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RESUMO 
O presente artigo busca as abordagens nas metodologias científicas, como as 
experiências de formação usadas nas instruções de ensino na formação de oficiais na 
Academia Militar Agulhas Negras (AMAN) e Academia Militar Marechal Samora Moises 
Machel (AMMSMM).Neste âmbito,a pesquisa faz o estudo de modo a entender a 
percepção técnica eletrônica em termos específicos dentro das instituições, procurando 
descrever as experiências da real situação de inclusão de instruções na área eletrônica, 
que estão sendo praticado nestas duas instituições Militares.Mostrando deste modo os 
métodos usados atualmente em especial na área técnica eletrônica que deviam estar 
sendo explorada de forma continuam visando à capacitação permanente de métodos 
técnicos por parte de oficiais, de modo a tornar face uma eficiência técnica no campo de 
batalha dos nossos equipamentos de combate,como adequar as novas tendências 
tecnológicas que proporcionam soluções mais rápidas com recursos a tecnologias de 
concerto e manutenção do equipamento em tempo oportuno. Como também a mesma 
aprendizagem técnica na área eletrônica auxilia maior percepção nos exercícios práticos 
levados a cabo pelas instruções na Escola de aperfeiçoamento de oficias (ESAO). 
Palavras chaves: Técnica, Eletrônico, tecnologia 

ABSTRACT 
The present article seeks approaches in scientific methodologies, as the experiences of 
formation used in the instructions for teaching in  the training of officers at the Military 
Academy Agulhas Negras (AMAN)  and the Military Academy Marshal Samora Moses 
Machel( AMMSMM ) in this context , the  reseach is the study in order to understand the 
perception eletronic  technique in specific terms within the institions ,seeking to describe 
the experience  of the real  situation  of inclusion of instruction in the area that are being 
practiced in these two military institutions . showing this modes methods currently used in 
particular in the technical area electronics that should be  exploited continuously, aiming at  
the permanent training of technical methods on the part of officers. In order to make a 
technical efficiency in the Field of  our batle of equipment of  batle combat, how to suit the  
new technological trends that provide   faster solutions with resources to concert  
technology and maintenance of equipment in time . as also  the same  learning technique 
in electronic  area assists greater perception in practical exercises carried out by the 
instruction in the area of school improvement of officers (ESAO) 
 
Key words: technical, Electronics, technology 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a crescente tendência de uso de equipamentos eletrônicos em combate, como em 

tempo de paz, principalmente os meios de transmissão de informações e comunicações 

há necessidade de formar o pessoal capacitado não só em ações tácticas mais também 

conduzir a solução das deficiências dos dispositivos e meios usados na sua plenitude. 

O presente trabalho subordinado ao tema importância da inclusão da aprendizagem 

técnica na área eletrônica do curso de comunicações nas instituições de Academia de 

Agulhas Negras, como as experiências tidas da Academia Militar Marechal Samora 

Moises Machel trás uma referência da proposta de formação dos oficiais nessas duas 

diretrizes (Aprendizagem técnica, e a importância das suas instruções) com qualificações 

amplas na arma de comunicações. 

Nestas condições de evolução tecnológicas e automatizada surge a necessidade de 

saber como que o equipamento funciona, o que está por trás do funcionamento quais as 

tecnologias usadas de modo à torna mais simples o seu manuseio como a sua 

empregabilidade em diferentes áreas principalmente no campo de batalha que nem 

sempre é fácil substitui o equipamento por outro. 

Para tal, atendendo as mudanças freqüentes de cada organização que tem sido apenas 

um componente virado às mudanças tecnológicas, que estão centralizadas principalmente 

nos equipamentos baseada em eletrônica neste caso a Hardware e Software, Onde os 

equipamentos requerem o acompanhamento periódico do pessoal técnico, que se 

encontra em constante difusão visando à inovação.  

Entretanto o pensamento na busca do presente tema foi na base do princípio na troca de 

experiência entre oficiais de nações amigas formadas em Academias Militares 

especialmente na Academia de Agulhas Negras (AMAN) de Brasil e Academia Militar 

Marechal Samora Moises Machel (AMMSMM ) de Moçambique onde destacam o papel 

da formação de cadetes devêm  incluir não apenas situações táctica mais também a o 

funcionamento dos meios a ser usados  como também os fatores que influência na 

deficiência no seu uso. 

