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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo pretende viabilizar o aperfeiçoamento e a condução de forma 
efetiva do ensino de Inteligência Militar na Academia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN), obtendo-se a homogeneidade no conhecimento dos futuros oficiais 
combatentes do Exército acerca do tema, de modo a contribuir no aprimoramento da 
Atividade Inteligência Militar no nível tático. Os integrantes do Exército devem possuir 
competências para obter, processar e analisar dados, a fim de produzir conhecimentos 
objetivos e oportunos para apoiar o processo decisório, bem como proteger os ativos 
da Força, reduzindo as vulnerabilidades e dificultando a ação das ameaças. O estudo 
que culminou na implantação do Projeto LUCERNA, iniciado em 2009 e finalizado em 
2012 pelo Centro de Inteligência do Exército (CIE), constatou que há pouca ou 
nenhuma participação do combatente terrestre na obtenção de dados, uma vez que o 
último não tem a percepção de que é um sensor de inteligência. Sendo assim, pode-
se inferir que essa falha pode estar relacionada, entre outros fatores, à falta de 
efetividade da transmissão de conhecimentos durante a formação acadêmica e o 
consequente adestramento. Para mitigar esse hiato apresentado, o trabalho de 
Inteligência Militar deve ser desenvolvido ainda nos bancos escolares, para que os 
futuros comandantes, em todos os níveis, tenham a real percepção da importância 
dos seus homens atuarem como sensores no levantamento de dados de inteligência. 
Dessa forma, este trabalho utilizou-se de pesquisas bibliográficas, coleta documental 

e questionários aplicados em instrutores e cadetes da AMAN, a fim de verificar as 

deficiências e identificar as oportunidades de melhoria no processo ensino-

aprendizagem. Ao final, a presente pesquisa pretende fornecer ferramentas para 

aperfeiçoar a atual metodologia de ensino com o intuito de melhor capacitar o recurso 

humano formado pela AMAN para que ele entenda a sua importância no Ciclo de 

Inteligência e possa atuar como um disseminador eficiente do conhecimento, 

contribuindo para a evolução do Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) e para o 

desenvolvimento da mentalidade de contrainteligência no âmbito Exército Brasileiro.   

 

 

Palavras-chave: Ensino de Inteligência Militar. AMAN. Sensor de inteligência. 
Lucerna 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to enable the improvement and effective conduct of the teaching of 
Military Intelligence at the Agulhas Negras Military Academy (AMAN), obtaining 
homogeneity in the knowledge of future Army combat officers on the subject, in order 
to contribute to the Military Intelligence Activity enhancement at the tactical level. Army 
members must have skills to obtain, process, and analyze data in order to produce 
objective and timely knowledge to support decision-making, as well as protect Force 
assets, reducing vulnerabilities and making it difficult to act on threats. The study that 
culminated in the implementation of the LUCERNA Project, started in 2009 and 
completed in 2012 by the Army Intelligence Center (CIE), found that there is little or no 
participation of the ground combatant in obtaining data, since the latter does not have 
the perception that it is an intelligence sensor. Thus, it can be inferred that this failure 
may be related, among other factors, to the ineffectiveness of the transmission of 
knowledge during academic training and the consequent training. To mitigate this gap, 
the work of Military Intelligence must still be developed on school benches, so that 
future commanders, at all levels, have a real perception of the importance of their men 
acting as sensors in the survey of intelligence data. Thus, this work used 
bibliographical research, document collection and questionnaires applied to AMAN 
instructors and cadets, in order to verify the deficiencies and identify opportunities for 
improvement in the teaching-learning process. In the end, this research aims to provide 
tools to improve the current teaching methodology in order to better train the human 
resource trained by AMAN so that they understand their importance in the Intelligence 
Cycle and can act as an efficient disseminator of knowledge, contributing for the 
evolution of Army Intelligence System (SIEx) and for the development of the 
counterintelligence mentality in the Brazilian Army. 
 

 

Keywords: Teaching of Military Intelligence. AMAN. Intelligence sensor. Lucerna. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Força Terrestre (F Ter) da Era do Conhecimento exige cada vez mais a 

qualificação dos seus recursos humanos para atuarem frente à complexidade e à 

incerteza de um ambiente operacional de caráter difuso e multidimensional (BRASIL, 

2017a).  

Nesse contexto, destaca-se o conceito operativo de Operações no Amplo 

Espectro, segundo o qual a atuação dos elementos da F Ter deve ser orientada para 

a obtenção e a manutenção de resultados decisivos, por meio da combinação de 

operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação entre agências, 

mitigando vulnerabilidades, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando 

conflitos (BRASIL, 2019b). 

Tais premissas exigem o vasto emprego e a eficiência da Função de Combate 

Inteligência, que deve ser desenvolvida de forma contínua, possibilitando a 

compreensão de todos os vetores que influenciam na operação militar e fornecendo a 

consciência situacional necessária ao processo decisório, tempestivamente (RUEDA, 

2015). 

Atualmente, os conflitos são caracterizados por uma enorme multiplicidade de 

atores e motivações que implicam no processo de identificação de oportunidades e 

ameaças no teatro de operações. Aliado a esse fato, o progresso tecnológico além de 

permitir enormes avanços para a humanidade nas diversas áreas do conhecimento, 

acabou influenciando no surgimento de novos riscos, com eficácia ofensiva e 

destrutiva, dificultando, assim, a sua contenção (LAGARES, 2018). 

Diante desse cenário, torna-se cristalina a importância do contínuo 

aperfeiçoamento técnico-profissional dos integrantes da Força Terrestre, face às 

novas demandas do combate moderno, e o papel capital da Inteligência Militar no 

processo de planejamento e desencadeamento de operações, por meio da produção 

de conhecimentos (RUEDA, 2015). 

Com vistas a assegurar o adequado preparo e a capacitação do Exército aos 

desafios da nova era, bem como a impactar os processos de apoio à decisão, o 

Projeto LUCERNA surgiu com o desígnio de dotar a Força Terrestre de uma nova 

estrutura para o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) (BRASIL, 2014c). 

Consonante com o Processo de Transformação da Força, em 2014, foi 
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aprovada a Diretriz de Implantação do Projeto LUCERNA, concebido com diversos 

objetivos, dentre os quais destaca-se a atualização e o aprimoramento do ensino da 

Disciplina de Inteligência Militar nos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2014c). 

Assim, os estabelecimentos de ensino responsáveis pela formação e 

aperfeiçoamento dos militares da linha de ensino militar bélica possuem grande 

responsabilidade na capacitação de seus discentes para atuar como sensores de 

inteligência, cooperando na produção de conhecimentos e na consequente 

consciência situacional indispensável ao comandante tático para identificar ameaças, 

oportunidades e adotar linhas de ação que maximizem o poder de combate. 

 

1.1  PROBLEMA 

 

Em 2008, foi realizado o 1º Encontro de Estabelecimentos de Ensino sobre 

Inteligência com o objetivo de reestruturar o Sistema de Inteligência no âmbito do 

Departamente de Ensino e Cultura do Exército (DECEx). Na oportunidade, concluiu-

se que as escolas não estavam preparando adequadamente os recursos humanos 

para o desempenho de cargos relacionados à atividade de inteligência (BRASIL, 

2011).  

No ano de 2011, a Assessoria de Doutrina do DECEx promoveu um novo 

encontro com a participação dos estabelecimentos de ensino subordinados, da Escola 

de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx) e de outras escolas de especialização. 

Dessa vez, foram levantadas as Competências Relativas à Atividade de Inteligência 

(CRAI) necessárias ao desempenho das funções exercidas pelos oficiais e praças, 

bem como propostas de ações a serem implementadas em cada estabelecimento de 

ensino (BRASIL, 2011). 

Diversos encontros pedagógicos ocorreram nos anos posteriores e neles foi 

identificada a necessidade de se padronizar e unificar a capacitação dos instrutores 

das escolas de formação do sistema DECEx, uniformizando, assim, o conhecimento 

acerca do assunto, além de incluir carga horária adequada no Plano de Disciplinas 

(PLADIS) para a matéria Inteligência Militar e de criar uma Seção de Ensino de 

Inteligência Militar (BRASIL, 2014b). 

No caso particular da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), o ensino 

da matéria Inteligência Militar encontra-se em fase de reformulação, motivada pela 
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implantação do Programa Estratégico LUCERNA e pelo incremento do ensino por 

competências no currículo acadêmico. Alguns assuntos relacionados à Inteligência 

Militar são tratados de modo elementar ao longo dos quatro anos de formação, sem 

receber o devido enfoque e sem dispor do apoio e da orientação de uma seção ou 

elementos especializados na área, além de serem pouco abordados nos estudos de 

temas táticos e na realização dos exercícios no terreno. Ademais, a matéria ainda não 

consta como uma disciplina específica nos documentos do currículo da AMAN, em 

especial o Quadro Geral de Atividades Escolares (QGAEs), documento que regula as 

disciplinas ministradas nos quatros anos de formação e a respectiva carga horária que 

compõe o histórico escolar do cadete. 

Assim, é oportuno problematizar a questão: o oficial combatente formado pela 

AMAN está apto a atuar como sensor de inteligência, contribuindo no processo de 

obtenção da consciência situacional necessária aos decisores em todos os níveis?  

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a capacidade do recurso humano formado na AMAN de atuar como 

um eficaz sensor de inteligência na obtenção de dados e na salvaguarda de 

conhecimentos, pessoas, áreas, instalações e meios de interesse do Exército 

Brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de delimitar e alcançar o resultado esperado para o objetivo geral, foram 

levantados objetivos específicos para conduzir de forma coerente à consecução do 

trabalho. 

a. Descrever o atual ensino de Inteligência Militar na AMAN, no que tange aos 

assuntos e carga horária previstos nos Planos de Disciplinas; 

b. Descrever a metodologia de ensino e a capacitação/ experiência dos 

instrutores da AMAN; 

c. Expressar o nível de conhecimento dos cadetes do segundo e do último 
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ano de formação da AMAN, no âmbito da Arma de Infantaria, sobre Inteligência e 

Contrainteligência; 

d. Expressar o nível de preparo dos cadetes do último ano de formação, da 

Arma de Infantaria, para o desempenho de cargos e funções do SIEx; 

e. Identificar os assuntos comuns e específicos de Inteligência Militar que 

devem ser ministrados aos cadetes ao longo da formação; 

f. Descrever a estruturação da Seção de Inteligência Militar da AMAN;  

g. Concluir se o ensino de Inteligência Militar na AMAN contribui como 

ferramenta para o aprimoramento da consciência situacional e para o 

desenvolvimento do SIEx. 

 

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO 

 

No intuito de atingir os objetivos propostos, solucionando o problema 

encontrado, foi estabelecida a seguinte questão de estudo: 

- A atual capacitação em Inteligência Militar realizada durante a formação na 

AMAN é adequada para que os seus recursos humanos atuem como eficientes 

disseminadores do conhecimento adquirido, bem como contribuam para o 

desenvolvimento da mentalidade de contrainteligência no âmbito do Exército 

Brasileiro?  

 

1.4  METODOLOGIA 

 

O presente trabalho, na fase inicial, organizou o conhecimento empírico 

existente acerca da Atividade de Inteligência Militar, com foco nas disciplinas de 

Inteligência descritas no EB20-MF-10.107, Inteligência Militar Terrestre (2015b), a fim 

de identificar o rol de assuntos necessários para a capacitação do futuro oficial durante 

a formação acadêmica para, em seguida, comparar com os diversos relatórios dos 

Encontros de Estabelecimentos de Ensino sobre Inteligência. 

No segundo momento, foi estruturado o panorama atual do ensino de 

Inteligência Militar na AMAN, identificando os assuntos ministrados e a carga horária 

de Inteligência Militar ao longo dos quatro anos de formação, verificando a 

metodologia de ensino, através de coleta documental, e a experiência/ capacitação 
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dos instrutores, através de questionário, analisando a estrutura existente de apoio ao 

ensino e mensurando o nível de conhecimento do cadete ao escolher a sua Arma, 

Quadro ou Serviço (A/Q/S) e ao sair da escola de formação, por meio da aplicação de 

um questionário elaborado pelo próprio autor do estudo onde os cadetes do segundo 

e do último ano da AMAN, da Arma de Infantaria, foram indagados sobre assuntos 

correlatos ao tema.  

Esse questionário foi respondido via plataforma Google – Formulários Google 

– de forma online e sem custo para os participantes da pesquisa. Os dados foram 

coletados nos meses de junho e julho de 2021. 

As questões, objetivas e subjetivas, discorriam sobre assuntos situacionais e 

conceitos sobre Inteligência, Contrainteligência e SIEx. 

Foram constituídos dois grupos de análise – grupo 1: cadetes de Infantaria do 

segundo ano da AMAN, grupo 2: cadetes de Infantaria quarto ano da AMAN (último 

ano). 

Após a coleta de dados dos participantes, as respostas foram analisadas e 

comparadas entre os grupos. 

 

1.4.1  Objeto formal de estudo 

 

O presente trabalho tem como tema geral viabilizar “O ensino de Inteligência 

Militar como ferramenta para o aprimoramento da consciência situacional”. 

A fim de delimitar o tema, o estudo pretende identificar e descrever a estrutura 

do ensino de Inteligência Militar em um dos principais estabelecimentos de ensino 

superior militar do Exército Brasileiro, analisando a sua eficiência na capacitação dos 

seus recursos humanos.  

Por esse motivo, com o objetivo de levantar as deficiências apresentadas pelos 

cadetes sobre o assunto em questão e propor mudanças nos Planos de Disciplinas, 

esse trabalho foi limitado ao estudo da Inteligência no nível tático, com a expectativa 

de levantar os conhecimentos de Inteligência Militar necessários ao futuro oficial para 

o exercício dos cargos e funções privativos de tenente e capitão não-aperfeiçoado, 

além da estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades de ensino de 

Inteligência Militar. 

Para a operacionalização do objeto de estudo, definiu-se as seguintes 
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variáveis: 

a) Carga horária da disciplina de Inteligência Militar: 

−  Essa variável independente foi verificada por meio da análise dos QGAEs e 

dos PLADIS do 1° ano e dos 2°, 3° e 4° anos, dentro da Arma de Infantaria, 

observando-se a dosagem e a distribuição das horas-aula por ano de formação. 

b) Assuntos relacionados à Inteligência Militar: 

−  De maneira similar, essa variável independente também foi analisada pela 

verificação dos Planos de Disciplinas de cada ano de formação, no âmbito da Arma 

de Infantaria, observando-se os assuntos previstos no currículo acadêmico e aqueles 

cuja inclusão se faz necessária. 

c) Método de ensino: 

−  A avaliação dessa variável independente ocorreu por meio de questionário 

aos cadetes e aos instrutores, avaliando-se a metodologia aplicada no processo 

ensino-aprendizagem. 

d) Experiência e capacitação dos instrutores: 

−  Para a análise dessa variável independente, foi aplicado um questionário 

aos instrutores e aos integrantes da Seção de Operações do Curso Básico e do Curso 

de Infantaria que lecionam assuntos relacionados à Inteligência Militar aos cadetes da 

AMAN. 

e) Estrutura de apoio ao ensino: 

−  De forma semelhante à variável anterior, a apreciação dessa variável 

independente ocorreu por intermédio do questionário aplicado aos instrutores.   

f) Capacitação dos recursos humanos formados na AMAN: 

−  A variável dependente foi avaliada com foco no conhecimento de 

Inteligência Militar no nível tático, necessário ao oficial formado pela AMAN. Foi 

aplicado um questionário aos cadetes do segundo e do último ano de formação da 

AMAN, da Arma de Infantaria, com idade entre 19 a 25 anos, avaliando-se o nível de 

preparo e entendimento sobre Inteligência, Contrainteligência e SIEx, a fim de 

observar as lacunas de conhecimento durante a formação. 

Da análise das variáveis que envolvem a pesquisa, pode-se inferir que as 

diversas variáveis independentes exercem efeito relevante sobre a variável 

dependente, representada pela “capacitação dos recursos humanos formandos na 

AMAN”. 
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Os alcances da pesquisa pretendidos são a análise e a compreensão das 

possibilidades e das limitações para o aperfeiçoamento da estrutura de ensino de 

Inteligência Militar da AMAN. 

 

1.4.2  Amostra 

 

A população considerada para a pesquisa é composta pelos cadetes do 2° e 

do 4° ano do Curso de Infantaria da AMAN, do ano de 2021. Após concluírem o Curso 

Básico, 1º ano da AMAN e único curso comum à todas as Armas, Quadro e Serviço, 

os cadetes, ao início do 2º ano de formação, escolhem o curso equivalente à A/Q/S 

que ingressarão, de acordo com o ordenamento classificatório da turma.  Perfazem 

em média 120 cadetes ingressantes na Arma de Infantaria no corrente ano na AMAN 

e estima-se um total de 130 cadetes de Infantaria cursando o 4° ano, totalizando 250 

cadetes que foram convidados a participar da pesquisa.  

