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O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO OFICIAL TEMPORÁRIO DE ARTILHARIA DO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIRO E
SEUS REFLEXOS NA LIDERANÇA DESTE COMO OFICIAL SUBALTERNO NAS

UNIDADES DO COMANDO MILITAR DO LESTE

Alex Ferreira Teixeira*

Carlos Eduardo da Silva Lourenço**

RESUMO
O presente trabalho busca caracterizar a importância da formação do Oficial Temporário de Artilharia
formado no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/RJ), destacando
a  influência  desta  formação  à  liderança  militar  do  jovem  oficial,  no  que  tange  ao  conhecimento
técnico-profissional.  As  constantes  alterações  do  ambiente  operacional,  alinhadas  às  novas
necessidades dos militares recém-formados requerem uma análise da necessidade de atualização
das  informações  e  assuntos  abordados  durante  o  Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  Reserva
(CFOR), visto que os militares formados no referido curso serão comandantes de pequenas frações
nas Organizações Militares (OM) do Comando Militar  do Leste (CML), servindo de exemplo  para
jovens recém egressos à carreira das armas, e contribuindo também como formadores de opinião no
âmbito de suas frações. Nesse contexto, serão abordadas as OM em que os militares estão servindo,
principais funções exercidas por eles e qual influência da formação nas suas atividades atuais. Será
observado, também, a participação dos militares em atividades de Apoio a Órgãos Governamentais
(AOG),  tendo  em vista  a  grande evolução  que  tal  atividade  vem ganhando  no  âmbito  da  Força
Terrestre,  sendo  cada  vez  mais  empregada  e,  em  consequência,  exigindo  dos  militares  um
aprimoramento do conhecimento,  além de exigir  conhecimentos que extrapolam os das atividades
especificas do combate convencional.

Palavras-chave: Formação.  CPOR/RJ.  Liderança.  Atividades  Específicas.  Atualização.  Apoio  a
Órgãos Governamentais.

RESUMEN
El  presente  trabajo  busca  caracterizar  la  importancia  de  la  formación  del  Oficial  Temporario  de
Artillería, formado en el Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/RJ),
destacando la importancia de la formación en el liderazgo militar del joven oficial, en lo que respecta
al conocimiento técnico-profesional. Las constantes alteraciones del ambiente operacional, alineadas
a las nuevas necesidades de los militares recién formados, requieren un análisis de la necesidad de
actualización de las informaciones y asuntos abordados durante el Curso de Formação de Oficiais da
Reserva  (CFOR),  teniendo  en  vista  que  los  militares  formados  en  el  referido  curso  serán
comandantes de pequeñas fracciones en las Organizaciones Militares (OM) del Comando Militar do
Leste (CML),  sirviendo de ejemplo  para jóvenes  recién  egresados en la  carrera  de las  armas,  y
sirviendo de formadores de opinión en el ámbito de sus fracciones. En ese contexto, serán abordadas
las OM en las cuales los militares están sirviendo, principales funciones ejercidas por ellos y cómo
influye su formación en sus actividades actuales. Será observada, también, la participación de los
militares  en actividades de Apoyo a Órganos Gubernamentales  (AOG), teniendo en vista la  gran
evolución que esa actividad viene ganando en el ámbito de la Fuerza Terrestre, siendo cada vez más
empleada y, en consecuencia, exigiendo de los militares un incremento de conocimientos, además de
exigir conocimientos que extrapolan los de las actividades específicas del combate convencional.

Palabras-Clave:  Formación. CPOR/RJ. Liderazgo. Actividades Específicas. Actualización. Apoyo a
Órganos Gubernamentales.

* Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2007. 
** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2006.
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1 INTRODUÇÃO

A  evolução  do  conhecimento  torna  cada  vez  mais  complexa  a  atividade

militar. A disponibilidade de recursos materiais de alto valor tecnológico e de difícil

manuseio  não  diminui  a  importância  do  homem  como  elemento  essencial  na

condução das operações. 

O papel de chefe militar: condutor de tropa, aquele que tem autoridade para

dirigir  e  controlar  e  cuja  atividade  é  a  chefia  militar;  e  o  papel  de  líder  militar:

condutor de homens, aquele que tem a capacidade de influenciar e cuja atividade é

a  liderança  militar.  O  poder  de  combate  de  determinada  força  é  resultante  da

combinação dos meios físicos à disposição e do valor moral da tropa que a compõe,

aliados à liderança do comandante da tropa (BRASIL, 1997, p. 4-15). 

