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 RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho objetiva realizar uma revisão da literatura no que tange a gestão do 

conhecimento no Exército Brasileiro, a fim de verificar o estágio atual de sua 

implantação, para evidenciar as possibilidades da aplicação no âmbito da Força 

Terrestre. Para tanto, será realizada uma abordagem qualitativa com método de 

pesquisa exploratório. Será feita uma revisão da literatura com espaço de tempo 

delimitado, possibilitando verificar a evolução do assunto em questão. A coleta de 

dados será limitada a documentos publicados em português, no ambiente civil e militar. 

Como resultados, o objetivo é aprimorar a gestão do conhecimento aplicada ao ensino 

militar, no que diz respeito a produção e distribuição do conhecimento no contexto atual 

do Exército Brasileiro. 

 
Palavras-chave: Gestão. Conhecimento. Ensino 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This work aims to carry out a literature review regarding knowledge management in the 

Brazilian Army, in order to verify the current stage of its implementation, in order to highlight 

the possibilities of its application in the field of Land Force. Therefore, a qualitative 

approach with an exploratory research method will be carried out. A literature review will 

be carried out within a limited period of time, making it possible to verify the evolution of 

the subject in question. Data collection will be limited to documents published in 

Portuguese, in the civil and military environment. As a result, the objective is to improve 

knowledge management applied to military education, with regard to the production and 

distribution of knowledge in the current context of the Brazilian Army. 

 

Keywords: Management. Knowledge. Teaching 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 

Este trabalho visa buscar as origens do que hoje se entende como gestão do 

conhecimento, esclarecendo suas principais subdivisões e como foram delimitadas. 

Tudo isso, para iniciar um processo de relacionamento a respeito do início do uso da 

Gestão do Conhecimento nos Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro. 

A Gestão do Conhecimento (GC) origina-se, segundo Sveiby (2001, p. 3) 

perpassando três pontos iniciais distintos, em diferentes locais do globo terrestre, mas 

em momentos aproximados no que tange o espectro temporal.   

Em meados da década de 1980, norte americanos iniciaram o uso de um termo 

parecido com o supracitado: “gerenciando o conhecimento”. Isso ocorreu após a 

verificação de que, em aproximadamente seis meses, um sistema de Inteligência 

Artificial criado já se tornava obsoleto em alguns pontos e possibilitavo, portanto, uma 

avaliação do conhecimento no tocante ao gerenciamento dos negócios empresariais.  

Do outro lado do globo, no Japão, Sveiby (2001, p.3) denota que desde o início 

dos anos de 1980 a temática “inovação e conhecimento” geravam demasiado interese 

tanto no meio empresarial como acadêmico. Ainda, em 1995, foi publicada uma obra 

estruturante relativa ao tema por Nonaka e Takeuchi, intitulada “The Knowledge 

Criating Company”, que trouxe a ampliação e redefinição do entendimento que se 

tinha sobre o que era a Gestão do Conhecimento. 

Por fim, na Suécia, em 1986, mesma época em que assunto estava 

expandindo-se em outras áreas do planeta e por influência do Sveiby, as práticas 

empresariais sobre mensuração de dados com viés estratégico, utilizadas para 

aprimorar a gestão baseada em competências, levaram à iniciação da análise que tem 

como base a gestão do conhecimento, uma vez que tais informações eram advindas 

do conheciemento tácito dos funcionários.   

Assim sendo, deduz-se que a Gestão do Conhecimento teve sua origem no 

ambiente empresarial, como um ferramenta para produzir, armazenar e distribuir os 

conhecimentos gerados e desenvolvidos pelos colaboradores em suas organizações . 

Ainda no contexto empresarial, a fim de gerar vantagens competitivas, as 

organizações iniciaram um processo consciente de geração de conhecimento e de 

sua gestão, investindo em tecnologias que possibilitassem superar a concorrência em 

seus mercados. 
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Devido aos fatos supracitados e com o intuito de aprimorarem-se aos moldes 

da iniciativa privada, as organizações públicas iniciaram este mesmo processo, 

investindo em tecnologia e pessoal como forma de aprimorar sua Gestão do 

Conhecimento e atender com maior eficácia e eficiência seus clientes. 

Atento ao desenvolvimento desses conceitos mundo a fora, as Forças 

Armadas, em especial o Exército Brasileiro, também desenvolveu sua capacidade de 

Gestão do Conhecimento, com aplicação na produção, armazenamento e difusão da 

Doutrina Militar Terrestre, assim como no compartilhamento do conhecimento em 

seus Estabelecimentos de Ensino (Estb Ens). 

 

1.1 PROBLEMA 

 
O conhecimento e a informação sempre foram ferramentas diferenciadas para 

garantir o sucesso de qualquer estratégia, seja no plano militar ou civil. Mas na Era da 

Informação, que vivemos nos dias atuais, a quantidade de conhecimento gerado é 

demasiadamente superior às épocas anteriores, fazendo-se mister o aperfeiçoamento 

e desenvolvimento de ferramentas para sua gestão. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

Como dito por nossos comandantes e chefes militares, o Exército Brasileiro de 

hoje é composto pela “Geração do Emprego”. Nesse ínterim, para o emprego 

adequado da Força Terrestre, se faz necessária uma dinâmica gestão da informação, 

principalmente no que diz respeito aos Estabelecimentos de Ensino do Exército 

Brasileiro, responsáveis pela formação dos militares que atuarão nesses ambientes 

fluidos e em constante evolução. 

Nesse sentido, a falta de uma Gestão do Conhecimento adequada no Exército 

Brasileiro (EB), principalmente no que diz respeito à Doutrina Militar Terrestre e sua 

produção, atualizações facilidade de distribuição, podem comprometer a capacidade 

de nossos comandantes militares no que tange ao aperfeiçoamento profissional e, até 

mesmo, na atuação em combate. 

Tendo em conta o exposto, quais dispositivos e ferramentas de Gestão do 

Conhecimento existentes no Exército Brasileiro tornam possível uma eficaz discussão 

de conceitos e ideias nos Estabelecimentos de Ensino Militar e nos corpos de tropa, 

tornando capaz a superação dos desafios de um ambiente em constante mudança? 
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1.1.2 Formulação do Problema  

 

          Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: quais 

ferramentas de Gestão do Conheicmento utilizadas pelo Exército Brasileiro 

viabilizam a continuada discussão dos conhecimentos elaborados nos 

Estabelicimentos de Ensino da Força Terrestre e, ainda, se mostram aptas a 

superar os desafios de um ambiente em contínua evolução? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

Com o intuito de verificar a adequabilidade dos dispositivos/ferramentas de 

Gestão do Conhecimento dos Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro, os 

seguintes objetivos Geral e Específico serão trabalhados: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho objetiva apresentar os dispositivos/ferramentas da Gestão do 

Conhecimento à disposição dos Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro, a 

fim de verificar se seu emprego vem sendo adaptado à realidade de constante 

evolução e desenvolvimento tecnológico.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos   

 

           Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

           a) Apresentar os dispositivos e ferramentas referentes à Gestão do 

Conhecimento atualmente utilizadas nos Estabelecimentos de Ensino do Exército 

Brasileiro; e 

           b) Verificar se tais ferramentas são viáveis para a utilização num ambiente onde 

as informações e conhecimentos encontram-se em constante evolução, volatilidade e 

fluidez. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

             

      a) Quais os dispositivos e ferramentas atinentes à Gestão do Conhecimento são 

utilizados nos Estabelecimentos de Ensino Militar do Exército Brasileiro nos dias 

atuais? 

       b) Os dispositivos e ferramentas de Gestão do Conhecimento atualmente 

disponíveis para uso nos Estabelecimentos Ensino Militar do Exército Brasileiro são 

adequados para utilização num ambiente em constante evolução, volatilidade e fluidez 

das informações e do conhecimento em si?  