A amostra foi limitada aos cadetes brasileiros do 2° e do 4° ano, da Arma de 

Infantaria, a fim de avaliar o nível de conhecimento sobre Inteligência Militar ao 

ingressar e ao se formar na AMAN. Responderam à pesquisa 77 cadetes do 2° ano e 

77 cadetes do 4° ano, totalizando 154 participantes. 

 

1.4.3  Delineamento da pesquisa 

 

O delineamento do estudo foi baseado em levantamento e seleção da 

bibliografia, coleta de dados pela leitura analítica, fichamento das fontes, aplicação de 

questionários, compilação, apresentação e análise dos resultados. A pesquisa é do 

tipo quali-quantitativa quanto à forma de abordagem; explicativa quanto ao objetivo 

geral; aplicada quanto à natureza e quanto aos procedimentos técnicos é do tipo: 

bibliográfica, documental e levantamento.  

 

1.4.4  Procedimentos para revisão da literatura  

 

Foi realizada uma busca na literatura da seguinte forma: 

a) Fontes: dissertações, monografias e artigos científicos das bases de dados 

Google Acadêmico, do SciELO, PUBMED, BIRENE, LILACS, periódicos da CAPES, 
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Scopus, Web of Science, Centro de Doutrina do Exército (CDOUTEx) e Biblioteca 

Digital do Exército (BDEx); manuais e legislações do Exército Brasileiro sobre 

educação e cultura, transformação do EB, ensino por competências e Inteligência 

Militar; publicações nacionais e estrangeiras que tratam sobre Inteligência, 

Contrainteligência, Era do conhecimento, ensino por competências, formação de 

oficiais combatentes e transformação do EB; relatórios da Assessoria de Doutrina do 

DECEx e da AMAN sobre o Ensino de Inteligência nos Estabelecimentos de Ensino; 

Documentos Orientadores do Currículo (Mapa Funcional e Perfil Profissiográfico) e 

Documentos de Currículo (Plano Integrado de Disciplinas, PLADIS e Quadro Geral de 

Atividades) da AMAN; livros, dissertações e monografias da Biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. 

b) Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: respeitando as 

características das bases de dados, os principais descritores utilizados serão: ensino 

nas Forças Armadas, as características da Era do Conhecimento, ensino por 

competências, formação de oficiais combatentes do século XXI, operações no amplo 

espectro, Inteligência Militar e ensino de Inteligência Militar. 

 

1.4.5  Procedimentos Metodológicos  

 

Foram selecionadas e revisadas as fontes de consulta que interessam à 

pesquisa de acordo com as fontes e descritores, mencionados anteriormente.  

Como critérios de inclusão foram utilizados os estudos em português, inglês e 

espanhol publicados no período de 2006 a 2020 abordando sobre Inteligência Militar, 

as características da Era do Conhecimento, operações no amplo espectro, ensino por 

competências, ensino na AMAN e transformação do EB; estudos de outros exércitos 

e países que fazem referência aos temas estudados nesse trabalho.  

Foram excluídas as publicações anteriores ao ano de 2006 e estudos que não 

se relacionam com o tema proposto. 

 

1.4.6  Instrumentos 

 

Para analisar o objeto de estudo foi aplicado um questionário aos cadetes de 

Infantaria do 2° e do 4° ano do Curso de Bacharel em Ciências Militar da AMAN, do 
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ano de 2021. 

O objetivo foi mensurar o nível de conhecimento sobre Inteligência Militar do 

futuro oficial ao ingressar e ao se formar na AMAN, observando-se os seguintes 

indicadores: 1. Nível de conhecimento sobre Inteligência: avaliar a capacidade de 

atuar como sensor de inteligência e como usuário dos produtos de inteligência, 

contribuindo no processo de apoio à decisão em qualquer nível; 2. Nível de 

conhecimento sobre Contrainteligência: avaliar a capacidade de atuar de forma 

preventiva e proativa na salvaguarda de dados, informações, conhecimentos e seus 

suportes e 3. Nível de preparo para o exercício de cargos e funções do SIEx: avaliar 

a capacidade de desempenhar funções específicas de inteligência até o posto de 

capitão não-aperfeiçoado. 

Paralelo a isso, foi aplicado um questionário aos instrutores para analisar a 

experiência e capacitação na área da Inteligência Militar.  

Os dados obtidos permitiram analisar a estrutura atual do ensino de Inteligência 

Militar na AMAN, identificando as oportunidades de melhoria no processo ensino-

aprendizagem e permitindo a elaboração de uma proposta de aperfeiçoamento da 

metodologia de ensino. 

 

1.4.7  Análise dos Dados 

 

As respostas dos questionários foram organizadas pelo processo simples, 

utilizando-se ferramentas estatísticas do Microsoft Excel (Office 2016) para permitir a 

apuração, compilação, comparação e tabulação eletrônica. 

A análise dos resultados foi feita pela comparação entre os grupos propostos 

através dos valores obtidos oriundos dos questionários e embasados pela pesquisa 

literária científica. Os dados são apresentados por meio de gráficos, facilitando uma 

rápida visualização das respostas às questões de estudo. 

 

1.5  JUSTIFICATIVA 

 

A Função de Combate Inteligência para ser eficaz no suporte à F Ter na atual 

conjuntura de cenários difusos e multidimensionais, que caracterizam as Operações 

no Amplo Espectro, deve estar estruturada com recursos humanos e materiais 
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adequados. 

Para garantir que o Exército continue sendo a Força Terrestre dominante no 
mundo, um esforço de inteligência concentrado e intensivo se faz necessário. 
O Exército requer inteligência detalhada em ambientes operacionais 
complexos para apoiar uma gama de operações militares. Inteligência é um 
produto, um processo e uma função que permite ao Exército conduzir as 
operações através das suas contribuições ao comando da missão (UNITED 
STATES, 2012, p. 1, tradução nossa). 

Os integrantes do Exército devem possuir competências para obter, processar 

e analisar dados, a fim de produzir conhecimentos objetivos e oportunos para apoiar 

o processo decisório, bem como proteger os ativos da Força, reduzindo as 

vulnerabilidades e dificultando a ação das ameaças (BRASIL, 2015b). 

Dentro desse escopo, o Plano Estratégico do Exército 2020-2023 (PEEx) 

estabelece alguns objetivos estratégicos direcionados ao aprimoramento e 

estabelecimento de um sistema de doutrina e educação miliar compatível com a Era 

do Conhecimento, dentre os quais, destacam-se: 

- Objetivos Estratégicos do Exército (OEE): aprimorar a gestão estratégica da 

informação e aperfeiçoar o Sistema de Educação e Cultura; 

- Estratégias: reorganização do Sistema de Informação do Exército (SINFOEx) 

e educação do militar profissional da Era do Conhecimento; 

- Atividades: aplicar a evolução doutrinária nos Estabelecimentos de Ensino e 

na F Ter; aperfeiçoar e reestruturar o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) – 

Programa LUCERNA; consolidar o Ensino por Competências nos estabelecimentos 

de ensino e OM com encargos de ensino e capacitar o militar para atuar em operações 

no amplo espectro, operações conjuntas e multinacionais. 

O sistema de educação constitui importante vetor impulsionador no processo de 

transformação da F Ter. Por conseguinte, a AMAN desempenha relevante papel como 

polo difusor de conhecimento, ao formar oficiais combatentes aptos a exercer funções 

de comandante de frações de nível pelotão (Pel) e subunidade (SU). 

O estudo das Ciências Militares, na AMAN, tem por finalidade a formação 
doutrinária e a preparação dos planejadores e gestores dos recursos 
colocados à disposição da Força Terrestre para o cumprimento de sua 
missão constitucional (BRASIL, 2014f, p. 14). 

No atual cenário de emprego do Exército Brasileiro, espera-se que os futuros 

oficiais da linha de ensino militar bélica estejam aptos a participar efetivamente do 

Ciclo de Inteligência, em especial da fase de obtenção de dados, executando as 

tarefas relacionadas às operações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 
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Aquisição de Alvos (IRVA), com a finalidade de produzir conhecimentos que 

atenderão as demandas originadas no estudo de situação de inteligência (RUEDA, 

2015). 

Além disso, faz-se necessário o desenvolvimento e a manutenção de uma 

mentalidade de Contrainteligência em toda a estrutura hierárquica, visando à 

obtenção de um grau de proteção ideal. Neste sentido, a ação de comando, em todos 

os níveis, conscientiza e motiva os subordinados em relação à segurança (BRASIL, 

2019a).  

O estudo que culminou na implantação do Projeto LUCERNA, iniciado em 2009 

e finalizado em 2012 pelo Centro de Inteligência do Exército (CIE), constatou que há 

pouca ou nenhuma participação do combatente terrestre na obtenção de dados, uma 

vez que o último não tem a percepção de que é um sensor de inteligência (TEIXEIRA, 

2013).  

Sendo assim, pode-se inferir que essa falha pode estar relacionada, entre 

outros fatores, à falta de efetividade da transmissão de conhecimentos durante a 

formação acadêmica e o consequente adestramento (TEIXEIRA, 2013). Soma-se 

ainda a esse óbice, as poucas oportunidades apresentadas para o estudo do inimigo 

de forma integral. Grande parte dos planejamentos não exploram as possibilidades e 

deficiências da força oponente, tampouco o levantamento de alvos compensadores; 

as informações acerca do inimigo já são disponibilizadas em anexos de inteligência, 

calcos, situações particulares e ordens de operações, sem contemplar e estimular o 

trabalho mental necessário ao levantamento desses conhecimentos (RUEDA, 2015). 

Para mitigar esse hiato apresentado, o trabalho de inteligência militar deve ser 

desenvolvido ainda nos bancos escolares, para que os futuros comandantes, em 

todos os níveis, tenham a real percepção da importância dos seus homens atuarem 

como sensores no levantamento de dados de inteligência (RUEDA, 2015). 

Dessa forma, este trabalho apresenta-se como uma oportunidade de 

aprimoramento da atividade de Inteligência Militar no âmbito do Exército Brasileiro, 

por intermédio do aperfeiçoamento e da consolidação do ensino da disciplina para os 

líderes de frações nível Pel e SU, possibilitando a homogeneidade e a capilarização 

do conhecimento nas diversas organizações militares do país. 

Por fim, a mudança de mentalidade e a reestruturação do ensino de Inteligência 

Militar, consonante com o processo de transformação do Exército, serão 
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determinantes para que a Função de Combate Inteligência cumpra seu papel de 

geradora de poder de combate da Força Terrestre e dissuasória para a solução 

pacífica dos conflitos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estudo bibliográfico foi realizado com o intuito de reunir dados e analisar de 

forma sucinta as publicações existentes acerca do objeto da pesquisa, abordando, 

dentro do escopo do presente trabalho, a Função de Combate Inteligência, o Ciclo de 

Inteligência, o ramo da Contrainteligência, as Disciplinas de Inteligência, o Programa 

Estratégico Lucerna, o ensino por competências e, por fim, o atual ensino da matéria 

Inteligência Militar na AMAN. 

 

2.1 A FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA 

 

O advento da Era do Conhecimento denota a premente necessidade de 

transformação do Exército, modernizando e adequando a sua estrutura operativa às 

demandas atuais e futuras. Nesse contexto, esta Força Terrestre deve ser dotada de 

materiais de emprego militar (MEM) com tecnologia agregada, operados por recursos 

humanos altamente especializados e motivados, capazes de atuar em ambientes 

operacionais complexos, contribuindo para o desenvolvimento de uma doutrina 

inovadora e em constante evolução (BRASIL, 2017b). 

Todavia, essa nova era suscitou novas indagações e paradigmas, à medida 

que o fluxo de informações, a nível global, potencializado pelos novos meios de 

comunicação, passou a crescer exponencialmente e a permear o cotidiano das 

pessoas, implicando em uma sociedade cada vez mais conectada, esclarecida, 

participativa e complexa (LAGARES, 2018). 

Por conseguinte, pode-se inferir que a informação é o componente elementar 

da Era da Conhecimento. A produção, a obtenção, a análise e a integração de dados 

atinentes às forças e à área de operações, realizada de maneira oportuna e com 

credibilidade, proporcionam dissuasão no combate. Para isso, há a necessidade de 

emprego de profissionais capacitados com o suporte das Tecnologias da Informação 

e Comunicações (TIC) para operar em um ambiente indefinido, mais complexo e 

difuso, onde a incerteza agrava a identificação das ameaças e das oportunidades no 

espaço de batalha (BRASIL, 2019b). 

Esse novo tipo de operação militar pressupõe mudanças significativas no 

modus operandi dos meios humanos e materiais, decorrentes de uma série de fatores 
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que afetam os conflitos armados modernos, dentre os quais destacam-se a dimensão 

humana, a inserção de novos atores, estatais ou não, com capacidade de influenciar 

opiniões e defender interesses de seus patrocinadores, o combate urbano, a 

importância da informação, o caráter difuso das ameaças, o ambiente interagências, 

as novas tecnologias e a sua proliferação e, por fim, o espaço cibernético. 

Nesse contexto, a Força Terrestre conduz as operações no amplo espectro, 

devendo desencadear as suas ações com legitimidade e legalidade, empregar de 

forma controlada a sua força e atuar de modo a obter e manter resultados decisivos 

(BRASIL, 2017a). 

O Conceito Operativo do Exército de condução de operações militares no 
Amplo Espectro, caracterizado pela combinação simultânea ou sucessiva de 
operações de diversas naturezas, estabelece como premissas a necessidade 
de enfrentamento de novas ameaças e a aquisição das capacidades 
requeridas pelos conflitos modernos. A operacionalização desse conceito, 
por sua vez, exigiu uma transformação da doutrina de planejamento e 
emprego da Inteligência Militar (BRASIL, 2016b, p. 13). 

As funções de combate (Comando e Controle, Movimento e Manobra, 

Proteção, Logística, Fogos e Inteligência) representam a essência da seleção das 

capacidades operativas mais adequadas às tarefas executadas pela Força Terrestre 

e surgiram como uma forma de abordagem para a solução de cada problema militar, 

assegurando o êxito militar no nível tático (BRASIL, 2016a). 

Dentro dessa conjuntura, a Função de Combate Inteligência, cujos resultados 

conduzem todas as operações da F Ter (MITTAL; RYAN, 2019) é assim definida: 

Conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados empregados 
para assegurar a compreensão sobre o ambiente operacional, as ameaças, 
os oponentes (atuais e potenciais), o terreno e as considerações civis. Com 
base nas diretrizes do comandante, executa as tarefas associadas às 
operações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos 
(Busca de Alvos) - IRVA (BRASIL, 2019b, p. 5-7). 

A configuração dos combates modernos, onde o imperativo tecnológico aliado 

à presença de civis e da mídia no espaço de batalha repercutem diretamente na 

tomada de decisões, obrigou vários países a potencializarem a função de combate 

inteligência, uma vez que essa é responsável por orientar o curso das operações, 

contribuindo decisivamente para o êxito militar. 

 

2.2 O CICLO DE INTELIGÊNCIA 

 

A Inteligência é uma das diversas capacidades operativas da F Ter e como tal, 
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espera-se que seja capaz de proporcionar os conhecimentos necessários para apoiar 

os processos decisórios e a proteção dos ativos da instituição (BRASIL, 2014a). 

Os comandantes exigem informações precisas e oportunas sobre o ambiente 
operacional, a fim de tomar decisões informadas e boas. Por meio da 
Preparação da Inteligência do Espaço de Batalha, a Inteligência ajuda o 
entendimento do comandante de como o inimigo, terreno, clima e 
considerações civis influenciam o ambiente operacional e afetam as 
operações (UNITED NATIONS, 2014, p. 2-1, tradução nossa). 

A Inteligência Militar desenvolve as suas atividades de modo permanente, 

mediante a obtenção e reunião de dados, transformando-os em conhecimento de 

inteligência e difundindo-os para atender as demandas de conhecimento do 

comandante tático e de seu estado-maior (BRASIL, 2015a).  

Este faseamento dos trabalhos da Inteligência compreende o Ciclo de 

Produção do Conhecimento, ou Ciclo de Inteligência, constituindo-se em quatro fases: 

orientação, obtenção, produção e difusão. 

