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RESUMO 

A implantação do ensino de Sociologia na Academia Militar das Agulhas Negras, em 2015, é 
o foco dessa proposta de artigo. O apelo contemporâneo para a capacitação dos oficias do 
século XXI para atuarem no terreno humano em meio às incertezas da pós-modernidade é a 
chave para a inserção da Sociologia no currículo dos cadetes. De forma clara e objetiva, as 
contribuições das Ciências Sociais são apresentadas para a formação de oficiais aptos a cap-
tar e analisar os sinais sociais e culturais emitidos a sua volta. Essa nova capacitação contri-
buirá para a rica aquisição de informações situacionais necessárias para as ações militares, 
visando decisões mais oportunas e adequadas no nível tático. O texto inclui a criação da 
Cadeira de Sociologia, a primeira execução das aulas, as avaliações realizadas e o resultado 
da pesquisa aplicada aos cadetes ao término da ministração da disciplina em dezembro de 
2015, recentemente analisada.  
Palavras-chave:  
Sociologia, Ciências Sociais, Cultura, Inteligência Cultural, Imaginação Sociológica, 
Ensino. 
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A implementação do ensino de Sociologia para os cadetes da AMAN 

Autor: Denis de Miranda  
Chefe da Cadeira de Sociologia da AMAN 
Mestre e Doutorando em Ciências Sociais 

PUC-Rio 
 
 
 O processo de transformação do Exército Brasileiro almeja conduzir a instituição à Era 
do Conhecimento. Tendo foco na operacionalidade, a cultura institucional será enriquecida 
com novas capacidades que exigirão dos quadros a adequada profissionalização para a ação 
oportuna diante de novas ameaças e tecnologias. A oficialidade, em destaque a da linha militar 
bélica, carece de ser formada para atuar no século XXI conduzindo a instituição, liderando 
homens e mulheres para o cumprimento das missões constitucionais dos novos tempos que 
exigem mais “sensibilidade” que potência e poder, porém mantendo a mesma grandeza 
alcançada ao longo de sua história. Essa “sensibilidade”, ou “sensibilização” como descrita no 
texto do Projeto de Força do Exército que preconiza maior ênfase na dimensão humana, 
passa pela capacidade de lidar eficazmente com questões sociais de desigualdade e 
diversidade, perceber as sinalizações da opinião pública, agindo com inteligência cultural no 
trato com grupos, instituições e sociedades diversas, assuntos afetos às Ciências Sociais. 
 Nesse viés de transformação, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 
reestruturou seu currículo e, entre outras modificações, inseriu a Sociologia na grade de 
disciplinas que graduará o bacharel em Ciências Militares. A partir de 2015, sob o modelo de 
ensino por competências, os cadetes estudarão Sociologia junto às ciências humanas. 
 A passagem da Era Industrial para a Era do Conhecimento, prevista para se consolidar 
no Exército Brasileiro até o ano de 2031, consiste em pensar o espaço de batalha como não 
linear, empreendendo ações simultâneas em todo o espectro de operações. Nesse contexto, 
os exércitos buscarão ter a superioridade de informação, primordial para a melhor tomada de 
decisão (Concepção Estratégica do Exército - 2012). Na “guerra no meio do povo”, como o 
comandante britânico General Sir Rupert Anthony Smith define a Era do Conhecimento, todas 
as capacidades operacionais de uma força dependerão da superioridade de informações para 
a conquista e manutenção da iniciativa de emprego. Assim, torna-se imprescindível o perfeito 
domínio das ciências sociais, em particular da Sociologia, por parte dos militares que atuarão 
na era do conhecimento que exige o acertado trato das informações para a ação no meio do 
povo. 
 Em similaridade com o conceito de “guerra no meio do povo”, o Estado-Maior do 
Exército (EME) faz menção ao “terreno humano” quando define o campo de batalha 
contemporâneo mais urbano que rural, com menor incidência de conflitos bélicos entre 
Estados organizados, sob os olhares da mídia instantânea, repleto de novos instrumentos e 
vetores de combate – como os cibernéticos -  e, destaque-se, a desafiadora e crescente 
dificuldade de se identificar o oponente. A prevalência desse terreno humano conclama as 
“considerações civis” para o novo status de mandatárias no rol dos fatores de decisão do 
comandante, já que a opinião pública passa a ser objetivo estratégico que deve ser 
conquistado em todos os níveis de planejamento.   
 As considerações civis que antes eram consideradas apenas dentro do escopo do 
ambiente operacional e terreno, agora sobem de nível e ombreiam com os fatores de decisão 
Missão, Terreno e Condições Meteorológicas, Inimigo, Meios e Tempo. 
 Para o EME, devemos entender as considerações civis como 
 