  

1.4 METODOLOGIA 

 

         A metodologia pode ser considerada um instrumento do pesquisador, visto que 

por meio da especificação da direção a ser adotada que se possibilita delimitar a 

criatividade e definir como, onde, com o quê, com quem, quanto e de que maneira 

será captada a realidade e seus fenômenos (Alves, 2003). 

           Nesse sentido, e no intuito de providenciar subsídios que permitam o alcance 

dos objetivos propostos, este estudo será desenvolvido através da abordagem 

qualitativa, utilizando-se o método de pesquisa exploratório, contemplando-se para a 

busca de informações o meio militar, assim como o civil.  

 

1.4.1 Objeto Formal de Estudo  

 

           A Era da Informação é permeada pela grande necessidade de produzir 

informação e conhecimento. Dessa forma, as mais diversas instituições (de ensino 

ou não) têm investido cada vez mais em meios de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), com a finalidade de ampliar suas capacidades de geração e 

compartilhamento de informações e conhecimento.  

          Dentro desse escopo, denota-se que a formação do pessoal militar nos 

Estabelecimentos de Ensino é deveras essencial para que o Exército Brasileiro 

possa atuar de maneira eficaz e efetiva. Logo, num ambiente em franco 

desenvolvimento, volátil, complexo e ambíguo, se faz mister a utilização de 
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ferramentas adequadas no que tange a integração do conhecimento produzido 

dentro da Força Terrestre.  

          Toda essa questão demonstra a importância de que a Doutrina Militar 

Terrestre seja construída de maneira conjunta e integrada no âmbito da Força, 

permitindo que esses conhecimentos possam estar sempre disponíveis para debate 

pelo público militar e afins integrantes dos Estabelecimentos de Ensino Militar do 

Exército Brasileiro, ou mesmo, por outras Organizações Militares que tenham 

interesse em se aprofundar nessas questões.  

           Nesse sentido, o objeto de estudo serão as ferramentas de Gestão do 

Conhecimento existentes, hoje, dentro dos estabelecimentos de Ensino da força 

Terrestre, que possibilitam a permanente discussão sobre as temáticas que 

envolvem a construção da Doutrina Militar Terrestre, no sentido de superar os 

desafios de um ambiente global/nacional fluido e constante evolução. 

 

1.4.2  Amostra  

 

Como forma de subsidiar o estudo em questão, serão coletados dados e 

informações que exponham a real situação da capacidade do uso da gestão do 

conhecimento como ferramenta integradora do ensino militar pelo Exército Brasileiro. 

  Documentos que balizam o tema e servem como diretrizes gerais no âmbito da 

Força serão analisados. Assim como, a amostragem será colhida dentre os militares 

que serviram em diversas organizações militares do Exército Brasileiro, sendo elas 

estabelecimentos de ensino ou não.  

Além disso, será também utilizado um questionário voltado a militares que já 

exerceram a atividade de ensino e instrução no âmbito do Exécito Brasileiro, com foco 

nos que atuaram em estabelecimentos de ensino do EB, seja como docente ou 

discente, de forma a ser apresentado, através de gráficos, o parecer sobre a existência 

e capacidade das ferramentas de ensino que possibilitem a integração do ensino 

militar.  

Não obstante, será utilizada a consulta ao material bibliográfico, de forma a 

embasar conceitos e premissas relativas Gestão do Conhecimento, dentre outros 

conteúdos necessários para alcançarmos um entendimento global e contextualizado 

sobre o assunto em questão neste trabalho.  
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1.4.3 Delineamento da Pesquisa 

 

        No intuito de subsidiar a conclusão dos objetivos a que se prepõe o constante 

trabalho, a metodologia de pesquisa será de abordagem qualitativa, a fim de verificar 

a capacidade laborativa que as ferramentas utilizadas nos estabelecimentos de ensino 

militar proporcionam a seus usuários e como elas se comportam no tocante a Gestão 

do Conhecimento; por método de pesquisa exploratório e indutivo, englobando, para 

tanto, os meios civil e militar. 

 

1.4.4 Procedimentos para Revisão da Literatura 

 
 

Em princípio, a pesquisa será delimitada através da explanação e delimitação de 

conceitos e termos que envolvem o tema estudado com o objetivo de encontrar a 

solução do problema estudado. Dessa forma, a pesquisa será debruçada entre o 

período de 1999 a 2020. 

Tais limites temporais são baseados na diferenciação de alguns conceitos, como 

dados, informação e conhecimento, apresentados pelo professor Valdemar W. Setzer.  

         Para a prospecção de dados foram realizadas pesquisas com a expressão 

“gestão do conhecimento” em duas plataformas digitais: Google (através de 

www.google.com) e Biblioteca Digital do Exército (através do endereço 

www.bdex.eb.mil.br). A coleta de dados foi pautada em trabalhos e documentos 

científicos publicados no idioma português. 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

No que tange os procedimentos metodológicos será usado o método dedutivo, 

utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental que permeiam a gestão do 

conhecimento, a construção doutrinária do Exército Brasileiro, a utilização dos meios 

de tecnologia da informação e comunicação e integração de todos esses conceitos 

aos estabelecimentos de ensino militar da Força Terrestre. 

Os critérios para inclusão serão determinados pelo aspecto temporal, elencando-

se obras dentro do período de 1999 a 2020, levando-se em consideração a constante 

evolução e transformação que o binômio conhecimento/informação sofreu nesse 

http://www.google.com/
http://www.bdex.eb.mil.br/
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período. 

Ademais, serão priorizadas fontes nacionais, recorrendo-se a fontes 

internacionais ao tratar, se for o caso, das adaptações e modelagens feitas pelos 

Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro de manuais e práticas de outros 

países, a exemplo do que foi feito com doutrinas americanas e francesas ao longo do 

século passado.  

Nesse processo serão considerados ainda a coleta de dados nos próprios 

estabelecimentos de ensino presentes na cidade do Rio de Janeiro, como por 

exemplo a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Instituto de Engenharia Militar.  

Por fim, através de questionário realizado via Google Forms serão coletadas 

informações que irão contribuir para verificar se, de fato, na prática diária dentro da 

atividade de ensino conduzida por professores e instrutores no Exército Brasileiro, as 

ferramentas de Gestão do Conhecimento atendem as necessidades desses 

profissionais. 

 

1.4.6 Instrumentos 
 

Segundo Duarte (2002, p. 140) “a definição do objeto de pesquisa assim como 

a opção metodológica constituem um processo tão importante para o pesquisador 

quanto ao texto que se elabora no final”. Conforme colocado pela autora, os 

instrumentos utilizados para a coleta de informações e dados possibilitam chegar às 

conclusões de algum estudo. Assim como, eles permitem também inferir a 

interpretação dos resultados obtidos, quanto a descrição desses procedimentos, além 

de configurar a formalidade necessária para uma pesquisa científica, permite que 

demais pesquisadores percorreram um caminho já explorado, a fim de confirmarem 

as afirmações colocadas no estudo inicial. 

Nesse sentido, o instrumento de pesquisa prioritariamente utilizado será a 

observação, que segundo Marconi e Lakatos (2003, p.190) definem observação como 

“uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na 

obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar”.  

A escolha desse instrumento de se dá pelo fato de que ele possibilita meios 

diretos e satisfatórios para estudar uma grande variedade de fenômenos e 

ferramentas, além de propiciar a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes 
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comportamentais no que diz respeito ao aproveitamento das ferramentas de Gestão 

do Conhecimento nos Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro. Ainda, a 

observação permite obter dados não contemplados em questionários e entrevistas. 