O Ciclo de Inteligência é orientado pelas demandas do comandante tático, em 

ordem de prioridade, definidas como necessidades de inteligência (NI). Por meio dos 

dados levantados, confecciona-se o Plano de Obtenção de Conhecimentos, no qual 

são consolidados os Elementos Essenciais de Inteligência (EEI), norteando o 

planejamento das operações de inteligência, reconhecimento e vigilância (BRASIL, 

2016b). 

Na fase de obtenção dos dados, todos os recursos materiais e humanos 

disponíveis são mobilizados a fim de atender as NI. Os sensores humanos, orgânicos 

ou não, da inteligência levantam os dados em estado bruto que, posteriormente, são 

submetidos a uma avaliação (BRASIL, 2016b). Cabe ressaltar que “todo militar é, 

assim, um meio de obtenção de dados em potencial” (BRASIL, 2015a, p. 2-2). 

A tropa regular que opera na área de interesse da inteligência tem acesso a 
dados relevantes, fruto do contato físico ou visual com a força adversa ou do 
reconhecimento de vias e regiões importantes. Esses dados de natureza 
essencialmente operacional não podem deixar de fluir para o sistema de 
inteligência, donde nasceu o princípio de que todo soldado é um sensor, 
advindo a possibilidade de a inteligência receber esses dados. Da 
operacionalização desse princípio, de forma integrada à necessidade de 
serem levantados alvos de grande prioridade nos planejamentos da FTC, 
nasceu o conceito IRVA (inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição 
de alvos), que amplia o número de atores participantes do processo de 
obtenção de dados para todos os participantes da operação militar (RUEDA, 
2015, p. 25). 

Após a fase de análise e integração dos dados, avaliados conforme o grau de 

idoneidade da fonte e a veracidade do conteúdo, são elaborados os conhecimentos 
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de inteligência e, posteriormente, difundidos para o comandante tático, principal 

consumidor dos seus produtos, e demais órgãos que tenham interesse em recebê-

los, considerando-se sempre os princípios de segurança e oportunidade no fluxo das 

informações (CERÁVOLO, 2014). 

 

2.3 CONTRAINTELIGÊNCIA 

 

A Contrainteligência, um dos ramos da Inteligência Militar e uma das atividades 

da Função de Combate Proteção, é assim definida pelo Manual de Campanha EB70-

MC-10.220, Contrainteligência (2019a): 

A Contrainteligência é o ramo da Atividade de Inteligência Militar voltado para 
prevenir, detectar, identificar, avaliar, obstruir, explorar e neutralizar a atuação 
da Inteligência adversa e as ações de qualquer natureza que possam se 
constituir em ameaças à salvaguarda de dados, conhecimentos, áreas, 
instalações, pessoas e meios que o Exército tenha interesse de preservar 
(BRASIL, 2019a, p. 1-1). 

Ainda de acordo com o Manual de Campanha EB70-MC-10.220 são 

consideradas como atribuições de contrainteligência de todos os integrantes do 

Exército Brasileiro: 

a) Cumprir as diretrizes, normas, instruções e procedimentos estabelecidos, 
considerando que as atividades do ramo Contrainteligência, no Exército, não 
se restringem àquelas desenvolvidas por um pequeno grupo de especialistas, 
analistas e agentes de Contrainteligência. 
b) Implementar, executar e fiscalizar em sua área de atuação, 
ininterruptamente, as medidas de Contrainteligência estabelecidas.  
c) Informar ao seu superior imediato toda ação, ou efeito desta, que possa 
ser considerada  como atividade que represente ameaça ao Exército,e que 
seja de seu conhecimento (BRASIL, 2019a, p. 1-3). 

Para operacionalizar as suas tarefas, a Contrainteligência divide-se em dois 

segmentos visando a atuação contra possíveis ameaças (Segurança Ativa) e a 

proteção dos ativos da instituição (Segurança Orgânica) (BRASIL, 2019a). 

O viés da segurança orgânica implica na adoção de uma postura preventiva 

por parte de todos os integrantes da Força Terrestre contra possíveis ameaças, com 

o propósito de salvaguardar os Recursos Humanos, o Material, as Áreas e Instalações 

e a Informação (BRASIL, 2019a). 

No que concerne à segurança orgânica ainda, o uso indiscriminado e o 

crescimento exponencial do uso de mídias sociais pelo público interno necessitam 

especial atenção. A exposição indevida de dados e informações pessoais e, por 

vezes, de assuntos sensíveis relacionados à instituição, geram riscos desnecessários 
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aos ativos do Exército.  

Desenvolver a mentalidade de Contrainteligência é um objetivo que deve ser 
buscado de forma permanente. A conscientização do público interno contribui 
para reduzir as deficiências e dificultar a atuação das ameaças (BRASIL, 
2019a, p. 1-5). 

Nessa perspectiva, cabe destaque ao grupo de medidas relativas à Segurança 

da Informação, cujo objetivo é garantir a disponibilidade, o sigilo, a integridade e 

autenticidade de toda a informação armazenada e/ou compartilhada. A Segurança da 

Informação atua sobre o pessoal, documentação, material, meios de TIC e área e 

instalações (BRASIL, 2019a). Para mitigar as ameaças e as deficiências relativas à 

proteção dos dados e informações face à crescente informatização das atividades e 

processos aliada à elevada dependência tecnológica, avulta-se a importância das 

regras de classificação, controle e compartimentação da informação, da necessidade 

de conhecer, bem como da segurança na produção, manuseio, recepção, expedição 

e eliminação de documentos (BRASIL, 2019a). 

 

2.4 AS DISCIPLINAS DE INTELIGÊNCIA 

 

A Inteligência divide-se em diversas áreas de estudo e aplicação, de acordo 

com a natureza da fonte ou do órgão de obtenção que a explora, denominadas 

disciplinas de inteligência, reconhecidas tanto no âmbito civil como no militar. 

(BRASIL, 2015b). São consideras disciplinas: a Inteligência de Fontes Humanas, a 

Inteligência de Imagens, a Inteligência Geográfica, a Inteligência por Assinatura de 

Alvos, a Inteligência de Fontes Abertas, a Inteligência de Sinais, a Inteligência 

Cibernética, a Inteligência Técnica e a Inteligência Sanitária. 

De acordo com o Manual de Fundamentos EB-MF-10.107, Inteligência Militar 

Terrestre, “as disciplinas de Inteligência compreendem os meios, sistemas e 

procedimentos utilizados para observar, explorar, armazenar e difundir informação 

referente à situação, ameaças e outros fatores do entorno operativo” (BRASIL, 2015b, 

p. 3-1). 

Dentre as várias disciplinas de Inteligência existentes, a Inteligência de Fontes 

Humanas obtém dados e informações a partir de pessoas (amigas, neutras ou hostis) 

para posterior produção do conhecimento (BRASIL, 2015b). 
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Principal componente da Inteligência Geográfica, a Inteligência de Imagens 

permite a visualização da área de operações por meio de imagens obtidas de 

fotografias, radares, satélites, sensores térmicos e infravermelhos ou plataformas 

aéreas e terrestres (BRASIL, 2015b). 

A Inteligência Geográfica é definida como a “Inteligência proveniente da 

exploração e análise de imagens e informações geográficas com a finalidade de 

definir, avaliar e representar de forma georreferenciada as características físicas e as 

atividades que ocorrem na superfície terrestre” (BRASIL, 2015b, p. 3-2). 

A Inteligência por Assinatura de Alvos, por sua vez, sobrepõe-se às diversas 

técnicas de camuflagem, dissimulação e ocultação utilizadas nos combates modernos 

permitindo a identificação das fontes emissoras através da análise das características 

específicas atreladas a cada uma das fontes avaliadas (BRASIL, 2015b). 

Uma das disciplinas mais conhecidas e usuais existente, a Inteligência de 

Fontes Abertas (OSINT) reduz a necessidade de emprego, assim como as demandas 

para as outras disciplinas de Inteligência, de modo que elas estejam voltadas 

exclusivamente para a obtenção do dado negado, ou seja, não disponível. Essa 

disciplina de Inteligência, considerada como a fonte básica de Inteligência, utiliza 

informações coletadas em fontes públicas, caracterizadas pelos meios de 

comunicação, rede mundial de computadores, periódicos, manuais e livros (BRASIL, 

2015b). 

A Inteligência de Sinais realiza atividades de busca, captura, identificação e 

localização de emissões eletromagnéticas, obtendo dados a partir da interceptação 

de transmissão eletromagnética de sistemas de comunicações (Inteligência de 

Comunicações) e de não-comunicações (Inteligência Eletrônica) (BRASIL, 2015b). 

O Manual de Inteligência Militar Terrestre descreve a Inteligência Cibernética 

como: 

Inteligência elaborada a partir de dados, protegidos ou não, obtidos no 
espaço cibernético. Este, por sua vez, é caracterizado como o espaço virtual 
composto por dispositivos computacionais conectados em rede, onde 
informações digitais trafegam, são processadas ou armazenadas (BRASIL, 
2015b, p. 3-4). 

Existem também disciplinas menos usuais no SIEx como a Inteligência Técnica, 

empregada na avaliação de novas capacidades técnicas e científicas com 

possibilidade de uso para fins militares a fim de se evitar a surpresa tecnológica e 

desenvolver medidas de proteção, e a Inteligência Sanitária, que contribui na análise 
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de dados e informações sanitárias e epidemiológicas relacionadas à saúde humana e 

animal (BRASIL, 2015b). 

 

2.5 O PROGRAMA ESTRATÉGICO LUCERNA 

 

O processo de transformação do Exército Brasileiro, visando a inserção da 

Força na Era do Conhecimento, aliado a constante evolução doutrinária, impõe novos 

desafios para a atividade de inteligência, impactando diretamente na capacitação do 

pessoal que deve estar habilitado a atuar em um espaço de batalha volátil, incerto, 

complexo e ambíguo. 

Nesse sentido de transformação e adequação à nova realidade, o EME 

aprovou, em maio de 2014, a Diretriz de Implantação do Projeto LUCERNA, a fim de 

aperfeiçoar e modernizar a estrutura do SIEx para melhor atender os processos de 

apoio à decisão. 

Para atender as demandas oriundas da concepção do projeto, definiu-se os 

seguintes objetivos: 

b. Objetivos do projeto 
1) Implantar Batalhões de Inteligência Militar (BIM) nos Comandos Militares 
de Área, em conformidade com o Plano Estratégico do Exército. 
2) Aperfeiçoar de forma gradual e faseada, as atuais estruturas de 
Inteligência Militar distribuídas nos diversos escalões, buscando a reunião de 
recursos humanos, materiais e tecnológicos específicos e especializados, 
racionalizando os meios e maximizando o emprego da atividade de 
inteligência militar. 
3) Capacitar, qualificar e treinar o pessoal para as novas OM de Inteligência 
Militar, por intermédio da Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx). 
4) Atualizar e aprimorar o ensino da Disciplina de Inteligência Militar nos 
Estabelecimentos de Ensino. 
5) Aprimorar os Programas de Desenvolvimento de Contrainteligência no 
âmbito do Exército. 
6) Aperfeiçoar os meios de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), 
para potencializar a efetividade da Atividade de Inteligência Militar. 
7) Ampliar, reestruturar e modernizar a estrutura organizacional e física da 
Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx). 
8) Aperfeiçoar a doutrina da Atividade de Inteligência, criando mecanismos e 
definindo procedimentos que norteiem a experimentação doutrinária e a 
execução da Atividade de Inteligência em tempo de paz e em operações 
militares (guerra e não-guerra) (BRASIL, 2014c, p. 19, grifo nosso). 

Dentre os objetivos propostos para a consecução do projeto, no que concerne 

à ensinança da atividade de inteligência, cabe destacar a atualização e o 

aprimoramento do ensino da Disciplina de Inteligência Militar nos estabelecimentos 

de ensino, sendo o DECEx o órgão responsável por efetivar essa ação. 
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Após as mudanças da metodologia de gerenciamento dos Projetos 

Estratégicos do Exército (PEE) a partir de 2010, com a criação do Escritório de 

Projetos do Exército (EPEx), verificou-se a necessidade da transformação dos 

projetos em programas inseridos em um portfólio estratégico. Dessa forma, o então 

Projeto Lucerna foi transformado no Programa Estratégico Lucerna e dividido em três 

subprogramas/ projetos: o Projeto ARES, que se propõe à transformar as atuais 

estruturas de Inteligência Militar da Força Terrestre; o Projeto ATENA, destinado à 

modernizar e adequar o ensino da disciplina de Inteligência Militar no âmbito da Força; 

e o Projeto HERMES, cujo objetivo é a modernização dos meios TIC do SIEx (BRASIL, 

2019e). 

 

2.6 O ENSINO POR COMPETÊNCIAS 

 

Consonante com a proposta de adequação e profissionalização dos recursos 

humanos da Era do Conhecimento, o sistema de educação e cultura propõe-se a 

incrementar o desenvolvimento de competências individuais, habilidades, atitudes, 

valores e experiências necessárias ao desempenho profissional no decorrer da 

carreira. 

Nesse contexto, em 2012, foi aprovada a diretriz para o projeto de implantação 

do ensino por competências no Exército Brasileiro, uma vez que o processo de 

transformação tem no sistema de educação um dos principais ambientes para iniciar 

e desenvolver o processo da absorção da cultura de inovação (BRASIL, 2012). 

O ensino por competências no Exército Brasileiro é entendido como uma 
nova forma de ensino e preparo do profissional militar do Século XXI, 
centrada na contextualização, na integração, na interdisciplinaridade, na 
resolução de problemas complexos e imprevisíveis, no conhecimento 
aplicado à prática e ao fomento da capacidade de gerir sua aprendizagem 
(HOLCSKI; MARQUES, 2015, p. 16). 

No ano seguinte, entra em vigor as Instruções Reguladoras do Ensino por 

Competências (IREC-EB60-IR05.008) estabelecendo diretrizes referentes à 

metodologia para elaboração e revisão dos currículos e avaliação de aprendizagem. 

Essa nova metodologia de ensino estabelece o desenvolvimento de competências do 

discente que assegurem o aprendizado, ou seja, o ensino por competências mobiliza 

conhecimentos, capacidades (cognitiva, física, motora e moral), habilidades, atitudes 

e valores para a resolução de situações-problema específicas, reais, da vida pessoal 
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e profissional (BRASIL, 2013).    

No que tange à construção do currículo acadêmico, a portaria normatiza os 

documentos que regulam os cursos e estágios em vigor e descreve a metodologia 

para a elaboração ou a revisão curricular, a fim de adequar os estabelecimentos de 

ensino à nova forma de ensino.  

Art. 9º. A documentação regulamentar dos cursos e estágios é a seguinte: 
I – Portaria de normatização de curso ou estágio.  
II – Documentos orientadores do documento de currículo:  
a) Mapa funcional: documento que descreve a atividade laboral de forma 
totalizante, discriminando as competências a serem desenvolvidas e 
orientando o processo formativo e as ações de avaliação; e  
b) Perfil Profissiográfico (apenas para cursos): documento que determina as 
características das habilitações profissionais, relacionadas ao exercício de 
cargos e funções, a serem obtidas pelos concludentes dos cursos.  
III - Documento de Currículo:  
a) Plano Integrado de Disciplinas (PLANID): documento de planejamento 
pedagógico que enfoca as atividades de ensino-aprendizagem no âmbito de 
um conjunto de disciplinas;  
b) Plano de Disciplinas (PLADIS): estabelece os conteúdos e assuntos que 
constituem a disciplina, os procedimentos didáticos, os seus padrões de 
desempenho, os objetivos de ensino e as cargas horárias; e  
c) Quadro Geral de Atividades Escolares (QGAEs): documento que fornece 
uma visão panorâmica da estrutura, organização e das atividades escolares 
relacionadas a um curso ou estágio. (BRASIL, 2013, p. 9, grifo nosso). 

Dentro dessa conjuntura de mudança no método de ensino, a AMAN cria, em 

2016, o Programa de Disciplinas Eletivas, disponibilizando aos cadetes do último ano 

de formação, diversas disciplinas afins às Ciências Militares e de interesse da Força 

Terrestre. Essa ferramenta “tem contribuído para o desenvolvimento do pensamento 

crítico, da criatividade e da inovação, bem como concorre para a ampliação de 

conhecimentos e aquisição de outras habilidades relevantes para a aprendizagem 

significativa dos futuros oficiais” (BRASIL, 2017). 