O líder militar não é ninguém mais do que o próprio comandante que exerce

influência, não sobre quaisquer pessoas que se apresentem ao seu alcance, mas

sobre indivíduos postos sob sua direção funcional e subordinação em uma estrutura

organizacional.  A partir  dessas ideias,  surgem conceitos que extrapolam aqueles

ligados simplesmente ao gerenciamento funcional de homens.  A liderança militar

surge como importante ferramenta para o exercício pleno do comando e, por isso,

necessita ser trabalhada no oficial desde os bancos escolares, pois quando vier o

momento de crise não haverá tempo oportuno para preparar líderes.  

A  liderança  militar  é  um  constructo  classificável  no  domínio  afetivo  dos

objetivos  educacionais  e  passível  de  desenvolvimento  no  processo  ensino-

aprendizagem, permitindo que o militar, independente do escalão ou da natureza do

cargo de chefia que ocupa, seja um líder em sua profissão. (BRASIL, 1991, p.3-2).  

A  liderança  militar  se  insere,  na  prática  do  comando,  como  desempenho

funcional do comandante; é complementar e simultânea com o exercício da chefia

militar.  Liderança e  chefia  militar  têm desempenhos sobrepostos.  Na verdade,  a

liderança  é  uma  atitude  necessária  para  dar  eficácia  ao  comando.   Assim,  é

necessário  que  um  mesmo  comandante  tenha  a  legalidade  da  chefia  e  a

legitimidade  da  liderança.  É  preciso  que  se  formem  chefes  e  que  neles  se

desenvolva a liderança, tudo de forma organizada, sistemática e com objetivos bem

definidos.

Nas  Forças  Armadas  Brasileiras,  a  necessidade  de  líderes  eficazes  está

sustentada na necessidade de militares que conduzam suas tropas ao encontro dos
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interesses do Ministério da Defesa. As Forças Armadas (FA) são de vital importância

para a preservação dos interesses de um país. 

No auxílio das FA ao governo é fundamental que todos os militares estejam

trabalhando de forma a alcançar os objetivos determinados para essas instituições.

E como os líderes geralmente ocupam posições de influência, é necessário que os

quadros de oficiais das Forças Armadas, por possuírem as principais funções de

comando, sejam completados por líderes.

Uma  das  formas  de  se  formar  um  Oficial  do  Exército  e  desenvolver  a

liderança é  através dos Centros de Preparação de Oficiais  da Reserva (CPOR),

estabelecimentos de ensino que proporcionam a formação militar aos futuros líderes

das pequenas frações. Dentre os CPOR do EB destacamos neste trabalho o Centro

de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/RJ).

1.1 PROBLEMA

Os últimos anos sinalizam para profundas modificações na geopolítica mundial.

Cada  vez  mais  o  Brasil  vem  se  solidificando  como  um  dos  principais  atores

sulamericanos.  Essa tendência  do país ser  colocado no centro  das atenções do

referido  continente  exigirá  um  profundo  acompanhamento  das  Forças  Armadas.

Possíveis ameaças a soberania e aos interesses da Nação poderão ocorrer e, para

isso, a Força Terrestre deverá estar em condições de ser empregada. 

Dessa forma, evidencia-se a importância no preparo do Exército Brasileiro para

enfrentar os desafios que possam advir. Nesse contexto, encontramos o CPOR/RJ,

estabelecimento  de  ensino  responsável  pela  formação  dos  oficiais  temporários,

futuros comandantes e líderes das pequenas frações nos corpos de tropa. 

Das formas de liderança existentes, buscaremos evidenciar neste trabalho a

influência do conhecimento técnico-profissional,  notoriamente necessária para um

bom  líder,  uma  vez  que  o  conhecimento  pleno  de  suas  funções  é  condição

primordial para liderança.

O  Exército  Brasileiro,  elo  vital  para  a  preservação  dos  interesses  do  país,

necessita de líderes eficazes,  militares com capacidade de conduzir  suas tropas

alinhadas ao Ministério da Defesa e à correta observância ao seu trabalho, baseado

no disposto na Constituição Federal.