 

1.4.7 Análise dos Dados 

 

Todo trabalho científico deve objetivar a busca de uma tema que apresente 

relevância científica, ou aplicabilidade, dentro da área de estudo que se pretende 

empreender a pesquisa. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário que se 

cumpra uma metodologia, pela qual perpassa a coleta e análise de dados, de 

referenciais teóricos, dentre outros matérias pertinentes ao assunto tratado e aos 

objetivos almejados.  

Nesse sentido, a análise de dados, os procedimentos adotados para codificação, 

tabulação e apresentação deles se reveste de demasiada importância. Dessa forma, 

como meio de efetivar tal análise, serão priorizadas as análises descritivas e 

diagnósticas. 

O objetivo primordial da análise descritiva será compreender em tempo real a 

atual circunstância em que se encontra o uso da Gestão do Conhecimento como 

Ferramenta Integradora do Ensino Militar no Exército Brasileiro. Como a análise 

descritiva não emite julgamento de valor, ela será utilizada, também, para ter clareza 

sobre os dados, visualizando e entendendo o impacto da temática estudada no 

presente. 

Por outro lado, no que tange à análise diagnóstica, o objetivo será compreender 

as causas da atual situação em que se encontra o objeto de estudo. Respondendo 

perguntas como “quem, quando, onde e por quê” os eventos se encontram conforme 

seu estado atual. A partir daí, será possível traçar estratégias para aprimorar os 

resultados obtidos com a Gestão do Conhecimento como Ferramenta Integradora do 

Ensino Militar.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A importância do campo informacional vem crescendo exponencialmente nas 

últimas décadas. É imprescindível para os Estabelecimentos de Ensino Militares 

acompanhar essa evolução para proporcionar uma formação atualizada aos nossos 
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líderes militares e, por conseguinte, garantir o potencial de operacionalidade de 

Exército Brasileiro. 

Nesse sentido, o uso da Gestão do Conhecimento para produção, utilização e 

distribuição da informação no âmbito da Força Militar Terrestre se faz mister. Num 

mundo em constante evolução, em plena era da informação, esse assunto se reveste, 

sobremaneira, de grande importância.  

Ainda mais, além do uso de maneira operacional, ou nos corpos de tropa, a 

Gestão do Conhecimento nos Estabelecimentos de Ensino Militar permeia a 

construção da Doutrina Militar Terrestre, em meio às inúmeras escolas e centros de 

instrução pertencentes ao Exército brasileiro.  

Por fim, em concordância com a Portaria nº 341-EME de 2015ª, a Gestão do 

Conhecimento por meio da Tecnologia da Informação, tem sido vista como essencial 

para o EB se manter atualizado às práticas de produção e disseminação do 

conhecimento na modernidade de nossos dias.  

Sendo assim, este estudo se justifica por abordar um assunto fundamental 

para evolução e adequação dos Estabelecimentos de Ensino Militares, em 

consequência do próprio Exército Brasileiro, no que tange o estudo, divulgação e 

memória compartilhada da Doutrina Militar Terrestre. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

        Com o intuito de subsidiar o conteúdo que possibilite alcaçarmos o objetivo do 

constante trabalho, foi realizada uma abordagem qualitativa, com método de pesquisa 

exploratório, englobando meios militares e civis. 

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica em busca dos referenciais teóricos que 

fundamentassem estes estudos compreenderam cerca de 98 (noventa e oito) 

documentos de pesquisa, dos quais foram utilizados 17 (dezessete), que formaram 

a base teórica dos conceitos e definições sobre Gestão do Conhecimento, além da 

observação do uso das ferramentas de GC na prática. 

 

2.1 CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO 

 

         Antes de aprofundarmos nos estudos sobre a Gestão do Conhecimento como 

Ferramenta Integradora do Ensino Militar, se feaz mister delinearmos os conceitos 

sobre o que, de fato, é o conhecimento e em que nível ele se diferencia da informação 

em seu estado bruto. 

 

2.1.1 A diferença Entre Conhecimento e Informação  

 

Neste capítulo analisaremos a questão supracitada, para tanto inicaremos 

definindo o que é a Gestão do Conhecimento à luz de renomados autores. 

Caminhando nessa direção, antes disso é preciso diferenciar dois conceitos que 

apresentam certa semelhança: conhecimento e informação. Para Setzer, a 

informação é “uma abstração informal (isto é, não pode ser formalizada através de 

uma teoria lógica ou matemática), que está na mente de alguém, respresentando 

algo significativo para essa pessoa.’’  

Não obstante, Setzer diz que o conhecimento faz referência a um conteúdo 

individualizado, obtido através de uma experiência pessoal, personalizado pelo 

indivíduo de acordo com a tradução que ele faz da realidade. O conhecimento, 

portanto, engloba a recepção de estímulos que se traduzem por uma experiência 
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individual que pode, ou não, ser expressa por informações e dados a depender da 

capacidade dos interlocutors. Nas palavras do autor, assim é descrito: 

 
Conhecimento como uma abstração interior, pessoal, de algo que foi 
experimentado, vivenciado, por alguém. Nesse sentido, o 
conhecimento não pode ser descrito; o que se descreve é a 
informação (se entendida pelo receptor), ou o dado. Também não 
depende apenas de uma interpretação pessoal, como a informação, 
pois requer uma vivência do objeto do conhecimento. Assim, o 
conhecimento está no âmbito puramente subjetivo do homem ou do 
animal. Parte da diferença entre estes reside no fato de um ser 
humano poder estar consciente de seu próprio conhecimento, sendo 
capaz de descrevê-lo parcial e conceitualmente em termos de 
informação. (SETZER, 2015)   

 

2.1.2 Conhecimento Tácito e Conhecimento Explícito  

 

         A partir do conceito de conhecimento, podemos subdividi-lo em dois tipos 

distintos: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Polanyi os define da 
seguinte forma: 
 

O conhecimento explícito ou codificado é passível de transmissão 

sistemática por meio da linguagem formal, relacionado a eventos e 
objetos, independentemente de contexto. De outro lado, o 
conhecimento tácito é pessoal, relacionado a um contexto específico 

e difícil de ser formalizado e comunicado. Representa o conhecimento 
produzido pela experiência de vida, incluindo elementos cognitivos e 
práticos. (POLANYI) apud (NONAKA, 1997) 

 

         Dessa forma, o conhecimento tácito é identificado por ser aquele que adquirimos 

por meio de nossas vivências e experiências de vida internalizadas, ao passo que o 

conhecimento explicito é quale que pode ser sistematizado e repassado por meio de 

dados e informações, apresentando-se de forma positivada. 

          Assim sendo, pode-se afirmar que não há uma divisão definitiva sobre a fomra 

como o conhecimento se paresenta, havendo uma conexão, um paralelismo entre o 

que é tácito e explícito, pois em certa medida a internalização e externalização 

ocorrem de maneira simultânea no indivíduo. Dessa maneira, para representar de 

forma gráfica esse processo cíclico de absorção e emissão de conhecimento tácito e 

explícito (além da modificação do conteúdo que ocorre entre essas duas etpas), 

Nonaka e Takeuchi propuseram o conceito de Espiral do Conhecimento, que é 

representado pela fugura abaixo: 
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FIGURA 1 – Espiral do Conhecimento Fonte: Nonaka,1994 

 

         Na Espiral do Conhecimento apresentada por Nonaka (figura 1) é possível 

observar que entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito ocorre um 

processo, como um filtro interno particular a cada indivíduo, que processa o conteúdo 

num ciclo reatroalimentável através das fases de internalização, socialização, 

externalização e combinação, repetindo-se assim por tempo indeterminado na 

consciência de cada indivíduo. 