 

2.7 O ENSINO DE INTELIGÊNCIA NA AMAN 

 

Iniciado em 2008, tendo como participantes as escolas de formação, de 

aperfeiçoamento, de altos estudos militares e de especialização do Exército Brasileiro, 

o Encontro de Estabelecimentos de Ensino sobre a Atividade de Inteligência Militar, 

conduzido pela Assessoria de Doutrina do DECEx, apresentou-se como uma proposta 

para o aperfeiçoamento do ensino de Inteligência Militar, além de fomentar a 

mentalidade de inteligência no Exército Brasileiro, por intermédio dos polos 

multiplicadores do conhecimento (BRASIL, 2011). 
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Após a realização de um diagnóstico global sobre o ensino de inteligência nas 

escolas do Sistema de Educação e Cultura do Exército, constatou-se, à época, que o 

assunto era abordado de modo bastante elementar, suscintando dúvidas quanto ao 

grau de eficiência do preparo dos recursos humanos para o exercício de funções 

atreladas à 2ª Seção (BRASIL, 2011). 

Por conseguinte, foi elaborada em 2011, como produto de um novo encontro 

sobre o tema, uma proposta de ações a realizar para cada estabelecimento de ensino. 

c. AMAN 
1) Explorar o conceito doutrinário que atribui à tropa o encargo de atuar 
como meio de obtenção de dados do campo de batalha, sobretudo com 
vistas a preparar o oficial para instruir seus subordinados no desenvolvimento 
desta competência. 
2) Explorar o conceito doutrinário de que o emprego de Patrulhas de 
Reconhecimento e a realização de Operações de Reconhecimento, 
desenvolvidas pela Cavalaria, são atividades típicas do Sist Op Intlg. 
3) Incrementar o ensino de Patrulhas de Reconhecimento com as seguintes 
competências: observação, memorização e descrição (OMD); técnica de 
fotografia; emprego de GPS; e software simples de imagens na produção 
de relatórios. 
4) Inserir nos temas e ET as Necessidades de Inteligência (NI) e Planos de 
Busca, levantados e elaborados pelo Asse Intlg do escalão enquadrante, 
como “pano de fundo” da situação tática considerada. 
5) Incluir em instrução específica do Sist Op Intlg o PITCI, executado de forma 
mais elementar e simplificada, apenas apresentando algumas conclusões 
que levarão ao melhor aproveitamento do terreno por parte da fração 
considerada. 
6) Incluir em instrução específica do Sist Op Intlg a produção de Informe, 
TAD e SUMINTE. 
7) Incluir em instrução específica do Sist Op Intlg a teoria sobre Segurança 
Orgânica e seus desdobramentos (inclusive com a apresentação do 
Programa de Desenvolvimento da Contrainteligência). 
8) A fim de coordenar todas as atividades de ensino ligadas ao Sist Op Intlg, 
bem como servir de elemento de ligação doutrinária com a EsIMEx, por 
intermédio da Asse Dout/DECEx, criar uma Seção de Ensino de Intlg Mil 
e/ou cargo específico de instrutor especializado em Intlg Mil em cada curso 
(BRASIL, 2011, p.8, grifo nosso). 

No caso particular da AMAN, buscou-se realizar a adequação dos PLADIS de 

cada curso e levantar os conteúdos relacionados à Inteligência Militar que já 

integravam o currículo acadêmico do cadete (BRASIL, 2014b). Em 2015, por ocasião 

de um novo encontro de ensino de inteligência realizado na Escola de Inteligência 

Militar do Exército (EsIMEx), foi apresentada uma proposta de PLADIS feita pela 

EsIMEx para as escolas de formação do DECEx (ver Tabela 1). 
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TABELA 1 – Proposta de PLADIS da EsIMEx 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Inteligência 61h 

Contrainteligência 18h 

Inteligência de Imagem 30h 

Operação de Inteligência 25h 

Inteligência do Sinal 1h 

Inteligência Cibernética 1h 

TOTAL 136h 

Fonte: BRASIL (2014b). 

 

Desta feita, foi apresentada a situação do ensino de inteligência na AMAN (ver 

Tabela 2), constatando-se que a matéria Inteligência Militar perfazia um total de 64 

horas na carga horária de instrução ao longo da formação acadêmica e que para a 

inserção das 72 horas restantes haveria a necessidade de reformulação do PLADIS 

de todos os cursos (BRASIL, 2014b). 

 

TABELA 2 – Matérias ministradas na AMAN 

DISCIPLINA UD CARGA HORÁRIA 

Inteligência Inteligência nas Operações Militares 34h 

Contrainteligência Segurança Orgânica 4h 

Inteligência de Imagem Cartografia  16h 

Operação de Inteligência OMD e Entrevista 8h 

Inteligência do Sinal Sistema de Navegação por satélite 1h 

Inteligência Cibernética Meteorologia 1h 

Fonte: BRASIL (2014b). 

 

No ano seguinte, iniciou-se o trabalho de adequação da proposta apresentada 

pela EsIMEx ao PLADIS da AMAN, por meio de proposta de atualização do Mapa 

Funcional Geral da AMAN, da verificação dos assuntos e das respectivas carga 

horária já constantes no currículo e da definição dos assuntos relacionados à 

Inteligência Militar de inclusão obrigatória nos PLADIS (BRASIL, 2015c), dentro do 

contexto da implantação do Projeto LUCERNA e do incremento do ensino por 

competências no currículo acadêmico (ver Figuras 1 e 2).  
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Figura 1. Disciplinas propostas pela EsIMEx X Disciplinas ministradas na AMAN 

Fonte: BRASIL (2015c). 

 

 

Figura 2. Disciplinas propostas pela EsIMEx X Disciplinas ministradas na AMAN 

Fonte: BRASIL (2015c). 

 

Nos anos posteriores, ocorreram Capacitações do Ensino de Inteligência 

destinadas aos instrutores dos estabelecimentos de ensino subordinados ao DECEx 

(BRASIL, 2020), além da inclusão do Estágio de Inteligência Militar para cadetes do 

4º ano da AMAN, a partir de 2018, no Plano de Cursos e Estágios Gerais no Exército 

Brasileiro (BRASIL, 2018). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização da revisão de literatura, foi possível identificar a evolução do 

ensino de Inteligência Militar nas escolas de formação do Sistema de Educação e 

Cultura do Exército, particularmente na Academia Militar das Agulhas Negras, 

consonante com o Programa Estratégico Lucerna e no contexto do ensino por 

competências. Essa etapa da pesquisa permitiu identificar as disciplinas de 

Inteligência necessárias para a capacitação do futuro oficial durante a formação 

acadêmica bem como as mudanças implementadas decorrentes dos Encontros de 

Estabelecimentos de Ensino sobre Inteligência.  

  A partir do conhecimento inicial construído, buscou-se estruturar o panorama 

atual do ensino de Inteligência Miliar na AMAN, verificando a efetividade dos assuntos 

ministrados e a metodologia de ensino, bem como mensurando o nível do 

conhecimento do discente em dois momentos distintos da formação acadêmica. 

Neste capítulo são apresentados os resultados apurados dos questionários 

enviados aos cadetes do segundo e do último ano de formação da AMAN, no âmbito 

da Arma de Infantaria, e aos instrutores da matéria, respectivamente. 

 

3.1 O NÍVEL DE CONHECIMENTO DO CADETE DA AMAN  

 

3.1.1 Conhecimento anterior 

 

O indicador Conhecimento anterior teve por objetivo verificar o nível de 

conhecimento dos cadetes do segundo e do último ano de formação, da Arma de 

Infantaria, acerca de conceitos básicos de Inteligência Militar, bem como o acesso às 

fontes de consulta abertas sobre o assunto. 

Inicialmente, buscou-se verificar se os cadetes saberiam diferenciar o ramo da 

Inteligência do ramo da Contrainteligência, obtendo-se o resultado apresentado no 

Gráfico 1: 
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Gráfico 1. Nível de conhecimento sobre Inteligência Militar (saber a diferença entre Inteligência e 
Contrainteligência). 
Fonte: O autor. 

 

A partir do resultado apresentado, observa-se que o cadete do último ano de 

formação possui um nível de conhecimento superior ao do cadete que acabara de 

ingressar na Arma, sabendo a diferença entre os conceitos básicos de Inteligência e 

de Contrainteligência. Todavia, cabe ressaltar que um número expressivo de cadetes 

do 4º ano (40%) não possui esse conhecimento consolidado até o presente momento. 

Tal fato pode ser atribuído em parte ao desconhecimento dos manuais de Inteligência 

Militar em vigor no Exército Brasileiro, conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Acesso às fontes de consulta (manuais) sobre o assunto Inteligência Militar 
Fonte: O autor. 
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Constata-se que a maioria dos cadetes de ambos os anos nunca tiveram 

acesso aos manuais que discorrem sobre a Função de Combate Inteligência, a 

Metodologia para a Produção do Conhecimento de Inteligência, o Planejamento e 

Emprego da Inteligência Militar, a Contrainteligência e, principalmente, sobre as 

normas para a gestão da informação classificada ou sob restrição de acesso 

produzida pelo Exército Brasileiro. Todos os manuais em questão são fontes de 

consulta abertas, disponibilizadas na plataforma da Biblioteca Digital do Exército.  

Em síntese, considerando-se os resultados apresentados em relação ao 

indicador Conhecimento Anterior, conclui-se que há a necessidade de um enfoque 

maior na divulgação das fontes de consulta disponíveis sobre o assunto Inteligência 

Militar, considerando-se que muitos manuais são recentes e ao entrarem em vigor, 

revogaram diversas Instruções Provisórias, anteriormente utilizadas pelos integrantes 

da 2ª Seção (Seção de Inteligência), sendo essas de acesso restrito aos militares 

cadastrados no Sistema de Inteligência do Exército. 

 

3.1.2 Nível de conhecimento em Inteligência 

 

O indicador nível de conhecimento sobre o ramo Inteligência, por sua vez, foi 

mensurado com base na instrução de Patrulha, explorando a sua forma de execução, 

uma vez que a incrementação desse assunto, com foco no levantamento de dados 

(reconhecimento) e na elaboração de relatórios, foi elencada como uma proposta de 

ação a realizar para a AMAN por ocasião do Encontro de Estabelecimentos de 

Ensinos sobre Inteligência. Além disso, buscou-se verificar as instruções correlatas ao 

assunto das quais o público em questão já havia participado, a fim de verificar a 

efetividade do conhecimento transmitido e as oportunidades de melhoria. 

Primeiramente, os cadetes do 2º e do 4º ano da Arma de Infantaria foram 

indagados sobre a falácia que “o esforço de obtenção de dados e informações para a 

produção de conhecimento de Inteligência é realizado somente por elementos 

especializados”. Analisando-se o Gráfico 3, pode-se inferir que uma minoria de 

cadetes do 2º ano concordou dessa afirmação (16,9%), ao passo que a totalidade de 

cadetes do último ano de formação discordaram, sinalizando o entendimento por parte 

do futuro oficial de que todo militar é um sensor de Inteligência (BRASIL, 2015a). 
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Gráfico 3. Percepção dos cadetes em relação ao esforço na obtenção de dados e informações de 
Inteligência ser realizado somente por elementos especializados. 
Fonte: O autor. 

 

Posteriormente, já no contexto do ensino da disciplina Patrulha na AMAN, 

levantou-se o número de patrulhas de reconhecimento executadas pelos cadetes do 

2º e no 4º ano de Infantaria, conforme o Gráfico 4.  

 

Gráfico 4. Patrulhas de Reconhecimento executadas pelos cadetes do 2º e 4º ano de Infantaria 
Fonte: O autor. 

 

Por meio da análise do resultado apresentado, observa-se que a maioria dos 

cadetes no 2º ano executaram somente uma patrulha de reconhecimento (55,8%), em 

contrapartida, uma minoria de cadetes do 4º ano (11%) teve a oportunidade de 

executar três patrulhas de reconhecimento ao longo da formação, uma vez que na 

execução desse tipo de missão, poucos cadetes têm a oportunidade de integrar o 
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Escalão de Reconhecimento, responsável por reconhecer e/ou manter a vigilância 

sobre o objetivo designado à patrulha (BRASIL, 2004).  

A atividade de reconhecimento executada nesse tipo de patrulha relaciona-se 

diretamente com a Inteligência Militar, uma vez que os dados obtidos pelas fontes 

humanas contribuirão para a produção do conhecimento de Inteligência, permitindo 

ao comandante tático a consciência situacional necessária para a tomada de decisão.  

As patrulhas devem empregar as técnicas de coleta de dados utilizadas pelos 
demais órgãos de inteligência, particularmente o reconhecimento, a vigilância 
e a busca de alvos. As ações das patrulhas de reconhecimento estão voltadas 
para a localização, potencial e possíveis intenções das unidades inimigas na 
área de operações. Tais dados, integrados aos aspectos táticos do terreno e 
condições meteorológicas, são essenciais ao planejamento e condução das 
operações (BRASIL, 2004, p. 2-3). 

Outro dado relevante levantado, dessa vez acerca dos Elementos Essenciais 

de Inteligência, sugere que muitos cadetes não abordam corretamente os EEI por 

ocasião da emissão da Ordem à Patrulha, deixando de esclarecer e definir o que deve 

ser feito pelos patrulheiros, conforme resultado apresentado no Gráfico 5.  

 

Gráfico 5. Frequência em que o Comandante da Patrulha aborda os EEI na Ordem à Patrulha 
Fonte: O autor. 

 

Ademais, observando-se o Gráfico 6, observa-se que são poucas as vezes que 

ocorre o levantamento dos EEI solicitados na execução das patrulhas. De acordo com 

o Caderno de Instrução CI 21-75, Patrulhas, o S2 do batalhão é o responsável por 

estabelecer os EEI e cabe à patrulha levantar os dados solicitados pelo escalão 

superior (BRASIL, 2004), porém na execução das patrulhas observa-se muitas vezes 

que esses dados não recebem a devida atenção por parte dos cadetes, seja pela falta 

de prática ou até mesmo pela falta de esclarecimento da importância da obtenção 

dessas informações para alimentar o Ciclo de Inteligência e contribuir em operações 

futuras. 
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Gráfico 6. Frequência em que são levantadas as respostas aos EEI 
Fonte: O autor. 

 

Em relação à confecção e à cobrança do relatório verbal e por escrito ao 

regressar do cumprimento da missão, nota-se que há uma preocupação na exigência 

da elaboração desse documento em ambos os anos do Curso de Infantaria (Gráfico 

7). A confecção do relatório constitui a última etapa de uma missão de patrulha e deve 

ser feita imediatamente, pelo comandante da patrulha, ao regressar da missão, já que 

as patrulhas são fontes de informes para a Inteligência (BRASIL, 2004).  

 

Gráfico 7. Frequência da cobrança do relatório verbal e por escrito ao término da missão da patrulha 
Fonte: O autor. 

 

No tocante à utilização de câmeras fotográficas no planejamento e na execução 

das patrulhas, constata-se que raramente esse tipo de equipamento é utilizado pelos 

cadetes do 2º e do 4º ano de Infantaria (Gráfico 8).  
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Gráfico 8. Frequência de utilização de câmeras fotográficas no planejamento e na execução das 
patrulhas 
Fonte: O autor. 

 

Os conflitos modernos e a sua predominância em terrenos humanizados 

passaram a exigir o uso de equipamentos de foto e filmagem para proporcionar a 

transmissão em tempo real das operações em curso, contribuindo para a desejada 

consciência situacional do comandante tático, assim como para resguardar as ações 

dos militares na esfera jurídica e angariar a aprovação da opinião pública, que se 

tornou um centro de gravidade para o emprego da força como solução para a 

resolução de antagonismos entre os atores envolvidos. 

Sendo assim, torna-se relevante aprender a utilizar corretamente essa 

ferramenta na execução das missões, pois a fotografia e/ou filmagem enriquecem, 

sobretudo, o relatório da missão, fornecendo dados fidedignos relativos ao inimigo e 

ao terreno para a produção de conhecimento de Inteligência, em substituição aos 

esboços, que não possuem a mesma qualidade de uma fotografia. 

Outra técnica operacional amplamente empregada nas operações militares é a 

de entrevista/ interrogatório e pela análise do Gráfico 9, pode-se inferir que essa 

técnica é empregada com baixa frequência nos exercícios de patrulha desenvolvidos 

no âmbito da Arma de Infantaria da AMAN.  

Uma rápida abordagem a um habitante local, com vistas a buscar dados, 
pode ser mais bem sucedida com a aplicação da técnica de Entrevista. 
A Entrevista/ Interrogatório de um prisioneiro de guerra (PG) ou a inquirição 
de um militar da tropa amiga (processo administrativo) demanda o emprego 
da técnica corretamente, sob o risco de não atingir o seu objetivo (suprir a 
Necessidade de Inteligência) ou de provocar problemas gravas (legalidade/ 
direitos humanos/ perda de apoio da população e instituições). 
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Por ser uma competência sensível, no que tange à possibilidade de prejuízos 
quando não empregada corretamente (sobretudo no ensino/ instrução 
militar), demanda uniformidade no seu ensino/ instrução e rigorosas medidas 
de controle na sua execução (BRASIL, 2011, p. 19). 