Finalmente tem sido relevante apoiar a fusão das instruções tácticas, como as técnicas 

dado ao desenvolvimento tecnológico, ampliação do campo de atuação e das operações 

em diversas situações exigida.Onde há necessidade de elaborar metodologias adequadas 

de apropriação do processo de aprendizado rápido e eficiente e sincronizadas com as 

peculiaridades de ambas as instruções (tácticas e técnicas) 
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O Breve histórico da formação do curso de Comunicações na ACADEMIA Militar 

Marechal Samora Moises Machel em Moçambique. 

Segundo o portal de educação da Academia Militar Marechal Samora Machel,O curso de 

comunicações foi introduzido em 2007com duração de 5 anos e possuem  duas etapas de 

formação: A aprendizagem táctica e  eletrônico .Onde a aprendizagem táctica tem seu 

campo de atuação nos dois primeiros anos nas instalações de Academia militar e a 

aprendizagem eletrônica começam mesmo da Academia Militar e os estudantes transitam 

para outra instituição superior civil em Engenharia Eletrônica onde tem-se a 

aprendizagem eletrônica com duração de 2 anos. 

Neste contexto a Aprendizagem técnica na área eletrônica, possibilita aos estudantes 

maior capacidade de avaliar os equipamentos de instrução em geral e auxiliam no 

emprego das comunicações em termos da técnica, com recursos a aulas laboratórios, sua 

analise e implementação de projeto de criação tecnológica com uma diversidade de 

equipamentos de comunicações. 

Referencial Teórico 

De modo a permitir uma melhor a compreensão da abordagem no tema presente, ao 

longo do seu desenvolvimento serão apresentados alguns conceitos relacionados a 

pesquisa : 

Principio de Guerra analisados: 

Prontidão - sendo esse é definido como a capacidade de pronto atendimento da forca 

para fazer face às situações que podem ocorrer em ambiente de combate. A prontidão 

fundamenta se na doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e 

infrastruturas, fatores determinantes para a geração das capacidades requeridas a uma 

forca com prontidão operativa.com a prontidão, as forcas estão providas dos meios 

essenciais e organizadas para operações de combate. Isso envolve o preparo antes das 

hostilidades e continuamente, no decorrer da guerra. 

Segurança - todas as medidas são tomadas para proteger os sistemas de comunicações, 

de modo a impedir ou pelo menos dificultar a obtenção de informações pelo inimigo. A 

segurança das comunicações contribui significativamente para preservar a liberdade de 

ação do comando e garantir a surpresa. 

Abbadetal. (2006) Ressaltam a importância de entender as teorias de aprendizagem em 

pesquisas sobre treinamento e comportamento em organizações e trabalho. O processo 
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de atualizações continua das competências individuais e organizacionais, em um 

ambiente que muda constantemente suas exigências técnicas para se adequar ao 

mercado competitivo, torna-se extremamente complexo. Por isso, os autores ressaltam 

importância do estudo de teorias e resultados de pesquisas para fundamentar a pratica 

profissional e a aprendizagem continua no trabalho  

Conceito de Eletrônico citado por artigo de Ardmino, a eletrônica é o estudo e técnicas 

associados dos circuitos eletrônicos que envolvem elementos ativos (circuitos integrados, 

transistores,...) e os elementos passivos (resistores, capacitores, condutores,...) 

associados, com atenção especial ao controle do fluxo de elétrons e os efeitos 

provocados por eles ao chegar a cada segundo do circuito.  

Sistema de Manutenção eletrônico – é o conjunto integrado de pessoal, material, 

instalações eletrônico, normas, métodos, processos e técnicas, destinados a manter o 

equipamento em condições de uso. 

Segundo o Manual técnico T11- 291 a Manutenção orgânica dos equipamentos das 

comunicações onde, a pesquisa de defeito na área eletrônica num nível orgânico é 

limitada á sinalização de unidades defeituosas que devem ser substituídas como uma 

unidade, ou á localização de pecas defeituosas, para as quais se dispõem de 

sobressalentes dentro de uma unidade (Pag143 Gen. Malan.)   

