Executar a técnica de inspeção de pessoal, utilizando a sequência e a 
nomenclatura correta; 
- Executar a inspeção do Pqdt equipado com Cj T-10 e reserva, de forma 
adequada e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior 
(iniciativa); e 
- Antever procedimentos para que sejam sanados erros encontrados na 
inspeção, evitando falhas durante o lançamento (previsão). 

Tempo: 5 horas 

Técnicas: Palestra e 

demonstração 
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UNIDADE DIDÁTICA II - INSPEÇÃO DE PESSOAL  
ARMADO COM PACOTE E/OU MOCHILA 

Tempo: 

4 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Inspeção do Pqdt 
equipado com conjunto 
T-10, reserva, armado e 

equipado 

- Identificar os erros possíveis de serem cometidos na equipagem ou no 
manuseio do Pqd; 
- Executar a técnica de inspeção de pessoal, utilizando a sequência e a 
nomenclatura correta; 
- Executar a inspeção do Pqdt com Cj T-10 e reserva, de forma adequada 
e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior (iniciativa); e 
- Antever procedimentos para que sejam sanados erros encontrados na 
inspeção, evitando falhas durante o lançamento (previsão). 

Tempo: 4 horas 

Técnicas: Palestra e 
demonstração 

 

AVALIAÇÕES: DISCIPLINA – INSPEÇÃO DE PESSOAL 
Tempo: 
8 horas 

UD 
AVALIADA 

PROCESSO TIPO TEMPO 
RETIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

II Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

 

c. Disciplina: Técnica de Preparação de Fardos, Pacotes e Mochilas 
 

UNIDADE DIDÁTICA I - TÉCNICA DE PREPARAÇÃO  
E DE INSPEÇÃO DE PACOTES E MOCHILAS 

Tempo: 

8 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Preparação da 
mochila - Executar a preparação da fita de ligação na mochila; 

- Executar a amarração do cabo solteiro na mochila; 
- Executar a fixação dos cadarços de liberação da mochila; e 
- Executar a preparação da mochila. 

Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

2. Preparação dos 
pacotes 

- Executar a preparação de pacotes utilizados na atividade Aet do EB. Tempo: 4 horas 

Técnicas: Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

3. Inspeção de pacotes 
e mochila 

- Executar a inspeção de pacotes em uso na atividade Aet do EB e 
mochilas; 
- Citar procedimentos para os saltos com pacotes e mochilas; e 
- Levantar a melhor alternativa quanto à utilização dos pacotes e 
mochilas, de modo a evitar falhas no salto com o material individual e 
coletivo (previsão). 

Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

 



188 
 
 

UNIDADE DIDÁTICA II - TÉCNICA DE PREPARAÇÃO 
 E DE INSPEÇÃO DE FARDOS 

Tempo: 
4 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Preparação  
dos fardos - Identificar as características dos fardos; 

- Citar as técnicas de preparação dos fardos; 
- Executar a preparação dos fardos utilizados na atividade Aet do EB; e 
- Participar ativamente da preparação dos fardos (cooperação). Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 
demonstração e 

exercício individual 

2. Inspeção  
dos fardos 

- Identificar as características dos fardos; 
- Citar os procedimentos para os lançamentos dos fardos; 
- Executar a inspeção dos fardos utilizados na atividade Aet do EB; 
- Participar ativamente da inspeção dos fardos (cooperação); e 
- Levantar a melhor alternativa quanto ao tipo de fardo a ser utilizado, de 
modo a evitar falhas no lançamento do material coletivo (previsão). 