 

 

Gráfico 9. Emprego da técnica de entrevista e interrogatório nos civis e inimigos durante os exercícios 
de patrulha 
Fonte: O autor. 

 

As considerações civis permeiam todas as operações básicas que a Força 

Terrestre pode realizar, seja em situação de guerra ou situação de não-guerra.  A 

ampla presença da população no espaço de batalha, ou seja, a dimensão humana, 

afeta diretamente o ambiente operacional onde são conduzidas as operações, 

interferindo na forma de emprego das forças militares, dependendo da característica 

da população (amigável, neutra ou hostil) (BRASIL, 2017a). Sendo assim, torna-se 

imperativo o desenvolvimento de competências para a obtenção de dados e 

informações por meio de entrevista/ interrogatório sumários realizados pelos Elm da 

F Ter quando em operações. 

Em relação às instruções sobre Inteligência Militar das quais os cadetes do 2º 

e 4º ano participaram até o momento, tem-se o resultado apresentado no Gráfico 10. 

A instrução de estória-cobertura, realizada no contexto do assunto Patrulhas, é a que 

possui maior participação de cadetes do 2º e 4º ano de Infantaria (64% e 66,2%, 

respectivamente), em contrapartida, instruções como Técnica de Avaliação de Dados 

(TAD), que permite aferir a credibilidade dos dados para que esses possam ser 

utilizados na elaboração dos diversos tipos de conhecimento de Inteligência (BRASIL, 

2019d), e Técnicas de fotografia e filmagem não foram realizadas até o presente 
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momento. Outros assuntos como Observação, Memorização e Descrição (OMD), 

técnica que permite ao militar registrar o dado e descrevê-lo com precisão, clareza e 

objetividade, e Ciclo de Produção do Conhecimento foram ministrados à uma minoria 

do universo em questão. 

 

Gráfico 10. Instruções relacionadas à Inteligência Militar ministradas aos cadetes até o presente 
momento. 
Fonte: O autor. 

 

Outrossim evidencia-se um número expressivo de cadetes de Infantaria, 

principalmente do 4º ano (70,7%), que não participaram de nenhuma instrução 

tratando sobre os tipos de Documentos de Inteligência existentes (ver Gráfico 11).  

 

Gráfico 11. Participação em instrução tratando sobre os tipos de Documentos de Inteligência 
Fonte: O autor. 
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as Unidades/ Órgãos de Inteligência (OI) e suas Seções/ Agências enquadrantes 

(BRASIL, 2019d). Além disso, documentos como Mensagem de Inteligência (MI) e 

Sumário de Inteligência (SUMINT) são produzidos periodicamente durante as 

operações militares e remetidos para o escalão superior. Considerando-se que a 

AMAN habilita os oficiais formados ao exercício de cargos e funções inerentes ao 

oficial subalterno e ao capitão não-aperfeiçoado, em condições de combate e em 

tempo de paz, torna-se necessário o conhecimento das técnicas de redação dos 

documentos de Inteligência citados anteriormente, bem como da TAD, para que o 

futuro oficial tenha condições de integrar a 2ª Seção de uma Unidade. 

Por fim, os cadetes foram indagados acerca do nível de conhecimento sobre o 

ramo Inteligência que eles julgavam possuir, obtendo-se o resultado apresentado no 

Gráfico 12. Em suma, 57,1% dos cadetes do 2º ano e 53,3% dos cadetes do 4º ano, 

ambos da Arma de Infantaria, julgam o seu nível de conhecimento como ruim e 32,5% 

e 40% dos cadetes (2º e 4º ano, respectivamente), consideram como regular. 

 

Gráfico 12. Nível de conhecimento sobre o ramo Inteligência. 
Fonte: O autor. 

 

Após a análise de todos os resultados apresentados dentro do indicador nível 

de conhecimento sobre Inteligência, conclui-se que ainda há uma deficiência no 

ensino de Inteligência na AMAN, em que pese as mudanças feitas no PLADIS ao 

longo dos anos. Cabe salientar que no encontro de estabelecimentos de ensino 

realizado em 2011 foram elencadas como propostas de ações a realizar para a AMAN 

o incremento do ensino de Patrulhas de Reconhecimento com o emprego de técnicas 

de OMD, fotografia e GPS, a exploração do conceito de que todo militar é um sensor 
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de Inteligência, visando preparar o futuro oficial a instruir os seus subordinados no 

desenvolvimento desta competência, e a inclusão de instruções específicas sobre 

PITCIC, TAD e documentos de inteligência. 

Por conseguinte há a necessidade de inclusão dos assuntos apresentados 

anteriormente nos Planos de Disciplina dos diversos cursos da AMAN, visando o 

desenvolvimento das competências necessárias ao futuro oficial para o desempenho 

de funções atreladas à Inteligência, bem como para instruir os seus subordinados 

quanto à obtenção dos dados necessários para a produção do conhecimento de 

Inteligência. 

 

3.1.3 Nível de conhecimento em Contrainteligência 

 

O indicador nível de conhecimento sobre o ramo Contrainteligência, por sua 

vez, foi avaliado pelo nível de compreensão sobre o assunto e pelo grau de segurança 

e de exposição dos cadetes do 2º e do 4º ano de Infantaria quando utilizando a rede 

mundial de computadores (Internet), verificando as medidas de proteção adotadas 

para salvaguardar informações e evitar o vazamento de dados. 

Primeiramente, os cadetes do 2º e do 4º ano da Arma de Infantaria foram 

indagados sobre a frequência em que as Mensagens de Contrainteligência eram 

apresentadas no início das instruções do ensino técnico-profissional (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13. Frequência de apresentação das Mensagens de Contrainteligência no início das 
instruções do ensino técnico-profissional. 
Fonte: O autor. 
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públicos, as mensagens aparecem com uma frequência reduzida (às vezes ou 

raramente) no início das instruções. As mensagens de Contrainteligência são uma 

valiosa ferramenta do Plano de Conscientização do público interno que visa “alertar 

o público-alvo sobre os riscos à segurança a serem evitados. Elas podem ser 

difundidas por escrito, sob a forma de áudios ou vídeos” (BRASIL, 2019a, p.5-24). 

 
Figura 3. Exemplo de Mensagem de Contrainteligência. 
Fonte: BRASIL (2019a). 

 

Posteriormente, avaliou-se a quantidade de cadetes do 2º e do 4º ano de 

Infantaria que conheciam o Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo (TCMS), 

conforme o Gráfico 14. O TCMS é o documento que permite o acesso de pessoas não 

credenciadas às informações, documentos ou materiais classificados ou sob restrição 

de acesso, considerando-se a necessidade de conhecer (BRASIL, 2019a). Por meio 

da análise do resultado apresentado, conclui-se que 92,2% dos cadetes do 2º ano e 

86,7% dos cadetes do 4º ano desconheciam o documento em questão.  

 

Gráfico 14. Conhecimento sobre o Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo (TCMS) 
Fonte: O autor. 

 

No tocante à utilização de mídias sociais, plataformas de comunicação que 

permitem a interação social por meio do compartilhamento de informações e opiniões 

em tempo real, o público em estudo foi questionado sobre a forma de utilização dessas 

ferramentas, a fim de verificar o nível de exposição às ameaças e o grau de segurança 

adotado no uso dessas ferramentas. 
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Gráfico 15. Mídias sociais utilizadas pelos cadetes do 2º e do 4º ano de Infantaria. 

Fonte: O autor. 

 

O Gráfico 15 permite verificar o número de redes sociais nas quais os cadetes 

possuem conta ativa, destacando-se nesse resultado o WhatsApp, Instagram 

Facebook e Youtube, em ordem decrescente de número de usuários. Ao 

considerarmos as plataformas sociais mais utilizadas no mundo (Figura 4), pode-se 

concluir que o público em questão se enquadra na tendência de uso das mesmas 

mídias que estão em evidência na pesquisa realizada por Kemp (2021). 

 

Figura 4. Número de usuários globais de redes sociais ao longo dos anos. 
Fonte: KEMP (2021). 
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Verificando-se o número de usuários na escala global, observa-se um aumento 

expressivo a partir do ano 2016, chegando à impressionante marca de 

aproximadamente 4,2 bilhões de pessoas no início de 2021 (Figura 5), o que 

representa mais da metade da população mundial (Figura 6). 

 

Figura 5. Número de usuários globais de redes sociais ao longo dos anos. 
Fonte: KEMP (2021). 

 

 

Figura 6. Uso de mídias sociais no mundo. 
Fonte: KEMP (2021). 

 

Já no Gráfico 16 é apresentada a frequência em que os cadetes publicam fotos 

e/ou vídeos em suas mídias sociais, destacando-se o fato de que todo o público 

analisado em algum momento compartilha uma foto ou vídeo pessoal nas suas 

respectivas contas ativas (0% nunca publica). 
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Gráfico 16. Frequência de publicação de fotos/vídeos da sua vida particular nas redes sociais. 
Fonte: O autor. 

 

Ademais, observa-se no Gráfico 17 a frequência de divulgação dos locais que 

os cadetes frequentam nas redes sociais, constatando-se na maioria dos públicos 

analisados uma baixa regularidade no compartilhamento de suas localizações. 

 

Gráfico 17. Frequência em que divulgam a localização nas redes sociais. 
Fonte: O autor. 

 

Outrossim, buscou-se verificar o hábito de compartilhar informações pessoais 

ou de terceiros como dados bancários, dados de qualificação, senhas e endereço por 

mídias sociais, conforme apresentado no Gráfico 18. Da análise do resultado, apurou-

se que 18% dos cadetes do 2º ano e aproximadamente 15% dos cadetes do 4º ano 

compartilham com certa frequência esse tipo de informação por mídias sociais, 

principalmente o WhatsApp. 
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Gráfico 18. Hábito de compartilhar informações pessoais ou de terceiros por mídias sociais  
Fonte: O autor. 

 

Cabe ressaltar que em uma investigação conduzida pela Polícia Federal do 

Brasil em janeiro do corrente ano descobriu-se um megavazamento de dados de 223 

milhões de brasileiros, número superior à população do país, uma vez que dentre os 

dados vazados incluíam-se o de pessoas falecidas. De acordo com a investigação, os 

criminosos comercializaram dados básicos relativos ao CPF (nome, data de 

nascimento e endereço), informações financeiras, imposto de renda de pessoa física, 

escolaridade, benéficos do INSS, dados de servidores públicos, dentre outros (G1, 

2021). 

Ainda no contexto do compartilhamento de informações por mídias sociais, os 

cadetes foram questionados acerca do hábito de compartilhar documentos de 

instrução, tais como Ordem de Instrução, manuais e apresentações, por meio dessas 

plataformas interativas (Gráfico 19). Como resultado, conclui-se que essa prática é 

amplamente adota pelos públicos em análise, perfazendo um total de 

aproximadamente 47% de cadetes do 2º e do 4º ano que compartilham essas 

informações regularmente. 

 

Gráfico 19. Hábito de compartilhar documentos de instrução por mídias sociais  
Fonte: O autor. 
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O resultado da pesquisa realizada por Kemp mostra que a principal razão para 

as pessoas entre 16 e 64 anos utilizarem a Internet é a busca de informações (ver 

Figura 7). 

 

Figura 7. Razões para usar a Internet. 
Fonte: KEMP (2021). 
 

De acordo com Rasak (2021, p. 65), as “Forças Armadas em todo o mundo 

têm, cada vez mais, utilizado as mídias sociais como primeiro passo no processo de 

busca de alvos”. 

O enorme volume de informações existentes no campo das fontes abertas 
oferece aos analistas um conjunto de dados disponíveis valiosos demais para 
serem totalmente deixados de lado. Basta considerar as observações 
perspicazes de profissionais experientes procedentes de toda a comunidade 
de inteligência e das fileiras das Forças Armadas. O Gen Div Samuel V. 
Wilson, ex-Diretor da Agência de Inteligência de Defesa (Defense Intelligence 
Agency), afirma que a OSINT fornece cerca de 90% das informações 
utilizadas pela comunidade de inteligência. Robert Cardillo, Diretor da 
Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos EUA (National Geospatial-
Intelligence Agency), declarou que “as informações não classificadas já não 
devem ser consideradas como complementares às fontes classificadas, e sim 
o inverso”. Mesmo aqueles que não têm um interesse especial na segurança 
da nação, como o canal Vice News, comentaram a gama ilimitada de valiosas 
informações militares a serem obtidas a partir de fontes publicamente 
disponíveis ( RASAK, 2021, p. 62). 

Em relação às medidas de proteção adotadas para a utilização das plataformas 

sociais e navegação na Internet, o Gráfico 20 apresenta a porcentagem de cadetes 

que utilizam senhas distintas para acessar cada aplicativo e conta ativa que possuem. 
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Gráfico 20. Utilização de senha diferente para acessar cada aplicativo e conta que possui 
Fonte: O autor. 
 

Constata-se que mais da metade do público em questão não utiliza senhas 

diferentes para acesso em contas distintas, o que acaba comprometendo a segurança 

e o sigilo dos seus dados.  

Além disso, os cadetes foram indagados acerca da frequência para a realização 

da troca das senhas dos aplicativos e das contas em redes sociais que possuem, 

sendo apresentado o resultado no Gráfico 21.   

 

Gráfico 21. Frequência de troca de senha de aplicativos e contas que possui 
Fonte: O autor. 

 

Analisando-se as respostas, observa-se que os cadetes do 2º e do 4º ano da 

Arma de Infantaria não trocam as suas respectivas senhas com certa regularidade, 

sendo que 70,7% dos cadetes do último ano mudam as suas senhas anualmente e 

75,3% dos cadetes do 2º ano afirmaram que nunca realizaram a troca das suas 

senhas. 

De acordo com o Manual EB70-MC-10.220, Contrainteligência, grande parte 
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da informação, um dos ativos mais valiosos e visados por atores hostis, está 

armazenada e é transmitida por meios eletrônicos, o que exige a adoção de medidas 

de segurança compatíveis, tais como senhas, sistemas de autenticação e criptografia 

(BRASIL, 2019a). 

Cuidados no uso da senha: 
- evitar anotação em papéis, agendas e lembretes; 
- não salvar no computador (opção “lembrar senha”); 
- mudar periodicamente; 
- não escolher senhas óbvias; 
- não utilizar palavras contidas no dicionário de qualquer língua; 
- não repetir senhas já utilizadas; 
- evitar que novas senhas tenham trechos da anterior; 
- utilizar senhas que possam ser memorizadas e não anotadas; 
- usar senhas diferentes para maquinas diferentes; 
- tomar cuidado com ataques da engenharia social; 
- não emprestar senhas para outros usuários; 
- não utilizar senhas que possam ser facilmente ligadas ao usuário; 
- não informar a senha por e-mail ou por ligação telefônica; 
- não permitir que outrem observe quando a senha estiver sendo digitada; 
- utilizar senha forte com no mínimo 12 (doze) caracteres (algarismos, 
minúsculas, maiúsculas e caracteres especiais); 
- evitar utilizar, como senha, informações pessoais, nomes próprios ou 
combinações sequenciais do teclado (BRASIL, 2019a, p. 3-23). 

No tocante à utilização de programas antivírus para a proteção dos dispositivos 

móveis, celular e computador, o Gráfico 22 mostra que a grande maioria dos cadetes 

utilizam esses softwares para mitigar as ameaças e ataques virtuais, entretanto uma 

parcela considerável, aproximadamente 38% de cadetes do 2º ano e 47% de cadetes 

do 4º ano de Infantaria não utilizam. 

 

Gráfico 22. Utilização de software antivírus para a proteção do celular e do computador 
Fonte: O autor. 

 

62,3%

37,7%

53,3%
46,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sim Não

N=77 Cadete 2° ano Cadete 4° ano



49  

 

Cabe destacar que uma das ferramentas mais utilizadas como medida de 

prevenção à busca de dados, informações e conhecimentos no planejamento da 

Segurança da Informação nos MTIC é a utilização de programas antivírus atualizados 

e ferramentas de segurança confiáveis (BRASIL, 2019a). 

A armazenagem de informações sensíveis e de acesso restrito requerem 

algumas medidas de segurança adicionais, a exemplo da criptografia e do uso de 

contêineres seguros (BRASIL, 2019a). Nesse sentido, buscou-se verificar se os 

cadetes utilizavam esse tipo de ferramenta para armazenar arquivos, documentos, 

fotos e vídeos de acesso restrito, conforme apresentado no Gráfico 23. No resultado 

obtido, pode-se concluir que aproximadamente 80% de ambos os públicos analisados 

não adotam a prática de utilização de contêiner seguro, tornando-se mais suscetíveis 

à exposição de dados e informações sensíveis, principalmente aqueles armazenados 

em dispositivos móveis. 