[...] a influência das instituições civis, das atitudes e atividades das lideranças civis, da população, 
da opinião pública, do meio ambiente, da infraestrutura construída pelo homem, das agências 
nacionais e internacionais, governamentais ou não governamentais, com capacidade de influir e 
formar opiniões entre os nacionais ou internacionais, no espaço de batalha.  (Nota de Coordenação 
Doutrinária, 2012) 
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A partir de dezembro de 2012, todos os comandantes, em todos os níveis, devem 
analisar o terreno humano utilizando-se das considerações civis para seus estudos de 
situação, como previsto na Nota de Coordenação Doutrinária exarada naquela época. 
  
O ambiente de incertezas atual 
 Após a “Guerra Fria”, as mudanças nas sociedades têm impactado a maneira de atuar 
dos grandes exércitos. A explosão tecnológica mudou a política e a forma de combater as 
ameaças aos Estados. Tem sido cada vez mais frequente o choque entre ideologias levar a 
confrontações armadas motivadas por perspectivas culturais divergentes. Tais choques não 
se limitam às fronteiras dos Estados. Eles podem envolver grandes contingentes e regiões, 
como no caso dos extremistas ou fundamentalistas que tem ocorrido no Oriente Médio e 
atingido a Europa e os Estados Unidos. Modos de viver de sociedades inteiras são 
contestados a ponto de certos grupos mais radicais desejarem a completa extinção até 
mesmo do passado e legado histórico de civilizações. Assim, as ameaças aos Estados estão 
dentro e fora de seus muros, são reais e também virtuais, podem ser praticadas por cidadãos 
nacionais e estrangeiros, agindo em sistemas de redes com pouca hierarquia, recursos 
escassos e gerando terror amplamente disseminado pela mídia, muitas vezes sob 
acompanhamento em tempo real com requintes cinematográficos. 
 Guerra irregular, conflitos de quarta geração, Era do Conhecimento, Era Informacional, 
operações no amplo espectro dos conflitos, redes, nuvem... são muitos os novos termos que 
procuram definir o cenário atual. Uma das convergências é a incerteza que está sempre 
presente não deixando margem para amadores ou para aqueles que gostam das soluções 
engessadas, padronizadas, tipo efeito-resposta, memento.  O soldado do presente tem que 
ser ágil, flexível, elástico, sustentável, adaptado e inteligente (cognitivamente, 
emocionalmente e culturalmente) para fazer frente às incertezas contemporâneas. 
 