Por isso, reveste-se de importância a pergunta referente ao problema a ser

explorado:
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Qual a influência da formação do oficial temporário de Artilharia oriundo do

Centro  de Preparação de Oficiais  da Reserva do Rio  de Janeiro  (CPOR/RJ) na

liderança deste nas Unidades do Comando Militar do Leste (CML)?

1.2 OBJETIVOS

A fim de determinar as necessidades operacionais inerentes à consciência

situacional, no que tange às Unidades da Guarnição do Rio de Janeiro, o presente

estudo pretende analisar a influência da formação do oficial temporário de Artilharia

oriundo  do  Centro  de  Preparação  de  Oficiais  da  Reserva  do  Rio  de  Janeiro

(CPOR/RJ) na liderança das Organizações Militares (OM) do Comando Militar do

Leste (CML), principalmente no aspecto do conhecimento técnico-profissional.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Analisar  as  formas  de  seleção  e  ingresso  no  CPOR/RJ  e  no  Curso  de

Artilharia; 

b) Analisar o processo de seleção de alunos e a relação entre os selecionados e

o nível sociocultural;

b) Identificar  os principais  componentes da formação do oficial  temporário  de

Artilharia formado no CPOR/RJ;

c) Identificar as atividade técnico-profissional como fator de liderança exercida

pelos futuros oficiais durante o curso;

d) Analisar as principais competências e atributos que devem ser evidenciados

pelos alunos do Curso de Artilharia do CPOR/RJ;

e) Identificar as principais funções exercidas pelos oficiais temporários em suas

OM;

f) Identificar  as  possíveis  soluções  para  atender  as  necessidades  do

combatente  em suas  funções  quanto  à  sua  consciência  situacional,  a  partir  da

previsão das hipóteses de emprego mais prováveis; e

g) Evidenciar a importância da formação militar do oficial temporário.



4

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A formação do oficial temporário busca preparar o cidadão recém egresso da

vida civil e colocá-lo em condições de comandar pequenas frações. A liderança é

fator de grande importância na formação, uma vez que este militar estará à frente de

homens e deverá prepará-los para futuras atividades,  além de motivá-los para a

conquista de objetivos e superação de obstáculos.

As atividades de liderança são reguladas no âmbito do Exército Brasileiro pelo

manual de campanha Liderança Militar (C 20-10), do Estado-Maior do Exército na

sua segunda edição de 2011.

Desde a Antiguidade, a liderança militar foi objeto de estudos. Há 2500 anos,

Sun  Tzu  já  ensinava  lições  de  como  os  generais  poderiam  estimular  seus

comandados  contra  o  inimigo  e  garantir  o  sucesso  do  cumprimento  da  missão.

(GUIMARÃES, 2007, p.11).

De acordo com Hecksher (2001), o oficial deve agir com decisão e firmeza,

mas deve ter paciência e tato. O tato com a praça é um atributo complicado de ser

trabalhado com alunos, devido ao pouco contato que este tem com sargentos, cabos

e soldados.

As atividades exercidas durante a formação influenciam diretamente no produto

final. O líder precisa compreender que ele é uma referência em todos os pontos.

Com  este  fim,  busca-se  que  o  CPOR/RJ  proporcione  uma  gama  de

conhecimentos que venha a facilitar as futuras atividades dos militares formados

pelo  Estabelecimento de Ensino.  Hoje  observa-se a  importância da formação do

oficial da reserva e percebe-se também que, além da participar de instrução militar

propriamente dita, eles também são vastamente cobrados em outras funções dentro

das Organizações Militares (OM). 

Pode-se citar também os últimos empregos do EB. Eles retratam a tendência

da urbanização dos combates. A utilização das Forças Armadas não só no cenário

de defesa, mas também de segurança pública, descreve uma variante importante

que deve ser considerada nos corpos de tropa. Neste contexto, evidencia-se que o

oficial,  condutor  das  instruções  e  líder  de  frações,  deverá  estar  com condições

técnicas para direcionar seus homens para o correto cumprimento das missões.
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2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados no grupo focal.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos

militares.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelo questionário para uma amostra

com vivência profissional relevante sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos,

a fim de viabilizar  a solução do problema de pesquisa,  sendo baseada em uma

revisão de literatura no período de Nov/2016 a Jun/2017. Essa delimitação baseou-

se na  necessidade de  atualização  do tema,  visto  que é  de suma importância  a

observação da atuação dos oficiais temporários no âmbito do CML, pois ela causa

reflexos  importantes  para  a  formação  das  tropas  nas  Unidades  deste  Comando

Militar de Área.