 

Gráfico 23. Utilização de contêiner seguro para armazenar arquivos, documentos, fotos e vídeos de 
acesso restrito 
Fonte: O autor. 

 

De forma análoga, o apagamento seguro por meio de softwares como o Eraser, 

HD Shredder e PrivaZer é essencial para se evitar a recuperação de dados e 

informações sigilosas após a exclusão desses arquivos do computador, do celular ou 

de outros dispositivos móveis. Avaliando-se as respostas apresentadas no Gráfico 24, 

conclui-se que aproximadamente 82% e 97% dos cadetes do 2º e do 4º ano de 

Infantaria, respectivamente, não utilizam ferramentas para apagamento seguro dos 

seus arquivos, aumentando o risco de interceptação e recuperação de dados e 

informações de acesso restrito por atores hostis, uma vez que a simples exclusão ou 

formatação do arquivo não apaga as informações armazenadas nas unidades de 

disco rígido (HD). 
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Gráfico 24. Utilização de software de apagamento seguro 
Fonte: O autor. 

 

Por fim, os cadetes foram indagados acerca do nível de conhecimento sobre o 

ramo da Contrainteligência que eles julgavam possuir, obtendo-se o resultado 

apresentado no Gráfico 25. Em suma, 71,4% dos cadetes do 2º ano e 61,3% dos 

cadetes do 4º ano, ambos da Arma de Infantaria, julgam o seu nível de conhecimento 

como ruim e 10,4% e 8% dos cadetes (2º e 4º ano, respectivamente), consideram 

como muito ruim. 

 

Gráfico 25. Nível de conhecimento sobre o ramo Contrainteligência 
Fonte: O autor. 
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Figura 8.  Disciplinas ministradas na AMAN 

Fonte: O autor. 

 

Cabe salientar que o desenvolvimento da mentalidade de Contrainteligência 

por meio da conscientização do público interno é um objetivo permanente que deve 

ser buscado pelos comandantes de todos os níveis, reduzindo assim as deficiências 

levantadas nos grupos de medidas relativas à Segurança dos Recursos Humanos, do 

Material, das Áreas e Instalações e da Informação e dificultando a atuação das 

ameaças (BRASIL, 2019a). 

A Contrainteligência é um instrumento eficaz do comando em todos os 
escalões. Suas ações não se restringem ao Sistema de Inteligência do 
Exército (SIEx). Ao contrário, cada um dos integrantes do Exército tem 
responsabilidades para com as atividades e tarefas de proteção da Força. 
Envolve comportamentos, atitudes preventivas, proatividade e adoção 
consciente de medidas efetivas (BRASIL, 2019a, p.1-2). 

O avanço considerado nos sistemas de comunicação e tecnologia causaram 

uma mudaça significativa no ambiente informacional, destacando-se nessa conjuntura 

o aumento exponencial do uso de mídias sociais e a consequente disponibilidade de 

dados e informações relevantes para a produção de conhecimento de inteligência. 

Nesse sentido, torna-se imperioso a conscientização nos diversos níveis no tocante 

às medidas de segurança e proteção para o uso dessas plataformas, a fim de se evitar 

a exposição e danos à imagem da Força, bem como o vazamento de informações. 

No nível tático, a OSINT oferece aos comandantes de forças terrestres 
informações quase em tempo real que são essenciais para a tomada de 
decisões. As mídias sociais, em especial, proporcionam aos analistas a 
oportunidade de colher, monitorar e avaliar rapidamente os acontecimentos 
dentro da área de operações de um comandante. Inúmeros cidadãos comuns 
munidos de smartphones, dispositivos internos de GPS e contas de Twitter 
divulgam, sem saber, informações sobre a disposição, composição e efetivo 
das forças inimigas, estado da infraestrutura, acontecimentos em curso e 
opinião geral da população. 
(...) 
O aproveitamento da OSINT para a aplicação tática é muito mais que mera 
retórica ou elogio falso. Forças Armadas, agências governamentais, 
organizações não governamentais e empresas já a exploram. A empresa Live 
Universal Awareness Map (Liveuamap) talvez seja um dos melhores 
exemplos. Em seu site, a Liveuamap explica que ela consiste em um “site 
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independente de notícias e informações globais”, que tem por objetivo ajudar 
as pessoas a “tomarem decisões conscientes sobre sua segurança”. 

Baseando-se principalmente em postagens nas mídias sociais, o site fornece 
informações quase em tempo real sobre a movimentação de pessoal e 
equipamentos militares, distúrbios civis, violência e outras atividades, 
justapondo esses eventos em um mapa interativo ( RASAK, 2021, p. 63 e 
65). 

Ademais, em que pese o ensino da disciplina Cibernética relizado pela Divisão 

de Ensino no 1º ano de formação da AMAN, voltado para desenvolver as atribuições 

do Oficial de Informática e ações defensivas no ambiente cibernético, há a 

necessidade de inclusão desse assunto nos PLADIS dos demais Cursos da AMAN, 

podendo-se até mesmo utilizar os conhecimentos de criptografia, utilização de 

contêiner seguro, apagamento seguro e busca em fontes abertas (OSINT) no contexto 

de uma patrulha, a fim de levantar informações sobre o inimigo, a área de operações 

e até mesmo para realizar contato com elementos amigos.  

 

3.1.4 Nível de conhecimento sobre o SIEx 

 

O indicador nível de conhecimento sobre o Sistema de Inteligência do Exército 

foi mensurado pelo nível de compreensão sobre a estrutura do SIEx. 

Inicialmente, foi verificado se os cadetes do 2º e do 4º ano de Infantaria sabiam 

como era a estruturado o SIEx, conforme resultado do Gráfico 26. Por meio da análise 

das respostas obtidas, conclui-se que poucos cadetes (1,3% do 2º ano e 4% do 4º 

ano) tem o conhecimento de como é a estrutura do sistema e a grande maioria 

desconhece essa informação. 

 

Gráfico 26. Cadetes que sabem como é a estrutura do SIEx 
Fonte: O autor. 
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Inteligência. De modo semelhante, a grande maioria dos cadetes do 2º ano (97,4%) e 

do 4º ano (93,3%) desconhecem essa diferença. 

 

Gráfico 27. Cadetes que sabem a diferença entre Agência e Órgão de Inteligência. 
Fonte: O autor. 

. 

Da análise dos resultados apresentados, conclui-se que o nível de 

conhecimento dos cadetes do 2º e do 4º ano de Infantaria acerca da estrutura do SIEx 

está aquém do esperado.  

Observa-se, todavia, que o Curso de Infantaria foi contemplado na distribuição 

da carga horária do assunto Sistemas de Inteligência com 2 horas-aula (Figura 9), 

tempo suficiente para abordar sobre a estrutura do sistema de maneira elementar 

(nível conhecimento) para o futuro oficial, entretanto, o ideal seria destinar o assunto 

para o PLADIS do Curso Básico, ano comum na formação de todas as A/Q/S por se 

tratar de um assunto de interesse geral. 

 

Figura 9.  Disciplinas ministradas na AMAN 

Fonte: O autor. 
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3.2 A AVALIAÇÃO DO ENSINO DE INTELIGÊNCIA MILITAR NA AMAN 

 

A fim de verificar a experiência e a capacitação dos instrutores, os assuntos 

relacionados à Inteligência Militar que efetivamente eram ministrados aos discentes, 

bem como analisar a estrutura existente de apoio ao ensino foi realizado um 

questionário com seis instrutores da AMAN, sendo quatro deles instrutores de 

matérias relacionadas à Inteligência Militar e dois integrantes de 3ª Seção (Curso 

Básico e Infantaria).  

Inicialmente, buscou-se avaliar a qualificação do instrutor da AMAN para o 

ensino da matéria Inteligência Militar por meio da análise dos indicadores experiência 

na área de Inteligência e preparação para o ensino do assunto. 

No quesito experiência, foi verificado se algum dos instrutores possuía 

especialização na área de Inteligência (Gráfico 28), observando-se que um dos 

instrutores é possuidor do Curso Básico de Inteligência, dois realizaram o Estágio de 

Inteligência Militar para Oficiais e os outros três não possuem curso ou estágio na 

área. 

 

Gráfico 28. Especialização dos instrutores em Inteligência. 
Fonte: O autor. 
 

Em relação ao indicador preparação, procurou-se avaliar o nível de preparo da 

equipe de instrução por meio da participação em instruções ou simpósios de 

capacitação orientados para habilitar o docente ao ensino de Inteligência Militar, 

conforme Gráfico 29. Nota-se que metade dos instrutores participaram de alguma 

capacitação referente ao assunto, ao passo que a outra metade não participou. Cabe 

ressaltar que a duração da referida capacitação, de acordo com os instrutores, foi de 

meia jornada (6 horas). 
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Gráfico 29. Participação dos instrutores em Capacitação para o ensino de Inteligência Militar. 
Fonte: O autor. 

 

Por fim, os instrutores foram indagados acerca do nível de conhecimento sobre 

Inteligência Militar que eles julgavam possuir, obtendo-se o resultado apresentado no 

Gráfico 30. Em suma, 80% dos instrutores julgam o seu nível de conhecimento como 

regular e somente 20% considera como muito bom. 

 

Gráfico 30. Nível de conhecimento dos instrutores sobre Inteligência Militar. 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 31. Assuntos da disciplina Inteligência ministrados aos cadetes, segundo os instrutores. 
Fonte: O autor. 

 

Sobre a disciplina Contrainteligência, constata-se que 40% dos instrutores 

afirmaram que nenhum dos assuntos relacionados à disciplina (Gráfico 32) era 

lecionado aos discentes da AMAN, em que pese 60% dos questionados responder 

que os assuntos Fundamentos da Contrainteligência e Segurança Orgânica eram 

abordados em instrução. 

 

Gráfico 32. Assuntos da disciplina Contrainteligência ministrados aos cadetes, segundo os instrutores. 
Fonte: O autor. 

Todavia, quando indagados acerca da disciplina Inteligência de Imagens, os 

instrutores foram unânimes ao afirmar que todos os assuntos, Cartografia, Sistema de 

Navegação por Satélite e Estudo do Terreno e Condições Meteorológicas constavam 

em carga horária dos Cursos Básico e Infantaria (Gráfico 33). 
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Gráfico 33. Assuntos da disciplina Inteligência de Imagens ministrados aos cadetes, segundo os 
instrutores. 
Fonte: O autor. 

 

Em relação às disciplinas Inteligência Cibernética e Inteligência de Fontes 

Abertas, pode-se verificar, conforme o Gráfico 34, que para 40% dos instrutores 

questionados somente o assunto Criptografia de arquivos é contemplado em instrução 

do ensino técnico-profissional e para a grande maioria dos instrutores (60%) nenhum 

dos assuntos relacionados no gráfico é objeto de ensino. 

 

Gráfico 33. Assuntos das disciplinas Inteligência Cibernética e Inteligência de Fontes Abertas 
ministrados aos cadetes, segundo os instrutores. 
Fonte: O autor. 

No que concerne às Operações de Inteligência (Gráfico 34), verifica-se que 

somente 20% dos instrutores afirmaram que o assunto OMD é tratado em instrução, 

40% dos instrutores responderam que os assuntos Estória-cobertura e Técnicas de 

entrevista e interrogatório são ministrados aos cadetes e 40% responderam que 

nenhum dos assuntos elencados era objeto de instrução. 
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Gráfico 34. Assuntos relacionados às Operações de Inteligência ministrados aos cadetes, segundo os 
instrutores. 
Fonte: O autor. 

 

Avaliando-se o ensino da matéria Patrulhas de Reconhecimento, buscou-se 

verificar a quantidade de patrulhas desse tipo realizadas pelos cadetes do Curso 

Básico e do Curso de Infantaria. Conforme resultado apresentado no gráfico 35, todos 

os instrutores afirmaram que somente uma Patrulha de Reconhecimento era realizada 

pelos cadetes no período do ano de instrução. 

 

Gráfico 34. Quantidade de Patrulhas de Reconhecimento executadas durante o ano de instrução. 
Fonte: O autor. 
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avaliar o nível de conhecimento dos cadetes sobre o assunto, segundo a análise dos 
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apresentadas nas respostas dos instrutores e dos cadetes ao longo das análises 

realizadas, uma vez que a existência dessa estrutura facilitaria a coordenação, a 

distribuição da carga horária e o nivelamento dos instrutores responsáveis por 

ministrar a matéria na AMAN. 

 

Gráfico 35. Presença de estrutura de apoio ao ensino da matéria Inteligência Militar, segundo os 
instrutores. 
Fonte: O autor. 

 

Em relação à percepção dos instrutores acerca do nível de conhecimento dos 

cadetes sobre o ramo da Inteligência, observa-se no Gráfico 36 que a grande maioria 

(80%) considera como ruim. De modo semelhante, o resultado se repete no Gráfico 

37, quando indagados acerca do nível de conhecimento dos cadetes sobre 

Contrainteligência. 

 

Gráfico 36. Nível de conhecimento dos cadetes sobre Inteligência, segundo os instrutores. 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 37. Nível de conhecimento dos cadetes sobre Contrainteligência, segundo os instrutores. 
Fonte: O autor. 

 

Ademais, os instrutores foram indagados quanto às respectivas opiniões a 

respeito do ensino de Inteligência Militar na AMAN ser adequado para a preparação 

do futuro oficial combatente para atuar como sensor de Inteligência ou como usuário 

dos produtos fornecidos pela Inteligência. Como resultado, 60% dos questionados 

consideram que o atual ensino de Inteligência Militar é parcialmente adequado e os 

outros 40% acreditam não ser adequado. 

 

Gráfico 38. O ensino de Inteligência Militar na preparação do oficial formado na AMAN para atuar como 
sensor de Inteligência e usuário de seus produtos, segundo os instrutores. 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 39. O grau de conhecimento do cadete sobre Inteligência Militar a fim de instruir os seus futuros 
subordinados, segundo os instrutores. 
Fonte: O autor. 

 

Após a análise de todos os resultados apresentados, conclui-se que existe a 

necessidade de nivelamento de conhecimento dos instrutores da matéria Inteligência 

Militar por meio de simpósios ou instruções de capacitação para o ensino do assunto 

conduzidos por militares especializados na área de Inteligência.  A implantação de 

uma estrutura de apoio ao ensino vocacionada para atender as demandas específicas 

do ensino de Inteligência Militar, a exemplo da Seção de Liderança da AMAN, 

constituída por militares especializados e experientes que promovem o 

desenvolvimento e orientam a aplicação da disciplina Liderança Militar no âmbito do 

Corpo de Cadetes, permitiria a centralização do planejamento e da execução de 

maneira adequada do processo ensino-aprendizagem sobre os assuntos referentes à 

Inteligência Militar, proporcionando ainda o acompanhamento e a verificação do 

processo no âmbito dos cursos da AMAN. 

Em relação aos assuntos de Inteligência ministrados aos cadetes, percebe-se 

que o ensino de Inteligência Militar ainda não está consolidado no estabelecimento de 

ensino, necessitando incluí-lo nos Planos de Disciplina dos cursos como uma matéria 

específica.  Analisando-se o PLADIS do 1º ano de formação da AMAN (BRASIL, 

2021a), observa-se os assuntos relacionados ao tema Inteligência distribuídos em 

outras matérias, a exemplo da Orientação em Campanha (Cartografia, Estudo do 

terreno e condições meteorológicas) e Patrulhas (Reconhecimento, Estória-

cobertura). 

Em contrapartida, ao verificar o PLADIS dos três anos de formação da Arma de 

Infantaria, somente no plano do 4º ano é possível encontrar carga horária destinada 

à matéria (Figura 10), no caso, seis tempos de instrução para o ensino da Função de 

Combate Inteligência (BRASIL, 2021d). 
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Figura 10.  PLADIS do 4º ano do Curso de Infantaria (Função de Combate Inteligência). 
Fonte: AMAN, 2021. 
 

Comparando-se a proposta apresentada pela EsIMEx e a proposta 

apresentada pela AMAN na revisão da literatura com a atual carga horária existente, 

verificada por meio da análise dos PLADIS do Curso Básico e do Curso de Infantaria, 

chega-se ao resultado apresentado na Figura 11. 