A inteligência cultural 
 É definida como uma capacidade desenvolvida para a interação com pessoas de 
históricos culturais diferentes, mobilizando atenção constante e conhecimento cultural 
diversificado, com o emprego de habilidades comportamentais especificamente 
condicionadas para esse fim. Esse novo conceito de inteligência cultural na verdade é 
uma nova roupagem dada ao conceito de “imaginação sociológica” firmado por Charles Wrigth 
Mills, a partir dos anos 1960, quando defendeu a necessidade dos cientistas sociais mudarem 
a perspectiva para uma nova dimensão capaz de alcançar uma visão mais ampla da 
sociedade. A imaginação sociológica, por sua vez, está em consonância com a visão de Émile 
Durkheim, um dos fundadores clássicos da Sociologia, quando orientou que devemos 
observar os fatos sociais como “coisas”, ou seja, com o estranhamento de quem não está 
impregnado com as amarras do cotidiano e de sua própria cultura, passando a observar e 
analisar o social de uma forma mais ampla. 
 No mundo globalizado em que vivemos, estamos constantemente em contato com 
culturas diferentes das nossas. Precisamos sair do estado passivo, meros admiradores ou 
simpatizantes da diversidade cultural, para atuarmos culturalmente de forma proativa, 
extraindo de cada situação e de cada indivíduo, presente no nosso cotidiano, o melhor que 
tem a nos oferecer para o desenvolvimento cognitivo e afetivo do grupo ao qual pertencemos. 
Para atingirmos tão ambiciosa meta, podemos optar por seguir as propostas dos autores 
Thomas e Inkson no livro Inteligência Cultural (2006). Eles direcionaram a obra para 
profissionais do mundo dos negócios, porém é possível extrairmos os conceitos apresentados 
visando o emprego militar. 
 O termo Inteligência cultural é tratado pelos autores como sendo novo, porém 
construído sobre uma base de outros conceitos amplamente desenvolvidos anteriormente 
como os de quociente de inteligência (QI), inteligência emocional ou quociente de inteligência 
(QE) e, nesse mesmo sentido, indicam que, traçando um paralelo, partindo da inteligência 
cultural, podemos chegar a um quociente cultural (QC) que incorpora a capacidade de 
interagirmos efetivamente, através da cultura. Cabe a advertência dos autores de que o 
estágio de possuir um elevado QC não é alcançado rapidamente, mas é necessário investir 
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tempo e esforço consideráveis. Dependendo do estágio em que o interessado se encontra, 
será preciso investir em anos de estudo, observação, reflexão e experimentação para chegar 
a bom nível de desempenho. Só se adquire inteligência cultural praticando. “Mas, tornar-se 
culturalmente inteligente é, essencialmente, aprender fazendo, e isso traz resultados úteis, 
que vão além do desenvolvimento das habilidades interculturais. ” (THOMAS; INKSON, 2006, 
p. 9-10). 
 Neste ponto podemos perguntar se é possível ser militar sem esse novo conhecimento. 
Possível é, mas teremos que pagar o preço de não ter a capacidade de ler corretamente os 
ambientes culturais extraindo com oportunidade as informações úteis para a pronta tomada 
de decisões antes do oponente, nem a capacidade de influenciar e agir culturalmente de forma 
eficiente, potencializando nossas ações.  Até mesmo para a formação de novos chefes 
militares os instrutores devem possuir a habilidade de agir diante de indivíduos com origens 
culturais diversas podendo ser do meio urbano ou rural, do “asfalto” e dos “morros”, de classes 
sociais, línguas, países, opções sexuais, religiosas e políticas diversas. A busca por 
excelência de atuação na formação dos instruendos certamente passará pelo 
desenvolvimento de sua própria inteligência cultural para alcançar a melhor interação entre 
esses atores que estarão sempre diante dele com expectativas e cobranças que fogem do 
habitual. Entender suas falas, gestos, expressões e até seus silêncios certamente facilitará 
seu trabalho. 
 O General Álvaro de Souza Pinheiro, especialista em operações especiais, destaca a 
importância da inteligência cultural para as atividades militares na atualidade: 

 
O conhecimento cultural tornou-se impositivo porque é, atualmente, um poderoso multiplicador de 
forças. Significa muito mais que o mero domínio de línguas. Consubstancia-se no conhecimento 
histórico, costumes sociais e religiosos, valores e tradições. Não raro, esse conhecimento se torna 
mais importante que o conhecimento fisiográfico do terreno. A empatia transformou-se numa 
poderosa arma. Soldados são, na atualidade, impositivamente, adestrados na obtenção do apoio da 
população o que, conseqüentemente, resultará na obtenção de inteligência humana, imprescindível 
para a campanha. (PINHEIRO, 2007) 

  
 Ao refletirmos sobre o efeito da globalização em nossas atividades militares na 
contemporaneidade fica fácil constatar que é uma verdade irrefutável. Os equipamentos e 
armamentos que utilizamos têm origens das mais diversas, seus componentes são fabricados 
em países diferentes e podem até ser montados aqui perto, se considerarmos nossa distância 
à Manaus e Taiwan. Os manuais militares que utilizamos podem reproduzir doutrinas 
desenvolvidas primeiramente em outras culturas. Nossas roupas trazem etiquetas em línguas 
diferentes e o automóvel, bicicleta ou trem que utilizamos hoje para ir aos quarteis também 
não foram feitos na esquina de nossa casa. Como podemos esperar que as pessoas que 
estarão ao nosso redor durante as missões militares que realizarmos sejam todas da mesma 
“tribo”? Como os equipamentos, livros, roupas e tudo o mais que nos cerca, as pessoas 
também possuem hoje experiências diversas. Podem ter nascido ou vivido em lugares que 
nunca fomos. Praticam religiões diferentes das nossas, relacionam-se, comem, divertem-se 
de forma diferente. 
 O sociólogo Zygmunt Bauman (2005) escreve acerca dos dilemas da pós-
modernidade e esclarece que 

  
Em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta está repartido em fragmentos mal 
coordenados, enquanto as nossas existências individuais são fatiadas numa sucessão de episódios 
fragilmente conectados. […] Poucos de nós, se é que alguém, são expostos a apenas uma 
“comunidade de ideias e princípios” de cada vez, de modo que a maioria tem problemas semelhantes 
com a questão da Pipséite (a coerência daquilo que nos distingue como pessoas, o que quer que 
seja). […] Estar total ou parcialmente “deslocado” em toda parte, não estar totalmente em lugar 
algum [...], pode ser uma experiência desconfortável, por vezes perturbadora. (BAUMAN, 2005, p. 
18). 