Disponibilidade - é a situação, constatada por meio de exame, de que determinado 

material esta em condições de uso, apto ao emprego imediato, apresentando o 

rendimento dele esperado 

 Indisponibilidade – é a situação, constatada por meio de exame, de que determinado 

material não apresenta as condições de uso esperados, mas é recuperável mediante 

manutenção   

As instruções padrão de comunicações e eletrônica contem os elementos não possíveis  

da substituições freqüentes, bem como as prescrições pormenorizadas para emprego das 

instruções  de elementos das comunicações e eletrônico , elas suprem a falta de manuais 

técnicos e são como  um complemento destes.  “Artigo III Manual de campanha C24-

16(1ª Ed. 1995, pg.5-17) 

1.1 Problema 

Atualmente o emprego dos meios de comunicações no dia a dia torna se mais abrangente 

em quase todos os campos como também as próprias tecnologias de informações 
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evoluem e os dispositivos eletrônicos vão tendo mesmo ritmo, neste âmbito o presente 

trabalho cientifico visa compreender como tem acontecido com as instruções técnica 

numa instituição do ensino Militar como Academia de Agulhas Negra fazendo uma analise 

com as instruções técnica que são aprendidas na Academia Militar Marechal Samora 

Machel. 

A aprendizagem técnica e a aprendizagem táctica sempre andaram juntas ao longo da 

historia, hoje, os campos de batalha são dominadas pelo equipamento mais moderno em 

tecnologias, particularmente em situações de meios de comunicações que apóia 

diretamente as atividades, carecendo deste modo maior atenção possível na sua 

manutenção 

Deste modo, para verificar se os futuros oficiais na arma de comunicações estão 

preparados para fazer uma análise muito rápida do funcionamento de meios eletrônica 

das comunicações foi formulado seguinte problema: 

Até que ponto os profissionais formados no curso de Comunicações Academia de 

Agulhas Negra pode fazer fácil os problemas técnicos dos equipamentos eletrônicos em 

teatro operações? 

Antecedentes do Problema 

 Dado as relações existentes entre os dois países Brasil e Moçambique, principalmente na 

cooperação militar em nível de formação dos oficiais dos exércitos Moçambicano em 

Brasil tornando desse modo mais fácil a troca de experiência acadêmica militar dos 

oficiais entre os dois países na área de formação como na doutrina usada em suas 

formações 

A academia Militar Marechal Samora Machel sediada a norte dos pais em Nampula, a 

capital do norte de Moçambique, onde são formados os oficiais das diversas armas 

Militares, incluindo a armas das comunicações que em particular possuem um currículo 

de formação diferenciado em relação à formação dos oficiais da arma de comunicações 

da Academia de Agulhas Negras, com isso o presente artigo busca trazerem a 

experiência da pratica da inclusão da área técnica que tem sido fundamental neste quadro 

de formação. 

Aprendizagem técnica na área eletrônica na Academia Militar Marechal Samora Machel 

tem sido levado acabo a vários há anos na formação de oficias da arma de comunicações 

em parceria com outras instituições publica de formação Eletrônica dentro dos pais, de 
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modo a capacitar esses profissionais da melhor forma possível em salas de laboratórios 

com o objetivo de elevar o grau de analise técnica dos equipamentos das comunicações 

Deste modo a presente questão visa recolher dados para uma analise profunda, de modo 

a fazer face às contribuições das experiências levadas em curso com os oficias das 

nações amigas, em particular oficiais de Moçambique graduados na Academia Militar 

Marechal Samora Machel que atual também segue a formação da Escola de 

Aperfeiçoamento de oficias. 

     1.2 Objetivos 

O presente artigo cientifica apresenta objetivo geral como os objetivos específicos de 

forma conhecer o que se vai procurar e o que se pretende alcançar com a mesma 

pesquisa 

a)Objetivo Geral 

Descrever os princípios da importância do conhecimento aprendizagem técnica na área 

eletrônica na arma de Comunicações. 

b).Objetivos Específicos 

1. Apresentaras idéias de funcionamento da inclusão da técnica na área de eletrônico 

Para arma 

2.  Mostraras vantagens sugeridas das outras Academias em relação às técnicas na 

área eletrônicas bem com os resultados adquiridos 

3.  Propor as contribuições para a implementação das instruções eletrônicas levando 

em consideração aprendizagem técnica. 