         Dentro desse processo, na fase da socialização, ocorre a passagem do 

conhecimento de um interlocutor ao outro por meio da interação entre ambos.  

         A externalização, por sua vez, toma forma pela materialização do conhecimento 

tácito, um exemplo que ilustra essa fase seria a publicação de um livro. Nota-se que 

apesar de não haver uma interação interpessoal entre os interlocutores, ela ocorre 

através de um meio material que suporta o conteúdo do conhecimento através da 

informação.  

         Seguindo adiante, na fase da combinação, o indivíduo alvo de determinado 

conhecimento realiza automaticamente uma simbiose entre diversos conhecimentos 

explícitos anteriormente internalizados por ele, dando origem ou adornando o 

conhecimento recém adquirido com outra roupagem. 
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         A posteriore, por fim, a internalização se dá pela transformação do conhecimento 

explicito em tácito em decorrente do uso prático (mesmo que em uma atividade 

reflexiva) que acaba por ser de alguma forma exteriorizado ou teorizado. 

 

2.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 

         No intuito de pacificar o entendimento sobre o que é a Gestão do Conhecimento, 

a fim de continuarmos nossos estudos, vejamos o que diz Batalha a respeito desde 

conceito: 

 
Gestão do Conhecimento pode ser definida como o processo de 

captura, distribuição e uso do conhecimento de forma efetiva. E para 
distribuir toda a informação, esse conhecimento precisa ser 
identificado, avaliado e facilmente encontrado. Independentemente do 
ramo em que a empresaatua, as pessoas sempre serão sua principal 
força. O conhecimento consiste então na materialização de tudo que 
elas criam, produzem e transformam. (BATALHA, 2016)       

 

Nas palavras de Drucker, a capacidade de descobir, criar, captar, mapear, 

multiplicar, gerenciar e reter conhecimento de forma eficaz e eficiente identifica o que 

é a Gestão do conhecimento. Mas desde que tudo isso possa ser utilizado para gerar 

algum tipo de vantagem competitiva frente a possíveis concorrentes de uma empresa 

ou instituição pública, garantindo sua saúde em diversos aspectos. 

Ainda, segundo o Glossário das Forças Armadas do Brasil (BRASIL, 2015): 

Gestão de Conhecimento é a organização, compartilhamento e fluxo 

do conhecimento gerado ou coletado por uma instituição, visando à 

criação de novas competências, o alcance de desempenho superior, 

o estímulo à inovação e a criação de valor para os usuários. (BRASIL, 

2015, p. 132) 

      Nesse contexto, à luz do objetivo deste trabalho, o uso de ferramentas que 

facilitem a Gestão de Conhecimento corroboram para facilitar a transimissão, o 

manejo do conhecimento, através de uma boa gestão, trazendo melhoras aos 

estabelecimentos de ensino e, consequentemente, aos resultados obtidos por seus 

alunos e, no limite, aprimorando a performance do próprio Exército Brasileiro como 

instituição. 
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2.3 GESTÃO DO CONHEICMENTO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

         Na esteira do desenvolvimento das instiuições civis e, não raramente à 

vanguarda, o Exército Brasileiro possui um sistema próprio de Gestão do 

Conhecimento, utilizados não somente nos estabelecimentos de ensino militar, como 

também em diversas outras organizações militares por todo o país. Nesse contexto, 

presentaremos as principais ferramentas e produtos gerados do âmbito da Força 

Terrestre, a fim de furamente analisarmos os mesmos.  

 

2.3.1 Sistema de Doutrina Militar Terrestre 

 

Como citado anteriormente, uma das ferramentas utilizadas na Força Terrestre 

para a Gestão do Conhecimento é o Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT), 

o qual tem sua definição apresentada pelas INSTRUÇÕES GERAIS PARA O 

SISTEMA DE DOUTRINA MILITAR TERRESTRE (BRASIL, 2017) como a 

“denominação dada ao conjunto de organizações, pessoal, publicações e atividades 

do Exército que interagem para o processamento das necessidades de evolução da 

Doutrina Militar Terrestre”. 

Na Figura 2, explicitada logo abaixo, são indicadas as OrganIzações Militares 

responsáveis ou voltadas para a produção de conteúdo inerente ao SIDOMT, além 

dos órgãos de pesquisa de Conhecimentos de Interesse da Doutrina, todos eles 

seguindo o prescrito pelo Estado Maior de Exército e do Centro de Doutrina do 

Exército (BRASIL, 2017). 
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FIGURA 2 – Estrutura do SIDOMT 

Fonte: Instruções Gerais para o Sistema de Doutrina Militar Terrestre (EB10-IG-01-005) 

 

Segundo o Art. 15 das Instruções Gerais para o Sistema de Doutrina Militar 

Terrestre (EB10-IG-01-005) e fruto dos trabalhos advindo do SIDOMT, as seguintes 

ferramentas de Gestão do Conhecimento se apresentam: 

 
I - CADERNO DE INSTRUÇÃO (CI): publicação que regula 
procedimentos relacionados ao preparo do pequeno escalão (até 
subunidade) da F Ter;  
 
II - COMPREENSÃO DAS OPERAÇÕES (COMOP): documento que 
traduz uma ou mais capacidades operativas em informações 
necessárias para orientar a concepção integrada dos Sistemas e 
Materiais de Emprego Militar (SMEM);  
 
III - CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E OPERACIONAIS 
(CONDOP): parâmetros que definem o emprego e o desempenho 
esperado de determinado Material de Emprego Militar (MEM), 
considerada a Doutrina Militar Terrestre (DMT). São consolidados em 
documento que inicia o processo para a decisão de adoção de um 
MEM;  
 
IV - MANUAL (Mnl): publicação que estabelece princípios 
fundamentais, concepções e conceitos doutrinários; ou que regula as 
questões relacionadas ao preparo e emprego da F Ter, ao ensino, à 
instrução, aos procedimentos, ao gerenciamento organizacional e às 
técnicas inerentes ao Exército. Os manuais são hierarquizados por 
níveis, que englobam: valores, princípios, concepções, conceitos, 
táticas, técnicas e procedimentos;  
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V - MANUAL DE CAMPANHA (MC): publicação que regula as 
concepções, os conceitos operativos e as táticas dos escalões da F 
Ter (unidade ou grande unidade), bem como as formas de emprego 
desses escalões;  
 
VI - MANUAL DE ENSINO (ME): publicação que estabelece definições 
e orientações de caráter pedagógico sobre o emprego da F Ter, 
incluindo as suas organizações e materiais de emprego militar (MEM) 
que mereçam ser estudados nos estabelecimentos de ensino (Estb 
Ens);  
VII - MANUAL EXPERIMENTAL (Mnl Exp): publicação de caráter 
temporário que regula as concepções, os conceitos operativos e as 
táticas dos escalões da F Ter (unidade ou grande unidade), bem como 
as formas de emprego desses escalões, com o objetivo de possibilitar 
o início de uma experimentação doutrinária. Poderá, ainda, ser 
aplicado no contexto de exercícios ou simulações de combate que 
contribuam para o processo de validação. É aprovado pelo Chefe do 
Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex). O tempo de validade e o 
universo de usuários serão regulados por documentação específica ou 
no próprio corpo do manual;  
 
VIII - MANUAL DE FUNDAMENTOS (MF): publicação que inclui um 
universo de conhecimentos que abrangem princípios e valores, para 
obtenção de objetivos individuais e institucionais, e concepções e 
conceitos relacionados à doutrina e a outras atividades funcionais de 
abrangência Exército Brasileiro;  
 
IX - MANUAL TÉCNICO (MT): publicação que estabelece técnicas e 
procedimentos para o emprego de frações da F Ter, bem como para a 
utilização de materiais de emprego militar;  
 