Foi  utilizado  entre  os  documentos,  o  manual  de  liderança  do  Exército

Brasileiro, que norteou os estudos e facilitou a preparação intelectual para o estudo.

O fator  liderança é  próprio  do chefe,  comandante.  O Oficial  temporário  praticará

extensivamente a liderança durante o período em que permanecer no EB.  

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  soldado,  futuro,  combate,  urbano,

consciência situacional e liderança, juntamente com seus correlatos em espanhol,

em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do

Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português e espanhol.

O sistema de busca foi complementado pela coleta de manuais e portarias do EB

referentes ao tema e livros envolvendo a liderança militar e de um modo geral.

Quanto a formação do oficial temporário, também foram utilizados o Plano de

Disciplinas (PLADIS) do CPOR/RJ, com a finalidade de comparar o que é instruído
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ao aluno deste Estabelecimento de Ensino e a verdadeira necessidade nos Corpos

de Tropa.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em português  e  espanhol,  relacionados à  Liderança

Militar;

- Estudos, matérias jornalísticas que retratam atuação das Forças Armadas,

em  especial  o  Exército  Brasileiro,  em  atividades  de  Apoio  aos  Órgãos

Governamentais (AOG); e

- Estudos qualitativos sobre as características das OM do CML.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de tropas que não abordem a presença de

Oficiais Temporários de Artilharia; e

- Estudos cujo foco não sejam na atuação das pequenas frações.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

- Questionário, destinado aos ex-alunos que realizaram o Estágio de Instrução

Preparatória  de  Oficiais  Temporários  (EIPOT)  e/ou  Estágio  de  Instrução

Complementar (EIC); e

- Grupo focal, com a participação de militares de carreira com experiência em

Comando de SU, que tiveram como subordinados oficiais oriundos do CPOR/RJ.  

2.2.1 Questionário

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes, foi confeccionado um questionário.

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais temporários

formados  no  CPOR/RJ  e  que  exerceram  a  função  de  oficial  subalterno  em

Subunidade (SU) incorporada ou isolada. O estudo foi limitado particularmente aos

oficiais  temporários  da  Arma  de  Artilharia,  oriundos  do  CPOR/RJ  e  que  são

integrantes das Unidades diretamente subordinadas ao CML.

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita

aos  oficiais  temporários  que  realizaram  o  Estágio  de  Instrução  Preparatória  de

Oficiais Temporários (EIPOT) e/ou o Estágio de Instrução Complementar (EIC).
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Dessa  forma,  utilizando-se  dados  obtidos  no  CPOR/RJ,  verificou-se  que

anualmente 30 alunos são formados no Curso de Artilharia e declarados Aspirante à

Oficial  de  Artilharia.  Destes,  em média,  cerca  de  20%  realiza  o  EIPOT  e  EIC.

Considerando o tempo de permanência do militar temporário e o aproveitamento dos

recursos humanos após o EIPOT, estima-se que a população a ser estudada é de

cerca  de  35  oficiais  temporários.  A  fim  de  atingir  uma  maior  confiabilidade  das

induções realizadas,  buscou-se atingir  uma amostra  significativa,  utilizando como

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido,

a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 30 oficiais.

Foram  distribuídos  questionários  a  oficiais  temporários  das  Unidades  de

Artilharia do CML, no que tange a experiências adquiridas na caserna. Dessa feita,

foram distribuídos questionários para 30 oficiais temporários.