1.3Justificativa 

Neste sentido, o presente artigo justifica se por promover uma reflexão sobre o tema 

extremamente importante e fundamental para o sucesso curricular no aperfeiçoamento de 

técnicas no que diz respeito ao funcionamento do equipamento das comunicações, 

principalmente em ações combativas dado que o mesmo inclui a analise especifica dos 

meios, e sua determinação. Como também ajudam a desenvolver habilidades de 

competências de resolver as deficiências encontradas no teatro de operações durante as 

transmissões e falhas técnicas dos próprios equipamentos   
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O mundo atual encontra-se mergulhados pelas mudanças tecnologia constantes como 

também os próprios meios das TICs ai cresce a necessidade de o oficial da arma de 

comunicações em combate como no seu trabalho a influência do conhecimento técnico na 

área eletrônica para o melhor estudo da situação. 

    No entanto o estudo da inclusão didática do conhecimento técnico na área Eletrônica 

proporcionara a mentalidade dos oficiais no planejamento dos seus meios atendendo as 

características de funcionamento técnico dos seus equipamentos como a natureza de 

alocação do mesmo em campos adequado para o seu manuseio.  

Do modo geral, O presente artigo visa incentivar as metodologias de inclusão de 

aprendizagem técnica na área eletrônica no curso de comunicações de modo a criar uma 

independência na manutenção e analise dos equipamentos de comunicações em 

ocasiões oportunas. 

1.4 Questões de Estudo 

Vejamos algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno destes 

questionamentos. 

a.Como que é dado o apoio técnico de comunicações em operações tácticas emergentes 

b.Quais as medidas encontradas por oficiais de comunicações perante uma avaria 

eletrônica do equipamento  

c.Qual tem sido a estratégia para conduzir a manutenção técnica, caso  laboratorial dos 

equipamento das comunicações atuais .   

d.Quais as Tendências no aumento das tecnologias de informações e novos dispositivos  

que  carece de  analise eletrônica na manutenção dos meios. 

 

De modo a ter respostas a tais questões nos terão o desenvolvimento do trabalho, 

tornando-se facilitadores na solução do problema. 
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2. METODOLOGIA 

No estudo do presente Tema, o autor recorreu- se ao método estático de modo a facilitar 

o calco de valores percentuais e fazer sua análise e discussão dos dados tendo em conta 

que esse permite a maior descrição dos dados sua apresentação, e o possível 

entendimento do mesmo. 

Em seguida, o artigo tem sua base na pesquisa explicativa onde o autor procura 

identificar as preocupações e os possíveis fatores que contribuem para a ocorrência 

desses fatos, tentando fazer uma narrativa em torno do tema em questão e abordagem 

das Experiências das outras instituições de Ensino Superior Militar.  

Alem da pesquisa explicativa, Atendendo o caminho que se procura na solução do  

problema  do tema em pesquisa  foi possível  realizar a pesquisa documentaria , onde 

foram analisados algumas itens referentes as técnicas de aprendizagem na área 

eletrônico . 

2.1 Revisões sistemáticas da Literatura 

De modo a entender melhor os termos, tenho mais informações de interesse e 

organizar uma forma ou modelo teórico de análise dado tema do presente artigo, foi 

possível realizar uma revisão literária da seguinte maneira:  

Como Fonte de busca recorreu se o seguinte material didático: 
 
1. Manuais técnicos do Exército Brasileiro;  

2. Trabalhos, Monografia da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; e 

3. Trabalhos e teses científicas de algumas instituições Publica civil Brasileiras. 

Também Foi considerada a busca das pesquisas e dados em formato eletrônico de 

seguinte modo: 

Com destaques para os seguintes termos utilizados na busca: "aprendizagem técnica de 

meios de comunicações, inclusão técnica na instrução da área eletrônica", respeitando as 

peculiaridades de cada base de dado. Após a pesquisa eletrônica, as referências 

bibliográficas dos estudos considerados relevantes foram revisadas, no sentido de 

encontrar artigos não localizados na referida pesquisa. 
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a. Critérios de inclusão  

- Foram feitos Estudos na base de publicações em português, inglês  relacionados com 

instruções de aprendizagem eletrônica 

- Leitura de algumas publicações de instrução técnicas em chinês  

- Estudos em matérias de instruções técnica de propaganda feita pelas  instituições de 

Ensino na área Eletrônica  

 

b. Critério de exclusão  

 -Estudos que refletem a realidade da pratica técnica a nível eletrônica e sua 

empregabilidade. 

- O estudo na avaliação constante da aprendizagem técnica ligado aos equipamentos das 

comunicações e as medida de manutenção preventiva realizada. 