X - NOTA DOUTRINÁRIA (ND): documento de caráter temporário que 
regula assuntos de Doutrina da F Ter. Uma ND é produzida quando se 
identifica a necessidade de regular assunto que requeira definição e 
aplicação imediata ou de modificar concepções de um manual em 
vigor que não justifiquem a revisão deste como um todo. O C Dout Ex 
é o órgão responsável pela aprovação das ND, as quais podem ser 
propostas por iniciativa dos órgãos de direção setorial (ODS) e/ou dos 
órgãos de assistência direta e imediata (OADI). Caso a ND seja 
relacionada a publicações doutrinárias classificadas como de 1º nível, 
o C Dout Ex deve encaminhar a proposta ao EME para aprovação;  
 
XI - QUADRO DE ORGANIZAÇÃO (QO): publicação que estabelece 
a base doutrinária das OM, a sua estrutura organizacional, o Quadro 
de Cargos (QC) e o Quadro de Dotação de Material (QDM) que elas 
devem possuir;  
 
XII - QUADRO DE ORGANIZAÇÃO EXPERIMENTAL (QO Exp): 
publicação de caráter temporário que estabelece a base doutrinária 
das OM, a sua estrutura organizacional, o QC e o QDM, com o objetivo 
de possibilitar o início de uma experimentação doutrinária. Poderá ser 
a base de um QO, após o término da experimentação;  
 
XIII - REQUISITOS OPERACIONAIS (RO): documento elaborado com 
base nos aspectos doutrinários definidos nas CONDOP. Os RO 
apresentam as características de um MEM, limitadas aos aspectos 
operacionais; e  

 

XIV - VADE-MÉCUM (VM): publicação de conteúdo prático que 
apresenta dados médios de planejamento para o emprego das 
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armas/quadros/serviços ou de cerimonial militar. 

 

Indo além, outros produto gerado pelo SIDOMT é a revista Doutrina Militar 

Terestre, confeccionada pelo Comando de Operações Terrestres (COTER), através 

do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), que possui dezenas de edições 

publicadas, sendo entregues em vias físicas e digitais nas Organozações Militares 

pelo Brasil, configurando-se em um importante meio de transmissão da Doutrina 

Militar Terestre, além de permitir a atualização constante do que há de mais atual e 

inovador na Força Terrestre e até mesmo nas Forças Armads de outros países.  

 

FIGURA 3 – Capa da revista Doutrina Militar Terrestre 

Fonte: http//ebrevistas.eb.mil.br/indexphp/DMT 

 

Ao analisarmos os produtos doutrinários confeccionados pelo Sistema de 

Doutrina Militar Terrestre, é notável a significativa influência pela qual ele é 
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responsável no âmbito da Força Terrestre. Afinal, são esses produtos os principais 

promotores da difusão da doutrina militar produzida e desenvolvida pelos 

doutrinadores militares nos mais diversos ambientes, seja nos estabelecimentos de 

ensino, nos quarteis do corpo de tropa e outras organizações militares diversas. Isso 

é fundamental, para que o conhecimento produzido seja difundido com capilaridade 

no Exército Brasileiro, permeando não só os estabelecimentos de ensino, mas 

chegando na “ponta linha”, nas instruções militares que ocorrem nos mais longíncuos 

rincões do país. Ademais, essa capilaridade e difusão do conhecimento gerado, de 

forma padronizada, permite um maior grau de nivelamento de conhecimento 

doutrinário, algo que não é facilitado devido ao grande número de organizações 

militares presentes em todo o território nacional, que apresenta dimensões 

continentais.  

Contudo, tais produtos podem apresentar específicas dificuldades no que tange 

a necessidade de presteza e constante atualização do conhecimento gerado, pois os 

ambientes operacionais da atualidade caracterizam-se por estarem em constante 

evolução, pela volatilidade e descontinuidade dos padrões. Em contra partida, a 

produção do conteúdo doutrinário requer a obediência a uma cadeia hierarquizada, 

não só para produção, mas para avaliação teórica, prática e para a difusão do 

conhecimento gerado. Nesse caso, o ciclo para a produção do conhecimento pode 

ser mais lenta do que a evolução do ambiente operacional propriamente dito.  

Por isso, como bjetivo de sanar esse empecilho, se mister a otimização da 

gestão do conhecimento com uma adequada e precisa utilização dos meios de 

tecnologia da informação e comunicação. Afinal, como sabido e já mencionado 

anteriormente, os meios tecnológicos são os mais adequados na atualidade para 

processar e distribuir dados e informações, enquadrando-se com maestria nos 

ambientes operacionais, que são fluidos e voláteis, assim como nos ambientes de 

ensino, que apesar de serem utilizados em situação de paz, necessitam de presteza 

na atualização do ensino para que os recursos humanos do Exército Brasileiro como 

um todo estajam em sua melhor formação intelectual possível. 
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2.3.2 Portifolio de Apoio à Gestão do Conhecimento para o Exército 

Brasileiro 

 

À disposição do Exército Brasileiro existem outras ferramentas emrpegadas para 

a realização da importante atividade de Gestão do Conhecimento, uma delas é o 

Portifólio de Apoio à Gestão do Conhecimento para o Exército (PAGC). 

Este portifólio configura-se como um compilado, uma união integrada de 

plataformas digitais, enquadradas como Tecnologia da Informação e Comunicações, 

que agrupa as bases de dados da gestão da informação na Força Terrestre. Nesse 

sistema estão englobadas as produções intelectuais, os conceitos doutrinários, as 

publicações de periódicos, o patrimônio histórico e cultural, além dos produtos de 

interesse temáticos do Exército Brasileiro. Tudo isso com o intuito de salvaguardar de 

maneira segura, gerenciar com o máximo de eficiência e distribuir com presteza e 

eficácia o conhecimento produzido pela Força Terrestre. Vale ressaltar, que existe a 

possibilidade de integração com o meio civil através do PAGC. Segundo prescreve a 

(Portaria Nº 254, 2019), os seus objetivos fundamentais são: 

 
I - armazenar, organizar e disponibilizar a produção técnica e científica, 
assim como os periódicos e eventos de interesse do Exército e do 
patrimônio histórico e cultural institucional, segundo padrões 
internacionais 
para compartilhamento de informações em rede; 
 
II - aumentar a visibilidade e o acesso às publicações da Instituição, 
em acesso aberto, em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro 
de 2011 (Lei de Acesso à Informação); e 
 
III - contribuir para a interação da produção de interesse do Exército 
Brasileiro com todos os setores que tratam de temas atinentes à 
segurança 

                                                    e à defesa. (Portaria No 254, 2019, p.4)    
 

De acordo com a Portaria referenciada, as seguintes plataformas digitais 

compõem o PAPG: 

 
I - Biblioteca Digital do Exército (bdex.eb.mil.br); 
 
II - Portal de Periódicos EB (ebrevistas.eb.mil.br); 
 
III - Portal de Eventos EB (ebeventos.eb.mil.br); 
 
IV - Portal EB Acervo do Patrimônio Histórico e Cultural 
(ebacervo.eb.mil.br); 
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V - Enciclopédia Colaborativa de Doutrina (wikidout.coter.eb.mil.br); e 
                           
                                                    VI - Metabuscador (ebusca.eb.mil.br). (Portaria No 254, 2019, p.5). 