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a

não  haver  interferência  de  respostas  em  massa  ou  influenciadas  por  episódios

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta

(pessoalmente)  ou  indireta  (correspondência  ou  e-mail)  para  30  militares  que

atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 20 respostas

foram obtidas (66,67% de nideal e 66,67% dos questionários enviados), não havendo

necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal,  depreende-se que o tamanho amostral obtido (n = 20) foi

inferior  ao  desejado  para  o  tamanho  populacional  dos  potenciais  integrantes  da

amostra.   No entanto,  este  número  não inviabiliza,  tampouco reduz a relevância

desta pesquisa, haja vista a especialização da amostra.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  05  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),  que  já  foram  instrutores  de  Centros  e  de

Núcleos  de  Preparação  de  Oficias  da  Reserva,  com  a  finalidade  de  identificar

possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram

observados erros que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-

se os demais de forma idêntica.
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2.2.2 Grupo Focal

Devido à natureza exploratória do tema e finalizando a coleta de dados, foi

conduzido  um  grupo  focal,  visando  a  debater  os  resultados  colhidos  nos

questionários, com os seguintes especialistas:

Nome Justificativa
ALEX FERREIRA TEIXEIRA – Cap EB Experiência como Instrutor do Curso de

Artilharia do CPOR/RJ
LEANDRO DE SOUSA GONÇALVES – Cap EB Experiência como Cmt SU do 31º Grupo de

Artilharia de Campanha
RODRIGO SILVA RIBEIRO – Cap EB Experiência como Cmt SU do 31º Grupo de

Artilharia de Campanha
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor

Verificou-se  durante  os  trabalhos  na presente  pesquisa  a  necessidade  de

coletar experiências de militares que participaram das atividades diárias dos Oficiais

recém formados no CPOR/RJ. A participação de oficiais de carreira com experiência

no comando de SU de Artilharia engrandecerá a credibilidade necessária para que

se chegue a conclusões adequadas sobre o assunto em tela.

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantados, como pautas,

pontos  sensíveis  a  cerda  da  percepção  da  amostra,  obtidos  por  intermédio  dos

questionários, notadamente nos seguintes aspectos:

a) Observações a respeito da liderança do Oficial formado no CPOR/RJ;

b) Avaliação do conhecimento técnico-profissional do Oficial Temporário;

c) Participação do Oficial Temporário em Apoio aos Órgãos Governamentais

(AOG); e

c) Possíveis oportunidades de e adequações da formação do CPOR/RJ as

necessidades atuais da Força Terrestre.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  pesquisas  realizadas  em  torno  da  influência  da  formação  do  oficial

temporário de artilharia oriundo do CPOR/RJ na liderança deste nas Unidades CML

buscam viabilizar uma melhor estrutura, no que tange à realização das atividades

militares. Além disso, busca-se, também, viabilizar um aprimoramento na formação

do aluno da Arma de Artilharia do CPOR/RJ.

Observa-se que alguns aspectos influenciam de forma direta na atuação do

oficial no cumprimento de missões e no comando de suas frações. Pode-se citar

nesse ínterim a sua formação, que, certamente, dar-lhe-á alicerce, de forma parcial
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ou completa, para o cumprimento de suas atividades diárias e inopinadas, seja no

comando de sua fração, seja na sua OM como um todo. 

Nesse  contexto,  foi  confeccionado  um  questionário  com  a  finalidade  de

buscar  informações  de  oficiais  temporários  da  arma  de  artilharia  formados  no

CPOR/RJ integrantes dos corpos de tropa do CML o intuito de alicerçar o estudo em

tela. 

Dos  oficiais  que  responderam  à  pesquisa,  100%  realizaram  somente  o

Estágio  de  Instrução  Preparatória  de  Oficiais  Temporários  (EIPOT)  e  66,7%

realizaram o Estágio de Instrução Preparatória de Oficiais Temporários (EIPOT) e o

Estágio de Instrução Complementar (EIC). 

Cabe ressaltar que o EIPOT é o estágio em caráter voluntário, realizado pelo

militar concludente com aproveitamento do CFOR e, consequentemente, declarado

Aspirante à Oficial da Reserva (Asp Of R/2), que tenha classificação por término de

curso dentro das vagas determinadas pela 1ª Região Militar (1ª RM) e que possua

conceito  favorável  a  ser  convocado  para  o  estágio.  O  EIPOT  tem  duração  de

aproximadamente 06 (seis) meses. 