 

2.2 Coletas de dados 

O presente artigo teve como universo em sua pesquisa quinze oficiais dos quais, nove 

oficiais capitais do atual CAO 2° ano 2018 da Escola de aperfeiçoamento de oficiais 

(ESAO) graduados de a Academia Militar das agulhas Negras (AMAN),seis oficiais de 

Moçambique dos quais três Especialista do curso de comunicações graduados da (ESAO)  

onde os mesmos freqüentaram também a Academia Militar Marechal Samora Moises  

Machel (AMMSMM) e outros três oficiais Tenente graduados na AMAN. 

Para efeitos de pesquisa para o seguinte artigo dados o tema foram usadas como 

instrumentos de coleta de dados a entrevista seguido do questionário, como também foi 

usada a observação a partir do local de pesquisa. 

Com relação à observação direta ou indireta, para essa pesquisa foi utilizado à 

observação indireta dado que o autor nunca freqüentou as instruções no local de estudo, 

e que somente foi possível analisar e ter as possíveis informações pela observação 

através da entrevista do pessoal militar, que tenha freqüentado a instituição onde 

decorreu a pesquisa em função do problema dado. 

Havendo a necessidade de aprofundar mais em relação à solução do tema em pesquisa 

foi feita a entrevista que teve uma grande importância, onde forma entrevistados alguns 

oficiais graduados da Academia Militar Agulhas Negras freqüentando neste momento a 

Escola de aperfeiçoamento de oficias que puderam dar a sua analisem em aspectos 

didáticos. 
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2.2.2 Entrevista  

Nome  Justificativa 

 ERICH YONEZAWA DE PAULA 

          (CAPITAO EB) 

Experiência como instrutor da Academia 

militar de Agulhas Negras 

RODRIGO ADAO DA SILVA 

          (CAPITAO EB) 

Experiência como instrutor da Escola de 

comunicações - Brasília 

LEANDRO ARAUJO DA SILVA 

          (CAPITAO EB) 

Instrutor no centro integrado de guerra 

eletrônica- Brasília 

ASAEL DA SILVA VAZ 

          (CAPITAO EB) 

Experiência na área de informática nas 

OM- EB 

ELIAS RIBEIRO 

          (CAPITAO EB) 

Experiência em tecnologias e sua Gestão-

EB 

IVO LEANDRO BOTELHO LIMA 

          (CAPITAO EB) 

Experiência em sistema de comunicações - 

Rio de janeiro  

RAFAEL VILAR 

          (CAPITAO EB) 

Experiência no trabalho com sistemas de 

comunicações- Exercito Brasileiro –Rio de 

janeiro 

HERMENELGIDO RAFAEL GOMES  

                    (CAPITAO FADM ) 

Instrutor na Escola de Comunicações das 

forcas armadas de Moçambique 

ARAUJO GIMO  

          (CAPITAO EB) 

Instrutor de Guerra eletrônica na AMMSMM 

LEONEL RODRIGUES 

TEN (FADM)  

 

Instrutor na Escola de Comunicações das 

forças armadas de Moçambique 

ABUBACAR ISSUFO 

 TEN (FADM)  

 

Instrutor de comunicações e táctica de 

Guerra Eletrônica na AMMSMM 

Tichaona   Mussekiwa 

ASPIRANTE DA AMAN ( FADM) 

Estagiário do curso de Comunicações atual 

AMAN 2018 

 

 Quadro1. Oficias freqüentando atual CAO 2 °ano- ESAO  

Fonte: Adaptado pelo autor 
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Estes oficiais formas selecionadas atendendo sua experiência de trabalho após o 

processo de formação de careira de oficial da arma de comunicações, onde para que seja 

possível a escolha dessa técnica deveu se ao fato da mesma proporcionar uma interação 

com os conhecedores. 

2.2.3 Questionário  

Para alem da Entrevista foi também foi utilizado à técnica de Questionário para os oficiais 

especialistas de Moçambique graduados da ESAO, que se encontram distante do local de 

pesquisa com vista a permitir que eles respondam a tempo livre, estando nesse caso em 

qualquer lugar onde estiver, com isso foi possível em pouco tempo obter respostas. 