Da análise do atual ensino de Inteligência Miliar na AMAN, com enfoque no 1º 

ano de formação e nos anos subsequentes no Curso de Infantaria, conclui-se que a 

carga horária prevista não coincide com a existente em ambos os cursos, sendo 

possível identificar ainda a inexistência de tempos de instrução previstos para 

determinados assuntos, a exemplo dos conteúdos relacionados às Técnicas 

Operacionais (OMD e Entrevistas), à Produção do Conhecimento (Metodologia para 

a Produção do Conhecimento) e à Inteligência nas Operações Militares. Outra 

situação identificada é a insuficiência de carga horária para a abordagem de assuntos 
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relevantes como a Estrutura do SIEx, o Ciclo de Inteligência e o PITCIC, uma vez que 

atualmente a previsão é de uma hora-aula para a abordagem dos temas anteriormente 

elencados.  

 

Figura 11.  Comparação da carga horária de Inteligência Militar prevista com a carga horária existente. 

Fonte: O autor. 

 

Nesse cenário ainda, ao ponderar as diversas disciplinas de Inteligência 

existentes com as contempladas ao longo da formação do cadete, observa-se que as 

disciplinas Inteligência, Contrainteligência, Inteligência de Imagens, Inteligência 

Cibernética, Inteligência de Fontes Abertas e Operações de Inteligência não são 

abordadas durante o curso de formação dos cadetes de Infantaria ou, quando 

abordadas, são de maneira insuficiente, já que não abrangem a carga horária prevista.  

Corroborando com as ideias anteriormente apresentadas, percebe-se pela 

análise da opinião dos instrutores, que o oficial formado na AMAN ainda não reúne o 

grau de instrução e conhecimento adequado sobre Inteligência Militar a fim de aplicá-

lo e instruir os seus subordinados, dentro da concepção de atuação como sensores 

de Inteligência.  

Por todos esses aspectos, torna-se, portanto, imperioso a adoção de mudanças 

com o intuito de adaptar/ incrementar o ensino de Inteligência Militar na AMAN, 

mediante a alteração de carga horária, a inserção de assuntos comuns e específicos 

relacionados ao tema no currículo e a criação de estrutura adequada ao 

acompanhamento pedagógico, permitindo a capacitação e o nivelamento dos 

instrutores da matéria, a atualização doutrinária constante, o planejamento das 
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instruções e o acompanhamento do nível de conhecimento obtido pelo cadete por 

intermédio de ferramentas de ensino. 

 

3.3 PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO ENSINO DE INTELIGÊNCIA MILITAR 

 

A partir dos resultados apresentados e analisados nos diversos questionários 

e documentos citados, foi desenvolvida uma proposta de implementação de uma 

Subseção de Inteligência Militar, vinculada à 2ª Seção do Corpo de Cadetes, e outra 

proposta de Plano de Disciplina de Inteligência Militar destinado ao Curso Básico, com 

assuntos comuns e que servirão de base para o prosseguimento do estudo nas A/Q/S, 

a partir do 2º ano de formação, à SIEsp, constando assuntos específicos a serem 

abordados nos estágio de instrução especiais conduzidos pela seção, uma vez que 

esta possui em seu Quadro de Cargos Previstos (QCP) militares especializados em 

Operações Especiais, e ao Curso de Infantaria, contendo os assuntos a serem 

aprofundados ao longo dos três anos subsequentes, sendo possível permeá-los em 

outras disciplinas já existentes e nos próprios Exercícios no Terreno, visando diminuir 

a quantidade de conteúdo e o acréscimo de carga horária no currículo de formação. 

Sendo assim, os produtos das referidas propostas supracitadas encontram-se 

nos Apêndices C e D desta pesquisa, respectivamente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir do seguinte problema científico: o 

oficial combatente formado pela AMAN está apto a atuar como sensor de Inteligência, 

contribuindo no processo de obtenção da consciência situacional necessária aos 

decisores em todos os níveis? 

Buscando responder à referida questão, foram aplicados questionários aos 

cadetes do 2º e do 4º ano (Apêndice A), ambos do Curso de Infantaria, a fim de 

mensurar o nível de conhecimento do cadete acerca do tema Inteligência Militar ao 

escolher a sua Arma, Quadro ou Serviço e ao concluir o curso de formação na AMAN. 

Posteriormente, outro questionário foi aplicado nos instrutores da matéria e nos 

integrantes da 3ª Seção, responsáveis pelo planejamento do ano de instrução, ambos 

os públicos pertencentes ao Curso Básico (1º ano da AMAN) ou ao Curso de 

Infantaria, com o intuito de diagnosticar a atual estrutura do ensino de inteligência 

nessa escola de formação, avaliando as principais deficiências e dificuldades 

apresentadas em relação a carga horária, assuntos do PLADIS, capacitação e 

experiência do instrutor, metodologia, estrutura de apoio ao ensino e nível de 

conhecimento.  

Da análise dos resultados apresentados, concluiu-se que o nível de 

conhecimento sobre a atividade de Inteligência e Contrainteligência tanto de um 

cadete do 2º ano de formação quanto de um cadete do último ano de formação está 

aquém do esperado, fato esse corroborado nas respostas dos instrutores. Em que 

pese todas as mudanças feitas a partir de 2008, data do 1º Encontro de 

Estabelecimentos de Ensino sobre Inteligência, até o corrente ano, analisando-se a 

documentação curricular dos Cursos Básico e Infantaria é possível verificar que a 

carga horária inicialmente prevista para a disciplina ainda não foi implementada 

efetivamente, bem como não houve a inserção da matéria Inteligência Militar nos 

Planos de Disciplina da AMAN, o que justifica o grau de instrução e conhecimento 

insatisfatórios apresentados na análise dos resultados. 

Em seguida, considerando-se as conclusões expostas, foi verificado se o oficial 

formado pela AMAN está apto a integrar o SIEx, ocupando cargos e funções 

relacionadas à Inteligência, concluindo-se que apesar de reunir condições para ocupar 

tais cargos e funções, ainda há a necessidade de mudanças no processo ensino-
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aprendizagem da referida matéria, visando obter a total eficiência na capacitação dos 

recursos humanos para que desenvolvam as suas atribuições nas melhores 

condições e contribuam para a evolução do Sistema de Inteligência do Exército. 

Por conseguinte, para a formulação da proposta de adaptação do ensino de 

Inteligência Militar na AMAN, tornou-se necessária a análise da metodologia de ensino 

e da qualificação dos instrutores responsáveis por lecionar o assunto. Inicialmente, 

reuniu-se as propostas de PLADIS da EsIMEx e da AMAN para o ensino da disciplina 

e  os relatórios dos diversos encontros realizados com as escolas do Sistema de 

Educação e Cultura do Exército sobre o tema para, em seguida, compará-los com os 

resultados obtidos nos questionários disponibilizados. 

Como resultado dessa análise, observou-se que a metodologia de ensino 

empregada atualmente não contempla todos os conteúdos propostos pela EsIMEx, 

necessários para a capacitação adequada do discente sobre o assunto. No que 

concerne à qualificação da equipe de instrução, verificou-se que muitos não são 

especializados na área de Inteligência e que a capacitação realizada não foi suficiente 

para o preparo adequado do docente.  

Assim, nota-se a imprescindibilidade da criação de uma estrutura de apoio ao 

ensino específica para atender as demandas do processo ensino-aprendizagem. 

Nesse mister, a Subseção de Ensino de Inteligência Militar, proposta no Apêndice C, 

seria responsável pelo planejamento, coordenação e execução de todas as atividades 

relacionadas ao ensino de Inteligência Militar na AMAN, propondo os assuntos e as 

respectivas cargas horárias para cada curso, realizando a atualização/ nivelamento 

de conhecimento dos instrutores designados para a disciplina, assim como o 

acompanhamento do rendimento dos cadetes, a fim de verificar a eficiência e as 

oportunidades de melhoria, e estabelecendo um canal técnico com a EsIMEx para 

manter os conteúdos lecionados atualizados e coerentes com a doutrina mais 

moderna em vigor. 

Finalmente, através da revisão da literatura, com foco nas disciplinas de 

Inteligência descritas no Manual EB20-MF-10.107, Inteligência Militar Terrestre, aliada 

à análise dos dados levantados e à comparação dos resultados obtidos por meio dos 

instrumentos da pesquisa, definiu-se a proposta de alteração de PLADIS para a 

disciplina Inteligência Militar (Apêndice D), amparada na carga horária e nos assuntos 

já lecionados e constantes dos PLADIS da SIEsp, do Curso Básico e do Curso de 
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Infantaria, acrescidos os conteúdos e horas-aula propostos pela EsIMEx, 

considerando as deficiências levantadas nos questionários, o interesse comum e a 

relevância do assunto em cada momento específico da formação acadêmica e a 

especificidade de cada curso/ ano de formação. 

 Sendo assim, as questões de estudo formuladas para a resolução do problema 

estabelecido foram satisfatoriamente respondidas e a pesquisa atingiu todos os 

objetivos propostos, descrevendo através da coleta  documental e de questionários 

aplicados à discentes e docentes da AMAN o atual panorama do ensino de Inteligência 

Militar nesse estabelecimento de ensino e o consequente nível de conhecimento 

adquirido pelos cadetes, possibilitando a identificação das deficiências e das 

oportunidades de melhoria no processo ensino-aprendizagem e, dessa forma, 

elaborar ferramentas para aperfeiçoar a metodologia de ensino. 

  Ademais, sugere-se a realização de outras pesquisas científicas a fim de 

verificar a viabilidade de implementar a Subseção de Ensino de Inteligência Militar no 

Corpo de Cadetes da AMAN e estender a investigação do panorama de ensino de 

Inteligência Militar aos outros cursos da AMAN e aos demais estabelecimentos de 

ensino subordinados ao DECEx. 

Por fim, recomenda-se verificar a possibilidade de inserção da disciplina 

Inteligência Militar no currículo da AMAN, possibilitando, assim, a condução de forma 

efetiva do ensino da matéria, obtendo-se uma padronização no conhecimento dos 

futuros oficiais combatentes do Exército acerca da doutrina, de modo a contribuir no 

aprimoramento da Atividade de Inteligência Militar, no nível tático. 

De maneira geral, espera-se que o recurso humano formado pela AMAN 

entenda a sua importância no Ciclo de Inteligência e possa atuar como um 

disseminador eficiente do conhecimento, contribuindo para a evolução do SIEx e para 

o desenvolvimento da mentalidade de contrainteligência no âmbito Exército Brasileiro. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO AOS CADETES DO 2° e 4º ANO DA AMAN 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf Lucas Garzone de Souza, cujo tema é O ensino de Inteligência 
Militar nas escolas de formação na linha militar bélica: uma análise da 
capacitação dos recursos humanos formados na Academia Militar das Agulhas 
Negras. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 
para o desenvolvimento e o aprimoramento da atividade de Inteligência Militar no 
âmbito do Exército Brasileiro (EB), por intermédio do aperfeiçoamento e da 
consolidação do ensino de Inteligência Militar para os comandantes de frações nível 
pelotão e subunidade, possibilitando a homogeneidade e a capilarização do 
conhecimento nas diversas organizações militares do país. 

A fim de identificar as necessidades e as lacunas  de conhecimento sobre o 
assunto durante a formação acadêmica, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo 
universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional e o conhecimento do senhor contribuirão 
sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos estudos referentes a análise da 
estrutura atual do ensino de Inteligência Militar na AMAN, identificando as 
oportunidades de melhoria no processo ensino-aprendizagem e permitindo a 
elaboração de uma proposta de aperfeiçoamento da metodologia de ensino. Será 
muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Lucas Garzone de Souza (Capitão de Infantaria – AMAN 2012) 
Celular: (24) 98177-9775  
E-mail: capgarzone@gmail.com  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Qual a sua graduação? 
(   ) Cadete do 2º ano da AMAN     (   ) Cadete do 4º ano da AMAN 
 

CONHECIMENTO ANTERIOR 
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1. Considerando-se o seu nível de conhecimento sobre Inteligência Militar, 

você saberia diferenciar o ramo Inteligência do ramo Contrainteligência? 
( ) Sim 
( ) Parcialmente 
( ) Não 
 

 
2. A respeito das diversas fontes de consulta (manuais) sobre o assunto 

Inteligência Militar, marque aquelas que você já teve acesso:  
( ) EB20-MF-10.107 – Inteligência Militar Terrestre 
( ) EB20-MC-10.207 – Inteligência 
( ) EB70-MC-10.220 – Contrainteligência 
( ) EB70-MC-10.307 – Planejamento e Emprego da Inteligência Militar 
( ) EB70-MT-10.401 – Produção do Conhecimento de Inteligência 
( ) EB70-MT-70.402 – Geointeligência 
( ) EB10-IG-01.011– Instruções Gerais para a Salvaguarda de Assuntos 

Sigilosos 
( ) Nenhuma das opções acima 
 

INTELIGÊNCIA 

 
3. “O esforço de obtenção de dados e informações para a produção de 

conhecimento de Inteligência é realizado somente por elementos especializados”. 
Você concorda com a frase acima? 

( ) Concordo plenamente 
( ) Concordo 
( ) Indiferente 
( ) Discordo 
( ) Discordo plenamente 

 
4. Sobre o ensino da disciplina Patrulha, você já participou da execução de 

quantas Patrulhas de Reconhecimento? 
( ) Nenhuma 
( ) Uma 
( ) Duas 
( ) Três 
( ) Acima de três 
 
5. Durante a fase da Ordem à Patrulha, com que frequência o Comandante 

da Patrulha (Cmt Pa) aborda os EEI, esclarecendo e definindo o que deve ser feito 
por parte dos patrulheiros? 

( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
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6. Durante a execução das patrulhas, com que frequência são levantadas as 
respostas aos EEI? 

( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

 
7. Ao regressar do cumprimento da missão, é cobrado o relatório verbal e por 

escrito do Cmt Pa? 
( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

 
8. Com que frequência são utilizadas câmeras fotográficas no planejamento 

e na execução das patrulhas? 
( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

 
9. Os exercícios de patrulha contemplam o emprego da técnica de entrevista 

e interrogatório nos civis e inimigos presentes na área de operações? 
( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

 
10. Marque as instruções relacionadas à Inteligência Militar que você 

participou, até o presente momento: 
( ) Observação, Memorização e Descrição (OMD) 
( ) Técnicas de entrevista e interrogatório 
( ) Técnicas de fotografia e filmagem 
( ) Estória-cobertura 
( ) Técnica de Avaliação de Dados (TAD) 
( ) Ciclo de Produção do Conhecimento 
( ) PITCIC 
( ) Nenhuma das opções acima 
 
11. Você já participou de instrução tratando sobre os tipos de Documentos de 

Inteligência que existem, tais como Informe e Mensagem de Inteligência? 
( ) Sim 
( ) Não 
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12. Como você considera o seu nível de conhecimento sobre o ramo 
Inteligência? 

( ) Muito bom 
( ) Bom 
( ) Regular 
( ) Ruim 
( ) Muito ruim 
 

CONTRAINTELIGÊNCIA 

 
13. Com que frequência são apresentadas as Mensagens de 

Contrainteligência no início das instruções do ensino técnico-profissional? 
( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 
14. Você sabe o que é o Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo 

(TCMS)? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
15. Qual das mídias sociais abaixo você possui conta ativa? 
( ) Instagram 
( ) Facebook 
( ) WhatsApp 
( ) Twitter 
( ) Youtube 
( ) LinkedIn 
( ) Snapchat 
( ) Strava 
( ) Outras: ________________________________________________ 
 
16. Você publica fotos/vídeos da sua vida particular com que frequência? 
( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 
17. Você divulga nas redes sociais os locais onde costuma ir? 
( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
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18. Você tem o hábito de compartilhar informações pessoais ou de terceiros 
por mídias sociais, como o WhatsApp? (Ex: dados bancários, senhas, endereço, 
CPF). 

( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 
19. Você tem o hábito de compartilhar documentos de instrução por mídias 

sociais? (Ex: Ordem de Instrução, manuais, apresentações). 
( ) Sempre 
( ) Muitas vezes 
( ) Às vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 
20. Você utiliza uma senha diferente para acessar cada aplicativo e conta que 

possui? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
21. Com que frequência você troca a senha de aplicativos e contas que possui? 
( ) Semanalmente 
( ) Mensalmente 
( ) Semestralmente 
( ) Anualmente 
( ) Nunca 
 
22. Você utiliza algum software antivírus para a proteção do celular e do 

computador que possui? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
23. Você utiliza algum contêiner seguro para armazenar arquivos, documentos, 

fotos e vídeos que deseja manter sob restrição de acesso? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
24. Você utiliza algum software de apagamento seguro? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
25. Como você considera o seu nível de conhecimento sobre o ramo 

Contrainteligência? 
( ) Muito bom 
( ) Bom 
( ) Regular 
( ) Ruim 
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( ) Muito ruim 
 

SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO 

 
26. Você sabe como está estruturado o Sistema de Inteligência do Exército 

(SIEx)? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
27. Você sabe a diferença entre Agência e Órgão de Inteligência? 
( ) Sim 
( ) Não 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Somente para cadetes do 4º ano) 

 
28. Este espaço é destinado para a sua opinião a respeito do aperfeiçoamento 

do ensino de Inteligência Militar na AMAN. Caso queira contribuir com alguma 
proposta ou apresentar oportunidades de melhoria no ensino dessa disciplina para 
torná-la mais eficiente e eficaz, utilize o espaço abaixo para expor as suas ideias: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO AOS INSTRUTORES DO ASSUNTO INTELIGÊNCIA MILITAR E 

INTEGRANTES DE 3ª SEÇÃO DOS CURSOS DA AMAN 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf Lucas Garzone de Souza, cujo tema é O ensino de Inteligência 
Militar nas escolas de formação na linha militar bélica: uma análise da 
capacitação dos recursos humanos formados na Academia Militar das Agulhas 
Negras. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 
para o desenvolvimento e o aprimoramento da atividade de Inteligência Militar no 
âmbito do Exército Brasileiro (EB), por intermédio do aperfeiçoamento e da 
consolidação do ensino de Inteligência Militar para os comandantes de frações nível 
pelotão e subunidade, possibilitando a homogeneidade e a capilarização do 
conhecimento nas diversas organizações militares do país. 

A fim de identificar as necessidades e as lacunas  de conhecimento sobre o 
assunto durante a formação acadêmica, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo 
universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional e o conhecimento do senhor contribuirão 
sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos estudos referentes a análise da 
estrutura atual do ensino de Inteligência Militar na AMAN, identificando as 
oportunidades de melhoria no processo ensino-aprendizagem e permitindo a 
elaboração de uma proposta de aperfeiçoamento da metodologia de ensino. Será 
muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Lucas Garzone de Souza (Capitão de Infantaria – AMAN 2012) 
Celular: (24) 98177-9775  
E-mail: capgarzone@gmail.com  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Qual a sua Arma, Quadro ou Serviço? 
(   ) Infantaria      
(   ) Cavalaria 
(   ) Artilharia      
(   ) Engenharia      
(   ) Comunicações      
(   ) Intendência      
(   ) Material Bélico      
 
Qual o seu posto? 
(   ) Maj   
(   ) Cap 
(   ) 1º Ten      
 
O senhor é instrutor de qual Curso da AMAN? 
(   ) Infantaria      
(   ) Cavalaria 
(   ) Artilharia      
(   ) Engenharia      
(   ) Comunicações      
(   ) Intendência      
(   ) Material Bélico      
(   ) Básico 
(   ) SIEsp 
 
O senhor possui algum curso ou estágio de Inteligência? Especifique. 
_________________________________________________________________ 
 
O senhor participou de alguma capacitação para o ensino de Inteligência Militar? 

Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa, especifique a duração da referida 
capacitação: 

_________________________________________________________________ 
 

CONHECIMENTO ANTERIOR 

 
1. Como o senhor avalia o seu grau de conhecimento sobre Inteligência 

Militar? 
( ) Muito bom 
( ) Bom 
( ) Regular 
( ) Ruim 
( ) Muito ruim 

 

O ENSINO DE INTELIGÊNCIA MILITAR 

 
2. Em relação à disciplina Inteligência, marque os assuntos que são 

ministrados aos cadetes: 
( ) Fundamentos da Atividade de Inteligência Militar 
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( ) Estrutura do Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) 
( ) Produção do Conhecimento (TAD) 
( ) Ciclo de Produção do Conhecimento (Ciclo de Inteligência) 
( ) Documentos de Inteligência 
( ) A Inteligência nas operações militares (PITCIC) 
( ) Nenhuma das opções acima 

 
3. Em relação à disciplina Contrainteligência, marque os assuntos que são 

ministrados aos cadetes: 
( ) Fundamentos da Contrainteligência  
( ) Segurança Orgânica 
( ) Tratamento de informação classificada ou sob restrição de acesso 

(IGSAS) 
( ) Segurança ativa 
( ) Planejamento de Contrainteligência (PDCI) 
( ) Contrainteligência nas operações militares  
( ) Nenhuma das opções acima 
 
4. Em relação à disciplina Inteligência de Imagens, marque os assuntos que 

são ministrados aos cadetes: 
( ) Cartografia  
( ) Sistema de navegação por satélite (GPS) 
( ) Estudo do terreno e condições meteorológicas  
( ) Nenhuma das opções acima 

 
5. Em relação à disciplina Inteligência Cibernética e Inteligência de Fontes 

Abertas, marque os assuntos que são ministrados aos cadetes: 
( ) Criptografia de arquivos e mensagens 
( ) Apagamento seguro 
( ) Esteganografia 
( ) Pesquisa em fontes abertas 
( ) Segurança da informação nos meios TIC 
( ) Nenhuma das opções acima 

 
6. Em relação à disciplina Operações de Inteligência, marque os assuntos que 

são ministrados aos cadetes: 
( ) Observação, Memorização e Descrição (OMD) 
( ) Técnicas de entrevista e interrogatório 
( ) Técnicas de fotografia e filmagem 
( ) Estória-cobertura 
( ) Nenhuma das opções acima 
 
7. Sobre o ensino da disciplina Patrulha, quantas Patrulhas de 

Reconhecimento são executadas durante o ano de instrução? 
( ) Nenhuma 
( ) Uma 
( ) Duas 
( ) Três 
( ) Acima de três 



81  

 

 
8. Existe alguma estrutura de apoio para a coordenação e o planejamento do 

ensino da matéria Inteligência Militar na AMAN? 
( ) Sim 
( ) Não 

 
9. Como o senhor considera o nível de conhecimento dos cadetes sobre o 

ramo Inteligência?  
( ) Muito bom 
( ) Bom 
( ) Regular 
( ) Ruim 
( ) Muito ruim 
 
10. Como o senhor considera o nível de conhecimento dos cadetes sobre o 

ramo Contrainteligência?  
( ) Muito bom 
( ) Bom 
( ) Regular 
( ) Ruim 
( ) Muito ruim 
 
11. O senhor acredita que o ensino de Inteligência Militar na AMAN é adequado 

na preparação do futuro oficial combatente para atuar como sensor de inteligência ou 
como usuário dos produtos fornecidos pela Atividade de Inteligência? 

( ) Sim 
( ) Parcialmente 
( ) Não 
 
12. Considerando-se o ensino de Inteligência Militar ao longo dos quatro anos 

de formação na AMAN, como o senhor avalia o grau de conhecimento do futuro oficial 
sobre o assunto a fim de aplicá-lo e instruir os seus subordinados? 

( ) Muito bom 
( ) Bom 
( ) Regular 
( ) Ruim 
( ) Muito ruim 
 
13. Este espaço é destinado para a sua opinião a respeito do aperfeiçoamento 

do ensino de Inteligência Militar na AMAN. Caso queira contribuir com alguma 
proposta ou apresentar oportunidades de melhoria no ensino dessa disciplina para 
torná-la mais eficiente e eficaz, utilize o espaço abaixo para expor as suas ideias: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE C 

Proposta de implantação de Subseção de Ensino de Inteligência Militar na AMAN 

 

1. ESTRUTURA NO ORGANOGRAMA DA AMAN 

- Corpo de Cadetes 

a. Subcomandante do Corpo de Cadetes 

b. Estado-Maior 

1) 1ª Seção 

2) 2ª Seção (*) 

- Subseção de Inteligência Militar 

3) 3ª Seção 

4) 4ª Seção 

(*) Com a criação da SSeç Intlg Mil ocorreria a separação entre 2ª e 3ª Seç CC 

 

2. COMPOSIÇÃO DO PESSOAL 

Discriminação 

do cargo 
Ocupante Previsto Obs P/G A/Q/Sv Habilitações 

Chefe da 2ª 

Seção CC/ 

SSeç Intlg Mil 

Maj 01 118 13 8003 080 136 137 

Adj 2ª Seç CC/  

SSeç Intlg Mil 
Cap 01 118 15 8003 050 136 

LEGENDA: 

118 – Instrutor; 

13 – Major; 

15 – Capitão; 

8003 – Qualquer Arma, Quadro de Material Bélico ou Serviço de Intendência; 



83  

 

050 – Aperfeiçoamento de Oficiais de Carreira (habilitação obrigatória) 

080 – Altos Estudos Militares de Qualquer Natureza (habilitação obrigatória) 

136 – Básico de Inteligência (habilitação desejável); e 

137 – Intermediário de Inteligência (habilitação desejável). 

3. OBJETIVOS DA SUBSEÇÃO DE INTELIGÊNCIA MILITAR 

a. Planejar as disciplinas, unidades didáticas e assuntos relativos à Inteligência 

Militar, propondo a carga horária para desenvolvimento das atividades e tarefas a 

serem executadas pelos Cursos e Seções do Corpo de Cadetes; 

b.   Coordenar as atividades de Inteligência Militar dos Cursos e Seções propondo 

prioridades e possibilidades de integração; 

c.  Realizar a atualização/ nivelamento de conhecimento e o acompanhamento dos 

conteúdos propostos para a disciplina de Inteligência Militar junto aos instrutores do 

Corpo de Cadetes que tenham a atribuição de ministrar a matéria 

d. Estabelecer ligação com a Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx) a 

fim de manter-se atualizado com os procedimentos e conceitos mais recentes sobre 

o assunto. 

 

4.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO APOIO DA SUBSEÇÃO NA FORMAÇÃO DO 

CADETE 

As instruções de Inteligência Militar serão conduzidas nos respectivos cursos 

de formação e na Seção de Instrução Especial da AMAN, de acordo com a carga 

horária e assuntos propostos pela SSeç Intlg Mil. Os instrutores designados como 

instrutores da matéria, no início das atividades do ano letivo ou quando for verificada 

a necessidade, participarão de um nivelamento conduzido pela subseção com o intuito 

de padronizar o conhecimento, bem como atualizar os conteúdos lecionados e demais 

procedimentos.  

A SSeç Intlg Mil deverá ainda planejar e propor ferramentas de avaliação do 

aprendizado e de acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, a fim de 

verificar a sua eficiência e levantar oportunidades de melhoria.  

As atividades da disciplina Inteligência Militar deverão ser integradas com 

outras atividades desenvolvidas no âmbito do Corpo de Cadetes, sobretudo os 
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Exercícios no Terreno, PCI e a Manobra Escolar, permitindo, dessa maneira, a correta 

visualização das atividades e tarefas relacionadas à Função de Combate Inteligência. 

Por fim, a SSeç Intlg Mil manterá um canal técnico com a EsIMEx com o intuito 

de permitir o fluxo de conhecimento mais atualizado.
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APÊNDICE D 

Proposta de distribuição de assuntos e carga horária para o ensino de Inteligência Militar 

 

Disciplina Unidade Didática Assunto 
 

EsIMEx Básico SIEsp Infantaria TOTAL 

INTELIGÊNCIA 

(61 horas) 

UD I – Fundamentos da Atividade de Inteligência Militar 1. Fundamentos e conceitos básicos da Inteligência Militar 3 1 - 2 3 

UD II – Sistemas de Inteligência 
2. Estrutura organizacional do SISBIN, do SINDE e do 

SIEx 
3 1 - 2 3 

UD III – Bases Legais da Atividade de Inteligência 3. Documentos reguladores da Atividade de Intlg Militar 2 1 - 1 2 

UD IV – Produção do Conhecimento 

4. Metodologia para a Produção do Conhecimento 5 1 - 4 5 

5. Técnicas de redação 1 1 - 2 3 

6. Técnicas de Avaliação de Dados (TAD) 4 1 - 4 5 

UD V – Documentos de Inteligência 

7. Pedido de Inteligência (PI) 1 - - 1 1 

8. Ordem de Busca (OB) 1 - - 1 1 

9. Informe (Infe) 3 1 2 2 5 

UD VI – A Inteligência nas Operações Militares 

10. Premissas básicas  1 1 - 1 2 

11. Ciclo de Inteligência 1 1 - 1 2 

12. PITCIC (1ª e 2ª fase) 2 - - 2 2 

13. PITCIC (3ª fase) 4 - - 4 4 

14. PITCIC (4ª fase) 4 - - 4 4 

15. Estudo de situação de Inteligência 24 - - 24 24 

16. A Inteligência nas Missões de Paz 2 - - 2 2 

CONTRA 

INTELIGÊNCIA 

(17 horas) 

UD I – Fundamentos da Contrainteligência 
17. Conceitos básicos de Contrainteligência 1 1 - - 1 

18. Atribuições 1 1 - - 1 

UD II – Segurança Orgânica 

19. Segurança dos Recursos Humanos 2 - - 2 2 

20. Segurança de Áreas e Instalações 2 - - 2 2 

21. Segurança do Material 2 - - 2 2 

22. Segurança da Informação 2 1 - 2 3 

UD III – Segurança Ativa 23. Segurança Ativa 2 - - 2 2 

UD IV – Planejamento da Contrainteligência 24. Planejamento da Contrainteligência 4 - - 4 4 

UD V – Contrainteligência nas Operações Militares 25. Contrainteligência nas Operações Militares 1 - 1 1 2 

INTELIGÊNCIA 

DE IMAGENS 

(5 horas) 

UD I – Inteligência de Imagens do Exército 

26. As Seções e Subseções de Imagens e Informações 

Geográficas 
1 - - 1 1 

27. Batalhão de Inteligência Militar (BIM) 1 - - 1 1 

UD II – Geoinformação 

28. Fundamentos da Geoinformação 1 - - 

2 2 29. Tecnologias da Geoinformação 1 - - 

30. Imagens 1 - - 
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Disciplina Unidade Didática Assunto 
Carga horária 

EsIMEx Básico SIEsp Infantaria TOTAL 

INTELIGÊNCIA 

DE IMAGENS 

(30 horas) 

UD III - Cartografia 

31. Conceitos básicos de Cartografia 1 

8 

- 

2 10 

32. Sistemas de Projeções Cartográficas 1 - 

33. Carta Internacional do Mundo ao milionésimo 1 - 

34. Sistemas de Coordenadas 1 - 

35. Determinação de cotas e declives 1 - 

UD IV – Sistema de navegação por satélite 

36. Sistema de navegação por satélite 1 
6 

- 
12 18 

37. Sistema de Posicionamento Global por Satélite (GPS) 4 - 

38. Softwares para aplicação dos sistemas de navegação 2 - - 2 2 

UD V – Sensoriamento remoto 

39. Introdução ao Sensoriamento Remoto (SR) 1 - - 

2 3 

40. Radiação eletromagnética 1 - - 

41. Comportamento Espectral dos Alvos 1 - - 

42. Sistemas sensores 1 - - 

43. Sistemas das Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) 1 - 1 

44. Produtos obtidos em Sensoriamento Remoto 1 - - 

UD VI – Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) 

45. Conceitos básicos de SIG 1 - - 

1 1 46. Geointeligência 1 - - 

47. Outros modelos de SIG 1 - - 

UD VII – Introdução a Meteorologia 

48. Introdução à Meteorologia 1 

2 

- 

2 5 
49. O Tempo, a Terra, o Sol, o Calor e a Insolação 1 - 

50. A Atmosfera 1 - 

51. Os Climas do Brasil 1 1 

OPERAÇÕES 

DE 

INTELIGÊNCIA 

(25 horas) 

UD I – Fundamentos das Operações de Inteligência 52. Fundamentos das Operações de Inteligência 2 - 2 1 3 

UD II – Técnicas Operacionais 

53. Observação, Memorização e Descrição (OMD) 4 4 2 2 8 

54. Fotografia e filmagem 15 2 2 10 14 

55. Entrevistas 4 - 4 4 8 

INTELIGÊNCIA 

CIBERNÉTICA 

UD I – Inteligência Cibernética 56. Fundamentos e conceitos básicos da Inteligência Cibernética 1 - - 1 1 

UD II – Criptografia de arquivos e imagens 
57. Sistema de criptografia simétrica e assimétrica - 2 - 2 4 

58. Esteganografia - - - 1 1 

UD II – Apagamento seguro 59. Utilização de softwares para apagamento de arquivos - - - 1 1 

INTELIGÊNCIA 

DO SINAL 
UD I – Inteligência do Sinal 60. Inteligência do Sinal 1 - - 1 1 

INTELIGÊNCIA 

DE FONTES 

ABERTAS 

UD I – Inteligência de Fontes Abertas 

61. Fundamentos e conceitos básicos da Inteligência de Fontes 

Abertas 
- - - 1 1 

62. Navegação segura - - - 2 2 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE INTELIGÊNCIA 135 36 15 123 174 

 


