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RESUMO

Este trabalho analisa a formação básica do piloto da Aviação do Exército (AvEx).  Tal
abordagem  é  devida  ao  fato  do  ensino  no  Exército  Brasileiro  (EB)  ter  passado  por  uma
significativa  transformação,  onde se  objetivou reestruturar  os  diversos  cursos  de  formação  e
especialização para atender às novas exigências das funções do oficial do EB, decorrentes do uso
de modernas tecnologias e da evolução da Doutrina Militar. Nesse contexto, destaca-se o Curso
de  Piloto  de  Aeronaves  (CPA).  Entende-se  que  o  CPA deve  desenvolver  em  seus  alunos
competências necessárias a uma readequada concepção de emprego dos Batalhões de Aviação do
Exército (BAvEx), como observado em grandes eventos recentes, dentre os quais destacam-se os
Jogos  Olímpicos  e  Paraolímpicos  (JOP)  Rio  2016.  O  propósito  deste  trabalho  é  analisar  a
adequabilidade da formação básica do Piloto da Aviação do Exército às expectativas de emprego
nos BAvEx. Esse intento será conseguido através da revisão bibliográfica, estudo do emprego dos
BAvEx nos JOP Rio 2016 e pesquisa de campo, devidamente autorizada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, através de um questionário aplicado a uma amostra do universo de pilotos dos BAvEx.
A análise demonstrou que o modelo de formação dos Pilotos da AvEx, empregado ao longo de 25
anos, deixou de ser oportuno, uma vez que o ambiente operacional e a concepção de emprego dos
BAvEx sofreu profundas transformações. Além disso, o trabalho sinaliza um modelo de formação
mais aproximado às necessidades operacionais dos BAvEx.

Palavras-chave: Exército Brasileiro. Aviação do Exército. Formação de Pilotos. IFR. OVN.
 
 
1 INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica experimentada ao final do Século XX apresentou a necessidade de

novas habilidades aos pilotos da AvEx. A inserção do voo com óculos de visão noturna (OVN) e

o aumento da frota capacitada à realização do voo por instrumentos (IFR3) constituem fatores

impositivos à execução das missões operacionais e requerem que o piloto tenha o conhecimento
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para empregar tais habilidades. Caso contrário, o piloto não poderá realizar as missões em pauta,

limitando a capacidade operacional de seu BAvEx.

O presente trabalho discorre  sobre a  formação dos  pilotos  no Centro de Instrução de

Aviação do Exército (CIAvEx), através do CPA. Nesse sentido, busca levantar a adequabilidade

das  competências  (habilidades)  desenvolvidas  durante  o  CPA pelo  CIAvEx  à  realidade  de

emprego do piloto recém formado nos BAvEx.

Para isso, será feito um breve estudo sobre o emprego do piloto, depois de formado, nos

BAvEx. Busca-se como contexto o emprego dos BAvEx nos JOP Rio 2016, evento de grandes

proporções que empregou todos os BAvEx e todos os modelos de aeronaves da frota AvEx, em

um diversificado portfólio de missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico.

Após um breve estudo do emprego da AvEx e seus BAvEx nos JOP Rio 2016, serão

apresentados e discutidos dados obtidos em uma pesquisa de campo, materializada através de

questionário  entregue  e  respondido  por  pilotos  de  todos  os  BAvEx.  Para  isso,  buscou-se

diversificar  o  público  alvo  de  acordo  com a  experiência  (anos  de  voo  depois  de  formado),

modelos de aeronaves voadas e funções que exercem no BAvEx (comando, assessoramento e/ou

planejamento de operações).

Logo após, os resultados foram discutidos à luz da teoria pesquisada e foram observados

os  principais  óbices  para  o  exercício  da  atividade  de  pilotagem  de  aeronaves  nos  BAvEx.

Finalmente, foi verificado se o modelo de formação básica está adequado à mitigação desses

óbices, corroborando, ou não, com a operacionalidade dos BAvEx.

2 ENSINO NO EXÉRCITO BRASILEIRO: UMA VISÃO GERAL

No Mundo  atual  uma  das  palavras  que  mais  ganha  importância  para  a  sociedade  é  a

rapidez.  Vivemos uma rotina que se caracteriza por um número crescente de atividades,  que

requerem  das  pessoas  agilidade  para  sua  execução.  Com  a  educação,  observa-se  o  mesmo

fenômeno. De acordo com Cardoso e Hora (2013, p.2), “não podemos permanecer olhando para a

educação  como se  ainda  estivéssemos  no século  passado,  quando as  aulas  eram ministradas

apenas por memorização e  repetição”.  Nesse contexto,  faz-se necessária a inserção de novos

conceitos  de  educação,  como  a  competência,  e  a  revisão  curricular  dos  diversos  Cursos

ministrados no Exército.
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“Competência é a ação de mobilizar recursos diversos, integrando-os para decidir e atuar

em uma família de situações” (BRASIL, 2013, p.7). Dessa forma, pode-se inferir que o recurso

em questão é o conhecimento, seja através da teoria ou através da prática. Pode-se dizer, em

outras palavras, que “competência é a operacionalização da inteligência, e a forma concreta e

prática de colocá-la em ação” (CARDOSO; HORA, 2013, p.4). A variada gama de situações de

emprego  desse  conhecimento  após  a  conclusão  dos  cursos  requer  uma  atualização  de  seus

currículos,  adequando-os  a  possibilitar,  para  os  discentes,  entender  aquilo  que  está  sendo

ministrado para, a partir desse entendimento, aplicar o conhecimento conforme o requerido.