De salientar que, para os casos dos questionados que se encontram distante do local que 

esta decorrer a pesquisa “os oficiais do Exercito Moçambicano” que estudaram na AMAN, 

só foi possível ter as suas analise através do questionário enviado via online, assim com a 

possibilidade deles responder na ausência do pesquisador. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O estudo do presente artigo foi baseado e realizado na Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (ESAO) onde o locais escolhidas foram as instruções técnicas Academia Militar 

Agulhas Negras e Academia Militar Marechal Samora Moises Machel por se tratar de 

instituições do ensino superior militar na careira do oficial. 

Neste âmbito de observação o estudo concentrou se nos oficiais capitais graduados 

nessas academias a mais de oito anos de experiência, como de conhecimento do 

trabalho e das dificuldades encaradas no percurso de exercícios das suas atividades 

O papel da aprendizagem técnica constitui o sistema todo que engloba as instruções e 

informações detalhadas a respeitos das diversas unidades de ensino militares envolvendo 

instruções para manutenção de campanha dos componentes eletrônicos principais. 

Através de pesquisas feitas aos oficiais da arma de comunicações da AMAN como as de 

AMMSM onde as suas opiniões citadas mostram a ausência de aprendizagem técnica 

eletrônica nas salas de aulas como em sala laboratoriais. Por mais que o campo de 

combate os comandantes estejam cientes de que os equipamentos eletrônicos estejam 

bem, e que poderão ser utilizado a qualquer hora a sempre uma demanda que exigiram o 

esforço técnico. 

 Em relação ao uso das tecnologias de manutenção técnica, esses devem ser utilizados 

sempre que for necessário onde as instruções de inovações tecnológicas são capazes de 

detectar falhas de equipamentos das comunicações em varias ações. A técnica no seio 

militar tem proporcionado maior ganho com a evolução tecnológico de grandes avanços 

dados por competências de cada indivíduo. 

De modo a corresponder as expectativas do tema abordado, a pesquisa feita nos 

proporciona o seguinte debate, de acordo com o questionário feito para o entrevistado 

O emprego das comunicações tem se tornado uma ação funcional e irrecusável para a 

direção das tropas no campo de batalha deste modo o seu apoio logístico tem maior 

importância no que diz respeitos aos seus meios de trabalho, dessa forma propondo a 

seguinte questão: 

Como que é dado o apoio técnico de comunicações em operações tácticas emergentes? 

Da amostra dos oficias Entrevistado para responder esse questionário cerca de 10 oficias 

tiveram uma resposta não bem clara optando por dizer que tem uma serviço logístico que 
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presta a assistência dos meios de combate e outro restantes no grupo de 5 oficias deram 

de conhecer que o apoio técnico tem sido muito difícil em quase todas ações devido ao 

menor número desse efetivo técnico de trabalho. E que sim a uma necessidade de 

capacitar mesmo oficias na área técnica a quando a sua formação. 

A deficiência dos equipamentos de comunicações em pleno campo de batalha 

A fim de apoiar os escalões de combate em campo de batalha existem situações que a 

maioria dos oficiais da arma de Comunicações se pergunta: 

Quais as medidas a ser tomadas pelos oficiais da arma de comunicações a quando uma 

avaria do equipamento no campo de batalha? 

No universo dos questionado, dum lado constituído por Sete oficiais dos dois países  

apontam que na sua maioria as medida a quando uma avaria técnica logo do principio 

informam o comando superior e esse que e  responsável pela substituição do 

equipamento  e num grupo de 8  oficias  apontaram como uma opção que existem um 

grupo técnico  que é ativado quando ocorre uma certa avaria. 

Qual tem sido a estratégia para conduzir a manutenção técnica, como laboratorial dos 

equipamentos das comunicações atuais. 

Dos oficias questionado principalmente do Exercito Brasileiro (EB) nesta questão 60% foi 

evidente descrever e analisar que, as condições que são criadas para idealizar uma 

avaria técnica estão centralizadas do modo geral a uma instituição dentro do Exercito 

Brasileiro que conduzem o mesmo equipamento a uma unidade laboratorial que tem sido 

necessário o pessoal especialista, que nem sempre é possível ter no momento preciso. 

Enquanto que 40% dos entrevistados explicam o escalonamento esta defasados. 

Tendência no aumento das tecnologias de informações e novos dispositivos que depara 

analise eletrônica de deficiência de meios. 

Na medida de identificar as dificuldades que a maioria dos oficias graduados nas 

academias entende, caso os oficias entendam que enfrentam dificuldade para colocar e 

analisar uma deficiência eletrônica  para tal fez se a seguinte questão.    