Já o EIC é um estágio realizado pelo Aspirante à Oficial R/2 para preencher,

em tempo de paz, os claros de oficial Subalterno de carreira, permitir a aplicação,

sob orientação, dos conhecimentos adquiridos nos Órgãos de Formação de Oficiais

da  Reserva  (OFOR) e  no EIPOT e capacitar  os  estagiários  às prorrogações do

tempo de serviço, desde que atendam aos requisitos exigidos pela legislação em

vigor e aos interesses do Exército Brasileiro.

Foi  verificado  se  os  questionados,  após  sua  formação  no  CPOR/RJ,

colocaram em prática os conhecimentos adquiridos em Organizações Militares (OM)

de Artilharia ou em outros tipos de OM, tendo como resposta que 83,3% saíram da

formação direto para OM de Artilharia e 16,7% em OM de outras origens.

O gráfico a seguir apresenta o resultado obtido:
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GRÁFICO 1 - Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre os militares que após formados
foram servir em OM de Artilharia

Fonte: O autor

A percepção da amostra demonstra que o emprego após formado é, em sua

maioria (83,3%) em OM de Artilharia, proporcionando ao jovem Aspirante a Oficial

de  Artilharia  a  possibilidade  de  colocar  em  prática  os  conhecimentos  técnicos

adquiridos durante o Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR).

O questionário abordou as funções desempenhadas, observou-se que:

- 0% exerceram a função de Comandante da Linha de Fogo (CLF);

- 0% Oficial de Reconhecimento (O Rec);

- 16,7% Adjunto do Oficial de Comunicações (Adj O Com);

- 16,7% Observador Avançado (OA);

- 16,7% Adjunto do S2 (Adj S2);

- 0% Adjunto do S3 (Adj S3);

-  33,3%  apenas  funções  diretamente  relacionadas  com  a  administração

militar, tais como almoxarife, conformador de gestão entre outras; e

- 16,7% outras funções não relacionadas.
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TABELA 1: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre as funções desempenhadas pelos Of
temporários 

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Comandante da Linha de Fogo (CLF) 0 0%
Oficial de Reconhecimento (O Rec) 0 0%
Adjunto do Oficial de Comunicações (Adj O Com) 4 16,7%
Observador Avançado (OA) 6 33,3%
Adjunto do S2 (Adj S2) 0 0%
Adjunto do S3 (adj S3) 0 0%
Apenas  funções  diretamente  relacionadas  com  a
Administração Militar

6 33,3%

Outros 4 16,7%
TOTAL 20 100,0%

Fonte: O autor

GRÁFICO 2 – Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre o comando dos cabos, com
a atual formação

Fonte: O autor

Neste  item,  foi  aberto  um  espaço  para  “outras  opções”,  no  qual  se

destacaram  as  funções  de  Auxiliar  do  Oficial  de  Treinamento  Físico  Militar  (01

militar) e Oficial Subalterno em OM que não é de Artilharia (03 militares).

O  presente  resultado  demonstra  que  a  distribuição  das  funções  se

concentram em um grupo  reduzido de cargos,  não priorizando funções  que são

largamente estudadas durante o CFOR. A carga horária de assuntos relativos as

funções  de  Comandante  da  Linha  de  Fogo  e  Adjunto  do  S3  são  maciçamente

empregadas na escola de formação, com aulas teóricas e práticas, sendo fator de
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cobrança em avaliações formativas dos alunos do CPOR/RJ, contudo seu emprego

não foi constatado na presente pesquisa.  

A maioria da amostra (33,33%) se apresenta realizando funções que não são

específicas do combatente de artilharia, no caso, funções relacionadas diretamente

a  Administração  Militar.  Cabe  ressaltar  que  o  oficial  temporário  é  formado

combatente  da  arma  de  artilharia,  não  sendo  formado  para  atividades

administrativas, o que pode causar deficiências para administração, em virtude da

não formação básica para a atividade aliada a falta de experiência do jovem oficial.

Foi abordado no questionário sobre a contribuição da formação no CPOR/RJ

para  a  execução  das  funções  na  OM.  Como resultado,  foram obtidos  que  50%

responderam que a formação contribuiu plenamente no exercício das funções, 50%

responderam que contribuiu parcialmente e 0% que não contribuiu.

GRÁFICO 3 - Opinião da amostra, em valores  percentuais,  sobre a contribuição da formação na
execução das funções na OM.