 
 Bauman dá provas de que vivemos na pós-modernidade – que ele denomina de 
modernidade líquida - e reforça a ideia que estamos apresentando de David e Kerr (2006) no 
sentido de que devemos nos preparar e desenvolver habilidades que nos capacitem como 
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militares para agir em ambientes operacionais diversos evitando os desentendimentos 
decorrentes dessa enorme variação de identidades deslocadas com as quais nos deparamos 
hoje. 

  
Há uma ampla probabilidade de desentendimento, e o resultado da negociação permanece 
eternamente pendente. Quanto mais praticamos e dominamos as difíceis habilidades necessárias 
para enfrentar essa condição reconhecidamente ambivalente, menos agudas e dolorosas as arestas 
ásperas parecem, menos grandiosos os desafios e menos irritantes os efeitos. Pode-se até começar 
a sentir-se chez soi, “em casa”, em qualquer lugar – mas o preço a ser pago é a aceitação de que 
em lugar algum se vai estar total ou plenamente em casa. (BAUMAN, 2005, p. 19-20). 

 
 Diante das diferenças culturais a que podemos estar submetidos durante missões 
militares os autores David e Kerr (2006) indicam três possibilidades de reação. Primeiramente 
podemos esperar que os outros se adaptem. Outra maneira é buscarmos entender as 
diferenças culturais. A terceira maneira é tornar-se culturalmente inteligente. 
 A primeira reação, a da imposição da própria cultura sobre os demais atores, é a que 
estamos mais habituados a ver, principalmente nos relatos desastrosos de atuação de forças 
militares ocidentais que desembarcaram em países orientais, ou vice-versa. Tentar forçar as 
populações civis locais a se adaptarem ao nosso modo de agir e pensar é colocar um enorme 
obstáculo para alcançar a confiança dessas pessoas que precisam ser conquistadas para 
termos nossos objetivos militares mais facilmente alcançados. Os relatos da diferença de 
relacionamento e aceitação dos civis locais com tropas brasileiras e norte-americanas em solo 
italiano durante a Segunda Guerra Mundial é bastante conhecido, assim como a boa 
aceitação de nossas tropas em missões de paz mais recentes como no Haiti.  A empatia é um 
traço da cultura brasileira que nossos soldados já estão acostumados a utilizar e tem trazido 
bons resultados. O que precisamos é potencializar isso com o uso de outras capacitações que 
podem ser adquiridas com o desenvolvimento da inteligência cultural. 
 Podemos adotar a segunda linha de ação e procurar entender as diferenças culturas, 
porém isso não será fácil e tampouco suficiente, mas é um passo necessário para chegarmos 
à inteligência cultural. Existem disponíveis e acessíveis diversos dados acerca das culturas 
que podem fazer parte das regiões em que atuaremos militarmente. Cabe a nós mantermos 
os estudos culturais atualizados e disponíveis para pronto acesso. O Centro Conjunto de 
Operações de Paz no Brasil (CCOPAB) ministra instruções sobre a cultura dos países em que 
nossos contingentes irão atuar a fim de ambientá-los evitando choques culturais.   O objetivo 
é o de evitar caminhar descuidadamente em campo minado explodindo bombas culturais que 
dificultem o cumprimento das missões. Porém, os próprios instrutores e as tropas orientadas 
concordam que essas instruções e palestras são insuficientes, conforme a Major do Exército 
Rejane Pinto Costa relata em sua pesquisa sobre multiculturalismo com oficiais do CCOPAB 
em 2005. Nas visitas em anos posteriores ela percebeu que a preocupação com a 
multiculturalidade aumentou, mas ainda não atende plenamente o desejado, deixando a 
orientação de que a preparação em termos multiculturais deveria ocorrer nas escolas de 
formação e não somente momentos antes do embarque para as missões internacionais. 
 Para atingir o terceiro estágio, tornando-se culturalmente inteligente, é preciso ser 
notadamente hábil e flexível para assimilar uma nova cultura. 