 
No contexto militar, a noção de volatilidade componente do acrônimo VUCA, 

sigla em inglês utilizado para designar as palavras volatily, uncertainty, complexity e 

ambiguity, caracteriza-se pelas constantes e rápidas mudanças mudanças que 

ocorrem na sociedade, assim como no ambiente operacional militar, o que não poderia 

deixar de ocorrer nas instituições e estabelecimentos que fazem parte da sociedade 

conteporânea a ela dão vida. Assim sendo, na Ersa da Informação e do 

Conhecimento, é recorrente que os dados obtidos em determinado momento 

apresentam uma validade, uma expectativa de vida para serem utilizados de maneira 

proveitosa muito curta, tornando-se obsoletos para tomadas de decisão no longo 

prazo e, até mesmo, no médio prazo.   

Desta forma, se faz mister a utilização e a presença constante de feramentas e 

plataformas que permitam uma atualização constante, just in time, para as que as 

decisões sejam tomadas pelos chefes militares com o máximo de assertividade. Além, 

é claro, de que os estabelecimentos de ensino possam estar, da mesma forma, se 

mantendo atualizados e com conteúdos e informações condizentes com a realidade 

operacional e civil presente em dado momento. Além disso, a importância de acesso 

à informação de maneira coletivizada e imediata se amplifica frente ao surgimento da 

possibilidade do debate à distância, da troca de informações praticamente instantânea 

de qualquer lugar do globo terrestre. Somente dessa forma, no Brasil, como já citado, 

um país de dimensões continentais, seria possível haver uma integralidade no 

conhecimento doutrinário e na própria discução da doutrina dentro dos mais diversos 

estabelecimentos de ensino militar de Exército Brasileiro.  

No que se refere ao Portifólio de Apoio à Gestão do Conhecimento para o 

Exército Brasileiro, portanto, visto que é uma ferramenta integrada às Tecnologias da 

Informação e Comunicações, é possível dizer que ela atende à demanda considerada 

nas linhas acima descritas, apresentado-se como uma capacitadora do debate, da 

produção, da gestão e do compartilhamento de conhecimento no âmbito da Força 

Terrestre e até mesmo do meio civil. Aliás, no tocante à necessidade de presteza para 

se manter bem informado e capacitado no ambiente VUCA, as plataformas presentes 

no PAGC atendem à essa necessidade de modernização e digitalização das fontes 

de conhecimento, que são preponderantes para atuação neste ambiente.  
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2.3.3 Portal da Educação do Departamento de Educação e Cultura do 

Exército  

 

 Através da Portaria Nº 208-DECEx, de 18 de setembro de 2017, com intuito de 

construir um nvo ambiente virtual de aprendizagem para que fosse possível oferecer 

uma adequada capacitação aos promotores do ensino no Exército Brasileiro, foi criada 

o Portal da Educação pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), 

órgão de de direção setorial do Comando do Exército, responsável pela missão de 

planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de ensino, cultura, educação física, 

desporto e pesquisa centífica no âmbito da Força Terrestre. 

Segundo a referida Portaria, o Portal da Educação tem como uma de suas 

principais finalidades colaborar para a consecução do Objetivo Esrtratégico do 

Exército de “Implantar um Novo Sistema de Educação e Cultura” (OESTB ENS 12) e 

do Objetivo Estratégico de “Atualização do Sistema de Educação e Cultua” (12.1), 

constantes no Plano Estratégico do Exército. Portanto, configurando-se como um 

sistema fundamental para manter a capacidade educacional e de preservação do 

conhecimento e cultura militares concatenados com a realidade atual. 

Além do mais, de acordo com a mesma Portaria, o Portal da Educação apresenta 

objetivos estratégicos quanto a Gestão do Conhecimento, apontando como 

fundamental as seguintes atividades: 

 
I – desenvolvimento da cultura da transformação e da inovação nos 

Estb Ens; 
 
II – implementação de programas de capacitação de docentes; e  
 
III – expansão do Ensino a Distância (EAD). 
(Portaria No 208, 2017, p.8)    
 

Por outro lado, os objetivos específicos quanto ao Portal da Educação presentes 

na Portaria são: 

 
I – disponibilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
institucional, denominado EBAula, para oferta de cursos e estágios, 
por meio de componentes curriculares, tais como a disciplina e os 
módulos, para oferecer capacitações e atividades similares; e  
II – promover a formação continuada dos agentes de ensino, valendo-
se de ações relacionadas à educação não formal; 
(Portaria No 208, 2017, p.8)    
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 Tendo em vista todos esses pontos supracitados a respeito do Portal da 

Educação do Departamento de Cultura e Ensino do Exército, conflitando-os com o 

desenvolvimento tecnológico da sociedade conteporânea e o paulatino aumento da 

utilização dos meios de ensino e educação à distância, que de fato englobam a práxis  

do ensino atual no meio civil (tanto em estabelecimentos de ensino como em 

empresas e órgãos governamentais), percebe-se que implementação do EBAula 

propiciou sobremaneira que a EAD fosse incorporada à rotina do ambiente 

educacional militar, sendo hoje um dispositivo imprescindível para que a Gestão do 

Conhecimento seja efetivada com precisão e eficiência dentro Exército Brasileiro, 

concatenando para o cumprimento dos objetivos a que se prepõe. Inclusive, tudo isso 

vem ao encontro dos anseios do Estado Maior do Exército (EME), conforme o 

positivado na Portaria n. 341-EME, de 17 de dezembro de 2015: 

 
Mecanismos que possibilitem a captura, o registro, a partilha e a 
utilização do conhecimento individual serão empregados, integrando-
o e transformando-o em um conhecimento coletivo e aplicável dentro 
do universo de todos os agentes envolvidos no processo ensino-
aprendizagem. (Portaria nº 341-EME, 2015, p. 6) 

 

Assim sendo, a exemplo do  PAGC,  o Portal da Educação configura-se como 

uma ferramenta deveras facilitadora para a execução da educação à distância nos 

estabelecimentos de ensino militar do Exército Brasileiro, de formas a permitir que o 

conhecimento produzido nesses diversos locais possa ser efetivamente estudado e 

divulgado por todo o Exército, inclusive em emios civis, sendo de fato uma ferramenta 

integradora do ensino militar, possibilitando, ainda, que o conhecimento seja 

perpetuado e atualizado de qualquer lugar e em qualquer tempo. Sobretudo, a 

facilidade gerada por tais ferramentas no que diz respeito a troca de conhecimento 

por diferentes atores do campo educional, como doscentes e discentes (em qualquer 

tempo e de qualquer lugar, como já citado), permite que tal conhecimento seja 

adequado para o emprego em ambientes voláteis, de incertezas, complexidades e 

ambiguidades, que apresentam constante evolução das informações e condições 

operacionais. 
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FIGURA 4: web site Portal da Educação 

Fonte: http://www.portaldaeducacao.eb.mil.br  

 

2.3.4 Instituto de Pesquisa e Capacitação Física do Exército  

  

Além das ferramentas elencadas até esse momento, no âmbito do Exército 

Brasileiro ainda existem diversas outras plataformas digitais que contribuem 

sobremaneira para a difusão do conhecimento em diversos aspectos caros para a 

formação militar e para o desenvolvimento do Exército como a instituição perene e 

com valores imutáveis que vem apresentando ser ao longo dos séculos.  

É sabido que uma das características mais patentes do profissional militar é a 

apresentação de um bom condicionamento físico. A atividade do combate, da guerra, 

requer sobremaneira um porte atlético do combatente para seja desenvolvida com 

êxito. Dessa forma, além das disciplinas intelectuais, emocionais e psicológicas, o 



36 
 

Treinamento Físico Militar (TFM) se faz imprescindível tanto nos corpos de tropa, 

quanto nos Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro. 

Nesse sentido, o Instituto de Pesquisa e Capacitação Física do Exército 

(IPCFEx) faz um excelente trabalho, atuando não só no desenvolvimento de 

pesquisas voltadas para a área da educação física, como também na produção e 

divulgação de materiais que capacitam os militares brasileiros no tocante ao 

condicionamento físico. 