Fonte: O autor

Este resultado vem a ser a consequência de que parte de oficiais formados

não serviram em OM de Artilharia e, também, ao grande número de oficiais que

executam funções administrativas nas OM de artilharia, fazendo com que o militar

travasse contato com assuntos que não são ministrados na escola de formação,

uma vez que são ministrados assuntos relativos a formação do combatente básico e

do futuro oficial da arma de artilharia.
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Durante as discussões do grupo focal, foi levantado que os oficiais oriundos

do CPOR/RJ apresentavam um conhecimento satisfatório de assuntos atinentes a

Arma de Artilharia, necessitando de uma maior prática dos trabalhos.

No  que  tange  à  contribuição  da  formação  para  o  exercício  da  liderança,

obteve-se o seguinte resultado: 66,7% responderam que a contribuição foi plena,

33,3%  responderam  que  foi  uma  contribuição  parcial  e  0%  que  não  houve

contribuição.

O exercício da liderança não depende somente dos aprendizados dos bancos

escolares.  Contudo, a orientação e o desenvolvimento do chefe militar tem caráter

evolutivo e gradativo. O resultado apresenta grande desenvolvimento realizado no

aluno do CPOR/RJ, no aspecto liderança, visto que a formação do oficial temporário

é relativamente curta em relação a do oficial de carreira formado na Academia Militar

das Agulhas Negras (AMAN), cuja carga horária de desenvolvimento da liderança é

bem maior.

Combinando-se os resultados apresentados pela amostra, verifica-se que um

conhecimento técnico-profissional norteia e alicerça a liderança. O conhecimento,

como já abordado, é fator de liderança. A mescla das atribuições inerentes ao chefe,

associadas a profundos conhecimentos de suas atribuições e funções formalizam

um bom líder.

A  Operação  de  Apoio  aos  Órgãos  Governamentais  (AOG)  além  de  uma

realidade para a Força Terrestre, vem sendo largamente empregado. Na pesquisa

foi verificado quais oficiais temporários participaram de alguma atividade envolvendo

AOG,  tendo  como  resultado  que  70%  já  participaram,  ou  seja,  14  oficiais

temporários  da  Arma de Artilharia.  Dentre  estes  militares,  todos  participaram da

Operação São Francisco (Complexo da Maré), 05 (cinco) da Operação Capixaba, 09

(nove) da Copa do Mundo em 2014 e 10 (dez) dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016,

como se pode observar no gráfico:
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GRÁFICO 4 – Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre o número de participações
em AOG

Fonte: O autor

Durante os debates no grupo focal, verificou-se a necessidade de um maior

aperfeiçoamento do ensino de atividades relacionadas à Operação de Apoio aos

Órgãos Governamentais. A atividade está intimamente relacionada, em sua parte

operacional,  as  atividades  de  Garantia  da  lei  e  da  Ordem (GLO)  ministrada  no

estabelecimento de ensino. Contudo este tipo de atividade exige do executante um

alto  grau  de  conhecimento  de  legislação,  especificamente  no  tocante  ao  direito

constitucional e penal, que não são expressamente relacionados durante o curso. 

Dentre os participantes de atividades envolvendo AOG, foi perguntado qual a

influência da formação no tocante a preparação e execução dos trabalhos atinentes

ao AOG o resultado está apresentado no gráfico abaixo: 

GRÁFICO  5  –  Avaliação  da  amostra,  em  porcentagem,  sobre  a  contribuição  da  formação  na
preparação e execução de AOG

Fonte: O autor
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Por  fim,  almejando  verificar,  criticamente,  a  opinião  dos  combatentes  a

respeito do tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre o estudo,

contudo não houveram contribuições adicionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre a influência da formação durante o transcurso das atividades de

liderança exercidas pelos Oficiais de Artilharia formados no CPOR/RJ.

A  revisão  de  literatura  possibilitou  concluir  que,  além  das  atividades  de

formação do combatente  básico  e  qualificação  dos  efetivos  das  OM, os Oficiais

Temporários  de  Artilharia  exerciam notória  atividade  administrativa  nos  quarteis.

Observou-se  também  uma  carência  na  desenvoltura  das  atividades  inerentes  a

administração militar por parte dos militares formados.