Com as tendências de evolução das tecnologias de informações e comunicações como 

tem sido a requisição dos circuitos eletrônicos quando a desgaste dos existentes? 

Dos 15 oficiais dos dois países questionados que fizeram parte da amostra 11 do mesmo 

grupo que corresponde a 80% falaram que a muita dificuldade mesmo para enfrentam 
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algum cursos como a da ESAO que realmente é mais prático ao fazer análise do 

equipamento existem a necessidade de conhecer o próprio equipamento seu modo 

funcionamento como suas perdas, limitações e conhecer também os elementos da sua 

fabricação conhecimento esse que seria mais fácil entender na técnica eletrônica como 

nos laboratórios enquanto outro grupo dos 4 oficias  que representa 20% limitaram se é 

as dificuldades e recomendar analise da parte técnica dos curso 

De modo geral, a que se buscar outra abordagem segundo o grau de preparo de 

instrução técnica dos oficias da Academia Militar Marechal Samora Moises Machel ( 

Moçambique), nos trabalhos técnicos  realizados com uma carga horária muito mais  

maior  na parte de instrução técnica na área eletrônica que , em relação a Academia 

Militar de Agulhas Negra(Brasil) que possuem uma carga horária carregada de muito 

conhecimento táctico  visando inserir  oficias o espírito de saber fazer planear e 

comandar. 

Tabela 1.Representação de resultados finais obtidos  

 

AVALIAҪÃO  

                 AMOSTRA  

Numero em valores 

absolutos 

 

Em percentagem 

Conhecimento técnico dos 

oficiais graduado do curso 

das comunicações  

 

 

 

5 

35% 

Nível de aceitação para o 

aumento de instrução 

técnica eletrônica   

 

8 

57% 

Manutenção técnica a cargo 

de oficias de comunicações 

 

2 

8% 

Total  15 100% 

 

A partir dos resultados obtidos, entende-se que a amostra do modo geral da nos a 

percepção que há uma necessidade do aumento da carga horária do nível de instrução na 

aprendizagem técnica na área eletrônica com uma percentagem de 57%, como também o 

incentivo do conhecimento técnico nos oficiais graduados do curso de comunicações com 

uma percentagem 35%.   



 

Recebido as respostas da amostra quanto 

instruções técnica na área eletrônica, como 

militares dos dois exércitos (Brasil

seguinte (Bom, suficiente, insuficiente) o 

insuficiente. 

O nível Bom representado pela baixa freqüência de instruções técnica onde a amostra

representativa foi mais para a insuficiência de instruções técnicas devido 

dada, e o médio disponibilizado pelo nível suficiente

as suas dimensões em percentagem

Fonte: Adaptado pelo autor 

 É possível notar nos argumentos percentuais do gráfico em relação as respostas da 

suficiência e insuficiência da carga horária de instruções técnicas na área eletrônica, 

como o incentivo para alocação da capacidade material  de modo a não dar ênfase o 

escalonamento do manutenção defasado.

Outro aspecto relevante abordado na entrevista feita por 

aperfeiçoamento (CAO 2018 

horária nas instruções técnica da área eletrônica

onde este devera ser acompanhado com na 

atuais. 

 

 

 

PERCETAGEM 

Recebido as respostas da amostra quanto à capacidade de infras

instruções técnica na área eletrônica, como os equipamentos de estudos existentes

militares dos dois exércitos (Brasil- Moçambique) foram unânimes em responder o 

, insuficiente) o nível bom representa 20%, suficiente 

O nível Bom representado pela baixa freqüência de instruções técnica onde a amostra

foi mais para a insuficiência de instruções técnicas devido 

, e o médio disponibilizado pelo nível suficiente como indica o seguinte gráfico dado

em percentagem: 

 

É possível notar nos argumentos percentuais do gráfico em relação as respostas da 

iência e insuficiência da carga horária de instruções técnicas na área eletrônica, 

como o incentivo para alocação da capacidade material  de modo a não dar ênfase o 

escalonamento do manutenção defasado. 