 
As pessoas culturalmente inteligentes são como o antigo grego Proteus. Proteus era um personagem 
sobrenatural, na Odisseia de Homero. Um habitante marinho que tinha o dom de mudar de forma 
quando quisesse, transformando-se em um peixe, ou um leão, ou uma árvore, ou até em fogo. Esta 
transformação era guiada pelo conhecimento da situação em que ele se encontrava. (THOMAS; 
INKSON, 2006, p. 31). 

 
 Uma das características da cultura que merece ser ressaltada é a sua invisibilidade 
parcial. Grande parte da cultura de um grupo fica invisível aos observadores de fora. É como 
se fosse um iceberg que da superfície vemos apenas uma pequena ponta. Para entendermos 
a cultura de um grupo é necessário mergulhar para vermos o que está debaixo da superfície 
onde veremos os valores, as estruturas sociais e formas de pensar. 
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Para garantirmos melhor atuação no terreno humano diante de culturas diferentes 
devemos preparar nossos oficiais para galgarem estágios dos mais simples aspectos da 
inteligência cultural, que passa pela reprogramação mental voltada para a atenção constante 
na busca de indícios culturais, evoluindo para a aquisição de conhecimentos culturais 
diversificados (língua, costumes, religião, história, filosofia...) que já servirão para promover 
um nível aceitável de confiança diante das situações que se apresentarem. Para alcançar o 
estágio mais elevado de inteligência cultural é preciso desenvolver também habilidades 
comportamentais que possibilitem a pró-atividade onde os indícios culturais são previamente 
percebidos antes das demais pessoas, premiando o decisor com uma vantagem valiosa que 
o colocará a frente no posicionamento comportamental mais adequado para cada situação de 
interação com pessoas e grupos que se apresentarem no ambiente operacional. 
 
 
Teoria e prática sociológica 
 A Sociologia é o estudo científico das sociedades que busca entender as questões 
sociais que surgem dos conflitos e insatisfações dos indivíduos, oferecendo opções viáveis 
para a solução dessas questões, almejando ampliar a qualidade de vida dos cidadãos. Para 
o interesse militar, possibilita o conhecimento das potencialidades e vulnerabilidades de 
grupos sociais envolvidos em conflitos, embasando a melhor tomada de decisão dos 
comandantes em todos os níveis. 
 O estudo sociológico na AMAN privilegiará os temas que contribuirão para o 
desempenho profissional dos cadetes no seu horizonte próximo que é o do tenente e do 
capitão nos corpos de tropa com possibilidade de atuação militar diante de questões sociais 
regionais, nacionais e internacionais. 
 Inicialmente, são apresentados aos cadetes os fundamentos do pensamento 
sociológico no viés de ensino superior com a abordagem das principais correntes teóricas e 
dos métodos de pesquisa que possibilitarão ao futuro oficial compreender os estudos 
realizados por cientistas sociais civis e militares, podendo interagir com esses especialistas 
quando se fizerem presentes também nas áreas de conflito, o que é cada vez mais comum. 
 Os temas globais serão aprofundados no segundo bloco em temas como a cultura da 
sociedade da informação e as redes sociais, o mundo globalizado e o relativismo cultural, 
multiculturalismo e valores universais, família, tradição e a liberalização dos costumes no 
mundo contemporâneo. 
 Os grandes temas da Sociologia no Brasil formam o terceiro bloco do estudo da 
disciplina. Os principais autores nacionais clássicos serão estudados para a compreensão da 
gênese da sociedade brasileira e suas particularidades. São mobilizados, entre outros, 
Gilberto Freyre, Euclides da Cunha, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e Roberto 
DaMatta. Os movimentos sociais, criminalidade e violência, além do nosso processo de 
modernização, industrialização e urbanização completam os estudos sociológicos do Brasil. 
 O quarto bloco trata do Ethos militar. Assuntos como autoridade, hierarquia, disciplina, 
coesão social, ritos e tradições militares são abordados sociologicamente reforçando o que 
os cadetes do terceiro ano já aprenderam a reproduzir, mas não conhecem os fundamentos 
dessas práticas que sustentam a atividade militar. 
 O quinto e último bloco é a aplicação prática da Sociologia no Estudo de Situação. 
Será desenvolvida a análise dos fatores humanos do ambiente operacional em estudos de 
casos concretos para que o cadete redija com propriedade e riqueza os parágrafos referentes 
às Considerações Civis que subsidiarão a decisão do comandante tático.   Atualmente, 
diversas missões têm sido cumpridas por nossas tropas em área urbana, dentro e fora do 
país. Essas missões são planejadas segundo minuciosa análise de dados das populações 
locais. Quanto melhor for a análise que pudermos fazer, melhores serão os resultados obtidos. 
Nisso, a inteligência cultural, desenvolvida desde a formação dos oficias na AMAN, colaborará 
sensivelmente.  Oficiais com olhar treinado para coletar dados sociais enquanto se deslocam 
pelas comunidades das áreas de conflito perceberão as mudanças nos comportamentos dos 
habitantes locais a tempo oportuno de agir reforçando nossas ações militares, protegendo 
nossas tropas e os civis locais inocentes das ações de grupos adversos. É a Sociologia 
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aplicada à ação militar, potencializando a sensibilidade e a flexibilidade dos novos 
combatentes para agirem no ambiente de incertezas do século XXI. 
 Agindo com imaginação sociológica (inteligência cultural), reduziremos os riscos e 
efeitos colaterais sobre nossas tropas e populações civis, mantendo aberta a porta para novas 
ações, devido à constante manutenção do lastro de credibilidade da opinião pública 
depositado na Força Terrestre que o brasileiro conhece e confia. 
 