Em seu web site, o IPCFEx proporciona acesso a qualquer militar, em qualquer 

região do vasto território brasileiro, os métodos e conhecimentos necessários para 

que, individualmente ou em tropa constituída, os militares possam se desenvolver 

fisicamente e, dessa forma, atuarem com maior grau de eficácia e eficiência em suas 

atividades profissionais, além de estarem melhores preparados para o combate 

propriamente dito. 

Abaixo, segue a imagem de um dos Cadernos de Instrução disponibilizados pelo 

IPCFEx: 

 

FIGURA 5: caderno de instrução de treinamento rústico operacional – cross operacional. 

Fonte: http://www.ipcfex.eb.mil.br/cadernos-de-instrucao 
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Face ao exposto, percebe-se que além da preocupação em produzir e divulgar 

materiais relativos a Doutrina Militar Terrestre, o Exército Brasileiro demanda esforços 

também em outras áreas no tocante à Gestão do Conhecimento como ferramenta 

integradora do ensino militar, nivelando intelectualmente seus militares em diversas 

disciplinas tão importantes para a formação militar.  

 

2.3.5 Rede de Bibliotecas Integrada do Exército 

 

Ainda em relação às formações complementares que vão além da doutrina 

militar, o Exército Brasileiro faz um nobre trabalho no que diz respeito ao culto de seus 

antepassados e de sua história, o que no limite, se confunde com a história do Brasil 

e do próprio povo brasileiro.   

Além disso, conhecer a própria história é essencial para se criar uma noção de 

identificação com a Instituição, de patriotismo e de pertencimento a um povo. Sem o 

culto às tradições e aos valores, o que diariamente é vivido nos quarteis, a alma do 

militar não se preenche com o substrato necessário para que ele se mantenha fiel ao 

ideal de dar a própria vida pela nação se preciso for.  

Nesse contexto, é essencial que a história militar do Brasil também seja alvo de 

pesquisa, produção e distribuição no âmbito da Força Terrestre e, até mesmo, no meio 

civil. Tudo isso torna-se muito mais factível através de ferraments de tecnologia da 

informação e comunicações que dialoguem com a Gestão do Conhecimento nos 

Estabelecimentos de Ensino Militar e nos corpos de tropa. 

Pensando nisso, foi criada a Rede de Bibliotecas Integradas do Exército (BIE) 

no ano de 2007, no âmbito do DECEx, de acordo com a Diretriz do Chefe do 

Departamento de Ensino e Pesquisa. E no âmbito do Exército Brasileiro, a criação se 

deu pelo Estado Maior do Exército conforme Portaria N° 1.043, de 11 de dezembro de 

2012. Conforme o descrito em sua plataforma: 

 
A Rede BIE visa integração, compartilhamento, acesso e intercâmbio 
de todo o acervo das Bibliotecas do Exército. Tal iniciativa teve como 
meta a criação da Rede e a implantação de uma base de dados única 
contendo o acervo de todas as OM da Rede. O sistema de 
gerenciamento é realizado através do Banco de Dados, 
proporcionando ao usuário da Rede BIE acesso ao acervo em uma 
consulta única com rapidez e qualidade no resultado da pesquisa. 
Atualmente a Rede é composta por 65 bibliotecas. Em 2011 a Rede 
BIE passou a integrar a Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa, 
a REBIMD. Criada em 2011, a REBIMD tem por finalidade a integração 
de recursos informacionais, como acervos bibliográficos, catálogos de 
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teses e dissertações, documentos digitais relacionados ao Ministério 
da Defesa, Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica. 
(http://www.redebie.decex.eb.mil.br/teste-agenda) 

 

Em vista do exposto, percebe-se que o Exército Brasileiro tem dado a devida 

atenção a assuntos caros no que diz respeito a formação militar de maneira olística e 

integrada com o passado, presente e futuro. Dessa maneira, ofertando meios de 

capacitação de seu pessoal não só nas escolas de formação e estabelecimentos de 

ensino, asm de qualquer lugar do país, visto que todos esses conteúdos se 

apresentam em foramto digital e acessíveis bastanto para isso existir acesso a 

internet.  

 

 

FIGURA 6: interface da biblioteca digital do Exército, plataforma agregada à BIE 

Fonte:https://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/29870/Exercito-e-destaque-em-producao-
cientifica-nas-Americas/ 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 
 

Como uma forma de verificar se as ferramentas de Gestão do Conhecimento 

utilizadas nos Estb Ens do Exército Brasileiro são viáveis para a utilização num 

ambiente onde as informações e conhecimentos encontram-se em constante 

evolução, foi realizado um questionário no âmbito de militares da ativa que já atuaram 

tanto como discentes quanto docentes. 

Assim sendo, a seguir serão expostos os dados coletados para que se possa 

visualizar uma fotografia fidedigna de como os usuários dessas ferramentas julgam a 

funcionalidade delas, suas oportunidades de melhora e pontos fortes.  

Dentre o universo que respondeu ao questionário, destacam-se militares que 

já foram ou são alunos e instrutores em diversos Estabelecimentos de Ensino 

Militares. Conforme nos apresenta o gráfico a seguir, eles se subdividem dessa forma: 

  

Grafico 1: percentual de docentes e discentes 

 

Fonte: realizado pelo autor 

 

Observando-se o percentual acima, composto por 36% docentes e 64% 

discentes, pode-se inferir que as respostas das perguntas que virão a seguir 

consideram os dois lados existentes no ambiente educacional: quem transmite e quem 

recebe o conhecimento. Isso é bastante interessante para a finilidade deste trabalho, 

64%

36%

O Senhor já serviu como docente em algum Estabelecimento de Ensino do EB ?

Não Sim
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pois isenta as informações de parcialidade quanto a valiação das ferramentas de 

gestão do conhecimento utilizadas no Exército 

Dando continuidade às análises gráficas, serão apresentadas quais 

plataformas foram mais utilizadas pelo universo de questionados, de forma a 

possibilitar uma visualização clara de quais dessas ferramentas de Gestão do 

Conhecimento vêm sendo mais utilizadas pelo universo de amostragem: 

 

Gráfico 2: ferramentas de GC mais utilizadas  

 

Fonte: produzido pelo autor 

 

Percebe-se que a grande maioria dos militares entraram em contato apenas 

com Portal da Educação/EB Aula, atingindo 96%, 32% do universo acessou a Rede 

de Bibliotecas Integrada do Exército, enquanto todas as outras plataformas somaram 

28% de acesso às ferramentas de Gestão do Conhecimento. 

Dando continuidade à exposição de gráficos e dados coletados, a próxima 

questão colocada frente aos questionados diz respeito ao nível de adequação dessas 

ferramentas em relação ao ambiente dos dias atuais, onde as transformações são 

continuas, complexas, voláteis, etc., fazendo-se mister a utilização de dispositivos que 

possibilitem o diálogo com essa realidade. Ainda mais, no caso do Exército Brasileiro, 

que atua em diferentes locais do globo terrestre e em todo o território nacional (que 

possui dimensões continentais, como já mencionado), a utilização do conhecimento 
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96%

32%
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doutrinário deve ser adequada, ou adaptada, para cada uma dessas regiões, no intuito 

se melhor aproveitar a força combativa. Assim sendo, tais ferramentas, que são 

próprias de toda a rede de ensino do EB, devem possuir essa qualidade. 

 

Gáfico 3: nível de adequação das ferramentas de GC quanto ao ambiente VUCA

 
Fonte: produzido pelo autor 

 

Conforme as informações adquiridas através do questionário, pode-se inferir 

que 84% dos militares participantes consideram as ferramentas de gestão do 

conhecimento adequadas ou muito adequadas no quanto sua utilização no ambiente 

VUCA. Estando apenas 16% considerandos os meios disponibilizados pelo Exército 

Brasileiro para integração do ensino militar. 