Outro aspecto relevante abordado na entrevista feita por alguns oficiais

aperfeiçoamento (CAO 2018 - ESAO), em relação à proposta do aumento da carga 

ções técnica da área eletrônica no processo de formação dos oficiais, 

este devera ser acompanhado com na evolução de tecnologias com tendências 

PERCETAGEM ¨%

BOM

Suficiente

insuficiente

18 

capacidade de infras-estrutura para as 

os equipamentos de estudos existentes os 

Moçambique) foram unânimes em responder o 

0%, suficiente 35% e 45% 

O nível Bom representado pela baixa freqüência de instruções técnica onde a amostra 

foi mais para a insuficiência de instruções técnicas devido à carga horária 

como indica o seguinte gráfico dado 

É possível notar nos argumentos percentuais do gráfico em relação as respostas da 

iência e insuficiência da carga horária de instruções técnicas na área eletrônica, 

como o incentivo para alocação da capacidade material  de modo a não dar ênfase o 

alguns oficiais do atual curso de 

ESAO), em relação à proposta do aumento da carga 

no processo de formação dos oficiais, 

evolução de tecnologias com tendências 
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Tabela 2. Considerações da Amostra dos oficiais do CAO 2 °Ano-2018 sobre as questões 

de pesquisa. 

Avaliação e sugestões 

dos grupos apurados  

 Os itens das Considerações da avaliação dos assuntos 

abordados no na pesquisa  

 

 

Conteúdo das 

Amostras 

 

a) As instituições militar do ensino superior principalmente 

as Academias Militares, onde são cursado vários cursos 

em especial as comunicações deve sempre priorizar as 

instruções técnicas devido à natureza da sua 

implementação. 

b)  A pensar da demanda dos meios que é gerada pelo 

escalão superior a sempre uma grande importância de 

expandir os órgãos técnicos de modo a suprimir as 

necessidades 

c) Em termos didáticos é possível ver melhorias como 

também é conhecida um avanço na parte técnica 

atualmente nas Academias em relação às instruções 

técnica diferente das instruções anterior 

d) Em relação ao uso de tecnologias e seu 

acompanhamento para solucionar os problemas atuais 

das deficiências dos equipamentos de comunicações é 

necessário que se crie mais espaço de instruções com 

capacidade atualizada e equipamento mais moderno 

e) Os comandos de controlo táctico do Exercito deve a 

aumentar a capacidade de escalonamento de 

manutenção para evitar o desfazamento. 

 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

 

 



20 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    O processo de inclusão da aprendizagem técnica eletrônica no ensino superior militar 

principalmente na careira de oficiais da arma de comunicações atualmente visa 

proporcionar maior desempenho na aplicação pratica, deste modo flexibilizando os 

currículos adequando-os as novas realidades face ao uso de novas ferramentas na 

resolução de deficiência técnica e atender a novas tecnologias 

Da analise e interpretação de dados colhidos durante a realização da pesquisa ficou claro 

e aprovado que o estudo na área técnica eletrônica está sendo empregue no nível 

bastaste baixo expondo desta feita uma fraca habilidade nos oficiais da careira, na análise 

pratica de resolver situações técnicas de equipamento com deficiências  funcionais. 

Deste modo a que se pensar neste conhecimento técnico e suas ferramentas para que 

esses tornem o ensino mais flexível, dinâmico e que abranjam a todos os níveis do seu 

profissionalismo adequando assim as novas realidades tecnológicas e diversas 

ferramentas de utilização.  

Durante este estudo, pode-se verificar que as técnicas de aprendizagem na área 

eletrônica que conduziram a concretização das respostas do questionamento das 

questões do Estudo do presente artigo, apresentando soluções detalhado ao longo da 

pesquisa, na apresentação das idéias de funcionamento da inclusão da técnica na área 

de eletrônica para arma de comunicações  

Deste modo, a pesquisa procurou descreveras vantagens sugeridas das outras 

Academias em relação às técnicas na área eletrônicas bem como os resultados 

adquiridos e por fim propor as contribuições para a implementação das instruções 

eletrônicas levando em consideração aprendizagem técnica. 

Assim, ao concluir o presente artigo esperasse ter contribuído na proposta do aumento da 

carga horária de instruções na aprendizagem técnica na área eletrônica sendo essencial 

para o processo de integração constantemente, na procura de soluções com utilização de 

meios tecnológicos para o seguimento da continuidade no conhecimento técnico e pratico 

na careira do oficial da Arma de comunicações.  
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Anexo: Foto de uma cabine com algumas ferramentas de manutenção técnica  

 

 

Fonte:<http:// WWW.técnicoeletronico.com.br 

 