Avaliações e pesquisa de acompanhamento pedagógico 
   As avaliações da disciplina constaram de um trabalho em grupo e uma prova escrita 
individual. No trabalho em grupo, os cadetes receberam a tarefa de coletar da internet dados 
sociais de interesse militar referentes a uma operação militar específica já ocorrida. Os grupos 
receberam notas segundo critérios de qualidade, relevância e quantidade dos dados sociais 
coletados e organizados para subsidiar possíveis ações militares.  Na prova individual, cada 
cadete teve que demonstrar o conhecimento teórico de Sociologia em questões subjetivas 
contextualizadas na mesma operação militar estudada no trabalho em grupo. Os resultados 
alcançados foram animadores e deram aos professores a certeza do elevado nível de 
compreensão da disciplina por parte dos cadetes.  

Ao final do ensino da disciplina foi aplicada uma pesquisa de opinião que visou verificar 
pontos positivos e oportunidades de melhoria do conteúdo, das avaliações e condução dos 
professores. 

O questionário constou de dezenove perguntas objetivas em que os cadetes optaram 
por marcar sua opinião em cada questão dentro de um gradiente que variava entre discordo 
fortemente (0), discordo (1), sem opinião (2), concordo (3) e concordo fortemente (4). Assim 
o ponto médio das opiniões era igual a 2,0 e o grau máximo 4,0. A vigésima pergunta era 
subjetiva e cedia espaço para qualquer comentário do cadete.  

Os aspectos que foram melhor avaliados pelos cadetes foram em relação ao 
planejamento da disciplina (média 3,1), a qualidade do relacionamento entre docentes e 
discentes (média 3,1), o estímulo à participação em sala de aula (média 3,1), a qualidade e 
adequação das instalações físicas (média 3,0) e a preocupação dos docentes com a 
aprendizagem dos discentes (média 3,0). Em contrapartida, foram levantadas oportunidades 
de melhoria principalmente em relação à inadequação do acervo da biblioteca da AMAN aos 
assuntos de interesse da sociologia (média 2,4), o nível das avaliações, particularmente do 
trabalho em grupo (média 2,6) e o nível de objetividade e clareza dos docentes (média 2,6).  

O quadro de docentes especializados em Sociologia ainda é insuficiente. Foi 
necessário o apoio de professores da cadeira de Filosofia que foram capacitados em 
encontros semanais nos assuntos ministrados ao longo dos quinze meses anteriores às aulas.  

 
Corpo docente 

Atualmente a cadeira de Sociologia da AMAN conta com cinco oficiais superiores do 
Exército. Dois são mestres e cursam o doutoramento em Sociologia. O terceiro é pós-
graduado em Relações Internacionais e gradua-se em Sociologia. O quarto e quinto são pós-
graduados em filosofia. Para o próximo ano, está prevista a chegada de mais um oficial 
superior graduado em Sociologia. Outros dois oficiais superiores graduados em Sociologia 
são voluntários para compor a equipe, mas esperam pela abertura de novas vagas para a 
cadeira.  

 A constante especialização do quadro de professores tem sido estimulada e apoiada 
pelos órgãos de ensino do Exército. Assim, é possível visualizarmos que a cadeira de 
Sociologia da AMAN estará completa e plenamente habilitada com mestres e doutores até 
2021 que é o limite definido pelo processo de transformação que levará o Exército plenamente 
à Era do Conhecimento.  
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