Notou-se ainda que a atual conjuntura apresentou uma nova realidade não só

para os Oficiais Temporários, mas sim para todo o Exército Brasileiro, o Apoio aos

Órgãos Governamentais  (AOG).  Tal  atividade tomou um vulto  muito  grande nos

últimos anos.

A  compilação  dos  resultados  obtidos  durante  a  pesquisa  permitiu  avaliar

como a formação está auxiliando os jovens oficiais em suas atividades. 

Inicialmente observou-se que parte significativa dos militares em questão não

estão servindo em OM de Artilharia, e dos que estão servindo em OM de artilharia

estão  exercendo  atividades  de  cunho  administrativo.  Isso  não  proporciona  o

continuo aprimoramento do combatente de artilharia, ou seja, o oficial temporário se

distancia  da  atividade  pela  qual  foi  formado,  defesa  da  pátria  utilizando-se  de

conhecimentos da arma de artilharia.

No  que  tange  as  funções  exercidas,  verifica-se  uma  distribuição

desproporcional,  deixando  de  contemplar  funções  cuja  a  matéria  é  vastamente

estudada no CPOR/RJ. É sabido que uma das formas de liderança é através do

conhecimento técnico-profissional.

As Operações de AOG também foram fatores de observação, demostrando

através dos resultados obtidos a necessidade de uma intensificação deste assunto.
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Necessita-se ampliar o conhecimento dos oficiais temporários nos bancos escolares

sobre o assunto em tela.

Recomenda-se,  assim,  uma revisão no Plano de Disciplinas do CPOR/RJ,

com a finalidade de atualizar e alinhar o que é ensinado aos verdadeiros interesses

da  Força,  no  que  tange  ao  Oficial  Temporário  de  Artilharia.  Isto  facilitaria

sobremaneira  o  desenvolvimento  da  liderança  nas  pequenas  frações  das  OM

diretamente  subordinadas  ao  CML,  além  de  proporcionar  militares  mais  bem

preparados para as atividades exigidas. 

Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade de atualização, visando

ser  um  facilitador  na  atividade  de  liderança.  Assim,  a  preparação  do  Oficial

Temporário de Artilharia formado no CPOR/RJ estará alinhado aos interesses do

Ministério da Defesa e, principalmente, da sociedade brasileira.
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA

A  fim  de  contribuir  com  o  aumento  da  operacionalidade,  agir  como  um

facilitador  no  processo  ensino-aprendizagem,  possibilitar  um  aumento  no

conhecimento técnico-profissional e, consequente, haver um incremento do fator da

liderança dos oficiais temporários, agindo, assim, de acordo com os interesses da

Força Terrestre, como solução prática deste trabalho sugiro:

-  A  implantação  de  um período  mínimo  para  que  os  Oficias  oriundos  do

CPOR/RJ  tenham,  durante  o  Estágio  de  Instrução  Complementar  (EIC),  que

permanecer  em  OM  de  Artilharia,  colocando  em  prática  os  conhecimentos

adquiridos  durante  o  CFOR,  visto  que  são  formados  oficiais  temporários

combatentes  da  Arma  de  Artilharia  e  que  durante  o  Estágio  de  Instrução  e

Preparação do Oficial Temporário (EIPOT) é apenas um período experimental, tendo

em vista que ele não assume função, apenas observa as atividades das OM, não

tendo a oportunidade de exercer sua liderança na plenitude;

- Tendo em vista a necessidade de que o oficial temporário contribua com a

Administração Militar, inserir no Plano de Disciplinas (PLADIS) assuntos vinculados

ao mesmo e avaliações formais se for o caso;

-  Aumentar  a  carga  horária  de  matérias  relacionadas  às  funções  mais

exercidas pelos oficiais temporários de Artilharia durante o período dentro do EB, em

detrimento de outras funções menos utilizadas; e

-  Aumentar  e/ou  inserir  assuntos  relacionados  ao  Apoio  aos  Órgãos

Governamentais  (AOG),  aprimorando  conhecimentos  específicos  destes  tipos  de

operações,  tais  como  direito  constitucional,  direito  penal,  direito  penal  militar  e

assuntos relacionados a Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

As  sugestões  constantes  deste  anexo  baseiam-se  nas  observações

realizadas  pelas  resposta  do  questionário  interposto  aos  oficiais  temporários  da

Arma de Artilharia formados no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio

de Janeiro.