Tempo: 2 horas 

Técnicas: Palestra, 

demonstração e 
exercício individual 

 

AVALIAÇÕES: DISCIPLINA – TÉCNICA DE PREPARAÇÃO  
DE FARDOS, PACOTES E MOCHILAS 

Tempo: 
8 horas 

UD 
AVALIADA 

PROCESSO TIPO TEMPO 
RETIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

II Prova Formal Prática 3 horas 1 hora 

 

d. Disciplina: Lançamentos 
 

UNIDADE DIDÁTICA I - TÉCNICA DE  
EXECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

Tempo: 
44 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Lançamento na luz 
verde, de bordo 

- Executar os comandos e gestos do MS na função de MS Avião/Equipe 
e Aux MS para a preparação da equipe de Pqdt para o salto, nos 
lançamentos normal, cobaia, misto, pela porta lateral ou de carga; 
- Executar as técnicas previstas para os casos de impedimento e 
emergências, nas funções de MS e Aux MS, controlando as próprias 
reações (equilíbrio emocional); 
- Executar o lançamento conduzindo mochila ou pacote, em tempo útil e 
com convicção (decisão); 
- Executar os lançamentos normal, cobaia, misto, na luz verde, pela porta 
lateral ou de carga, em qualquer tipo de Zona de Lançamento (ZL), em 
tempo útil e com convicção (decisão); 
- Executar as atividades com segurança e convicção, nas funções de MS 
Avião/Equipe e Aux MS (autoconfiança); e 
- Executar o lançamento e abandonar a aeronave sem hesitar, de forma 
firme e destemida (coragem). 

Tempo: 20 horas 

Técnicas: 
Demonstração e 

exercício individual 
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UNIDADE DIDÁTICA I - TÉCNICA DE  
EXECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

Tempo: 
44 horas 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. Lançamento na 
vertical da letra código, 

de bordo 

- Executar os comandos e gestos do MS na função de MS Avião/Equipe 
e Aux MS para a preparação da equipe de Pqdt para o salto, nos 
lançamentos normal, cobaia, misto, pela porta lateral ou de carga; 
- Executar as técnicas previstas para os casos de impedimento e 
emergências, nas funções de MS e Aux MS, controlando as próprias 
reações (equilíbrio emocional); 
- Executar o lançamento conduzindo mochila ou pacote, em tempo útil e 
com convicção (decisão); 
- Executar os lançamentos normal, cobaia, misto, na vertical da letra 
código, pela porta lateral ou de carga, em qualquer tipo de Zona de 
Lançamento (ZL), em tempo útil e com convicção (decisão); 
- Executar as atividades com segurança e convicção, nas funções de MS 
Avi/Eqp e Aux MS (autoconfiança); e 
- Executar o lançamento e abandonar a aeronave sem hesitar, de forma 
firme e destemida (coragem). 

Tempo: 20 horas 

Técnicas: 
Demonstração e 

exercício individual 

3. Salvamento de Pqdt 
preso à aeronave - Executar a técnica para salvamento do Pqdt preso à aeronave, para 

lançamento na luz verde ou na vertical, diurno ou noturno; e 
- Executar o salvamento de Pqdt preso à aeronave, de forma adequada 
e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior (INICIATIVA). 

Tempo: 4 horas 

Técnicas: 
Demonstração e 

exercício individual 

 

AVALIAÇÕES: DISCIPLINA – LANÇAMENTOS 
Tempo: 

36 horas 

UD 
AVALIADA  

PROCESSO TIPO TEMPO 
RETIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

I Prova Formal Prática 30 horas 6 horas 

 

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

AVALIAÇÃO FORMA TIPO PERÍODO MATERIAL EXTRA 

Ambientação Normal Vertical Diurno - 

Ambientação Normal Vertical Noturno - 

Prova Formal Normal Vertical Noturno Mochila 

Prova Formal Misto Vertical Diurno A-7 

Prova Formal Normal Vertical Diurno Mochila 

Prova Formal Normal Vertical Diurno Pacote P-2B 

Prova Formal Normal Vertical Diurno ou Noturno Mochila 

Prova Formal Normal Luz Verde Diurno ou Noturno Mochila 

Prova Formal Cobaia Vertical Diurno ou Noturno Mochila 

 