O próximo gráfico exposto tem o propósito de vericar a acessibilidade às 

ferramentas utilizadas pelo EB para efetivar a gestão do conhecimento. Num país 

gigantesco como o Brasil, a tarefa de equalizar o ensino, a passagem do 

conhecimento, ainda mais pela apresentação de culturas tão diferentes ao redor do 

território nacional, se torna demasiadamente complexa. Nesse sentido, verica-se a 

necessidade de colocar à prova essa capacidade segundo a opinião dos próprios 

militares componentes da Força Terrestre. 

60%

24%

16%

Qual o nível de adequação dessas ferramentas para a utilização num 
ambiente onde as informações e conhecimentos encontram-se em constante 

evolução, volatilidade e fluidez?

Adequado Muito adequado Poco Adequado
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Gáfico 4: nível de adequação das ferramentas de GC quanto à acessibilidade integrada

 
Fonte: produzido pelo autor 

 

Analisando-se o gráfico 4, é notável  que a grande maioria dos questionados 

(88%) considera as ferramentas de GC utilizadas no EB acessíveis  em qualquer 

Organização Militar  do Brasil, que são muitas e estão espalhadas por todo o território 

nacional.  Ademais, como  nos dias de hoje essas ferramentas apresentam o formato 

digital, é natural que sua acessibilidade seja facilitada, estando menos presentes 

apenas nos locais mais remotos do país.  

Por fim, foram ainda realizadas outras perguntas no questionário, relativas ao 

conhecimento ou não de outras ferramentas de Gestão do Conhecimento, e apenas  

20% dos questionados revelaram conhecer outras ferramentas utilizadas pelo Exército 

Brasileiro  além das citadas neste trabalho, o que denota uma necessidade de maior 

divulgação no amiente interno das organizações militares sobre as possibilidades de 

nossa Força. 

Quanto ás sugestões indicadas, a melhoria na irteface das plataformas e a 

intuitividade da navegação foram as mais citadas, ficando em segundo plano a 

sugestão de mais conteúdos audiovisuais. 

12%

88%

O Sr(a) julgou tais ferramentas viáveis para acesso em qualquer local do país, 
possibilitando acesso integrado a diversas Organizações Militares 

concomitantemente?

Não Sim
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
 

Após definir conceitos essencias para a construção deste TCC, como a 

diferenciação de “informação” para “conhecimento”, com objetivo de desenvolver a 

temática da Gestão do Conhecimento como Ferramenta Integradora do Ensino Militar, foi 

possível chegar a algumas conclusões e sugestões querão abaixo citadas. 

Nesse sentido, pudemos observar ao longo deste trabalho como o conceito de 

Gestão do Conhecimento se desenvolveu ao longo das últimas décadas e hoje permeia 

diversas instituições nos meios civis e militares. Demanda essa, que veio na esteira do 

desenvolvimento das ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação, trazendo 

uma gama de informações e dados que, com efeito, possibilitam uma melhor gestão tanto 

no ambito educacional como operacional de qualquer instituição que faça bom uso de tais 

ferramentas. Particularmente nesse sentido, foram explicitadas as ferramentas utilizadas 

pelo Exército Brasileiro em seus Estabelecimentos de Ensino, o que constitiu um dos 

objetivos específicos deste trabalho, que com êxito foi atingido. 

Não obstante, no que se refere a Doutrina Militar Terrestre, o Sistema de Doutrina 

Militar Terrestre tem atingido resultados bastante sitisfatórios desde sua implementação 

nos idos de 2017, permeando e balizando a produção e distribuição de conhecimentos 

relativos ao preparo e emprego do Exército Brasileiro em todo o território nacional, com 

elevado nível de capilaridade. 

No que se refere ao ensino propriamente dito, o Portifolio de Apoio à Gestão do 

Conhecimento (PAGC) obteve grande êxito em conformar, reunir, em uma só plaforma 

diversos diferentes ferramentas preexistentes na Força Terrestre, facilitando a integração 

unissona do conheciemento disponível para os militares. A sinergia gerada pelo PAGC ao 

unificar tais conteúdos acabou otimizando o paroveitamento dos mesmos.  

Ainda, a implementação do Portal da Educação tornou a atividade de 

aprendizagem mais dinâmica e o acesso ao conhecimento mais facilitado. Fornecendo 

maior facilidade para o militar realizar seus estudos ao longo da carreira, através de um 

plataforma que deixa de ser inédita e torna-se cada vez mais palatável com a acumulação 

das horas de estudo pelos militares. Além disso, a possibilidade de atualização e interação 

nessa plataforma é instantanea, o que facilita a aprendizagem e aprimora o 

relacionamento entre docentes e discentes, gerando uma melhora no processo de 

aprendizagem como um todo.  

Por outro, escapando da área estritamente intelectual e adentrando nos trabalhos 

realizados pelo Instituto de Pesquisa e Capacitação Física do Exército, pode-se apontar 

uma grande evolução quanto à disseminaçao de conhecimentos relativos à nutrição e 

educação física, disciplinas tão caras à carreira militar e, até mesmo, à vida se observada 
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de um aspecto mais amplo. Os Cadernos de Instrução do IPCFEx estão a poucos cliques 

de qualquer militar que objetive realizar uma melhora em seu condionamento físico e em 

sua saúde no geral, podendo ele estar presente em qualquer local do Brasil e do mundo.  

Não menos importante, devemos ressaltar o trabalho do Exército no tocante à 

preservação da cultura militar através de seus símbolos, tradições e história, que ganha 

forma e materializa-se pelos trabalhos da Rede de Bibliotecas Integradas do Exército, 

plataforma que reúne grande parte da produção literária interessante ao meio militar. Aliás,  

um soldado, um cidadão, que não conhece sua história e a história de seu povo, de seus 

heróis, perde-se por falta de identidade e torna-se menos disposto a lutar por ideais nobres 

a favor de sua pátria.  

Contudo, apesar de todo o esforço do Exército Brasileiro na busca pela produção, 

integração e distribuição do conhecimento no âmbito da Força, acompanhado de perto a 

dinâmica evolução da sociedade e de seus meios de tecnologia da informação e 

comunicação, ainda existem desafios que devem ser superdos. 

Como fruto da pesquisa realizadas através dos questionários, foi possível notar que 

o acesso aos meios de TIC vem sendo cada vez mais utilizados pelos militares do EB, 

contudo verifica-se uma necessidade de maior promoção da ferraments disponíveis, que 

muitas vezes são desconhecidas até mesmo por militares que compõem os 

estabelecimentos de ensino miltar. É preciso que os militares tomem conhecimento do 

mundo de informação e conteúdo disponível através dessas plataformas. 

Ainda no tocante às oportunidades de melhora, a interface com o usuário e a não 

intuitividade (principalmente do Portal da Educação/EB Aula) foram pontos de destaque. 

Mas esses são fatores que não impedem o seu bom uso e proveito pelos que se 

interessam e têm a necessidade de usá-los. 

Por fim, torna-se notável que a implantação da Gestão do Conhecimento como 

ferramenta integradora do ensino militar está, de fato, sendo realizada pelo Exército 

Brasileiro com grande afinco, visto que foram criadas na última década diversas 

ferramentas nesse sentido. Além disso, se faz necessário ressaltar que através dessas 

iniciativas a Força Terrestre se mantém na vanguarda frente ao desenvolvimento das TIC 

apresentadas pela sociedade civil, utilizando as mais modernas ferramentas de gestão do 

conhecimento para desenvolver a contento seu capital humano e, por conseguinte, a 

própria instituição. 
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