Em  consequência,  o  Sistema  de  Ensino  Militar  do  Exército  Brasileiro  precisou  se

modernizar. Esse processo teve início nos anos noventa, fruto de uma constatação do Estado-

Maior  do  Exército.  Assim,  o  Grupo  de  Trabalho  para  Estudo  da  Modernização  do  Ensino

(GTEME) foi criado e recebeu um Plano Geral de Trabalho, proposto em 29 de novembro de

1995. Em 15 de julho de 1996, o GTEME expediu o Documento Número 49, que se chamava

“Diagnóstico Efetuado no Sistema de Ensino e Proposta de Ações para corrigir as Deficiências

Encontradas”. O Documento apontava de forma contundente que o perfil do militar profissional

carecia  de  um redimensionamento,  necessário  face  às  vicissitudes  que  se  descortinavam nos

primeiros anos do século XXI, como a evolução tecnológica e a mudança na doutrina de emprego

do Exército (BRASIL, 1996). 

De  acordo  com Fázio  (2008),  o  processo  de  modernização  deverá,  ao  final,  propiciar

condições para:

preparar os oficiais segundo as novas ameaças do século XXI, pois no campo militar
surgem  novas  técnicas  de  comando  e  controle,  novas  formas  de  operações,  novos
armamentos e equipamentos, além das mudanças repentinas e constantes nos quadros
político  e  econômico  o  que  contribui  para  deixar  o  ambiente  de  combate  incerto,
fragmentado e a ameaça difusa. (FÁZIO, 2008, p.107).

O próximo tópico apresentará a síntese do processo de transformação do ensino no Exército

Brasileiro,  a  fim de alinhá-lo com a nova sistemática de ensino,  conhecida como ensino por

competências.
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2.1 A TRANSFORMAÇÃO DO ENSINO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

O  final  do  Século  XX  e  início  do  Século  XXI  caracterizaram-se  pelo  surgimento  de

diversas  tecnologias,  que  passaram  a  produzir  e  processar  informações.  O  uso  da  internet

permitiu a integração desses aparelhos. Nesse período da história, também conhecido como Era

do  Conhecimento,  merecem  destaque  gadgets  como  smartphones  e  tablets,  que  facilitam  o

treinamento e avaliação dos recursos humanos (LUCHETTI, 2006).

Em  paralelo,  houve  uma  reformulação  na  forma  de  emprego  das  Forças  Armadas,

utilizando estes aparelhos com vistas a produzir informações essenciais para a condução de uma

Campanha vitoriosa, tornando estes equipamentos partes dos modernos meios de combate, como

helicópteros e blindados. Atento a todas essas mudanças, a Era do Conhecimento fez surgir no

Exército Brasileiro (EB) a necessidade de transformação do Ensino. 

Para  atender  essa  nova  concepção  do  Exército  do  futuro,  a  percepção  atual  é  que  os

recursos humanos do EB deverão ter novas capacidades, como resultado da implantação de um

novo e efetivo Sistema de Educação e Cultura,  desenvolvendo as competências essenciais ao

desempenho das mesmas funções, fazendo uso de um portfólio diversificado de equipamentos e

tecnologias e ajustando-se à evolução da doutrina militar (FÁZIO, 2008).

O General Gleuber Vieira (1999) afirma que a escola já não pretende ensinar tudo. Deve

sim,  selecionar  um núcleo  de  conhecimentos  básicos  para  ministrar  a  seus  alunos,  os  quais,

manifestando seus talentos, usam técnicas disponíveis na busca e seleção do conhecimento que

constroem. O ensino deve buscar um sentido holístico da educação militar, em qualquer área,

flexível e adaptável às novas gerações de tecnologias.

O Projeto de Modernização do Ensino abarca desde o desenvolvimento e aperfeiçoamento

do ensino, centrado na inovação e na transformação, até a reestruturação dos cursos (incluindo o

Curso de  Piloto  de  Aeronaves,  tema central  do presente  trabalho),  em cada  ciclo  de ensino,

decorrentes  das  novas  capacitações  necessárias  a  cada  posto  ou graduação.  As mudanças  no

ensino deverão estar em consonância com as novas exigências para as funções.

Segundo a Diretriz Estratégica de Ensino (BRASIL, 2002), o ensino no Exército Brasileiro

deve ser dinâmico,  de forma a situar,  a  cada momento,  o  militar  no seu tempo,  tanto sob o

enfoque da conjuntura nacional, quanto mundial. Assim, espera-se preparar os recursos humanos
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para suprir as necessidades específicas da Força, além de capacitá-los para interagir em todos os

níveis com a sociedade brasileira.

As Instruções Reguladoras do Ensino Por Competências: Currículo e Avaliação (BRASIL,

2013) apresentam o conceito de currículo como sendo um conjunto de experiências de ensino

espontâneas  ou intencionais  que permeiam os  contextos  educativos.  Assim,  para  o Curso  de

Piloto  de  Aeronaves,  torna-se  desejável  que  a  revisão  do  currículo  faça  constar  um variado

conjunto  de  experiências  de  maneira  a  tornar  o  Piloto  o  mais  preparado  possível  para  seu

emprego em apoio aos BAvEx.

Segundo Motta (1998), o ensino militar não pode ser especulativo, mas objetivo, porque se

destina à formação de oficiais, homens de ação. O autor ainda afirma que a eficiência no referido

ensino não depende da quantidade de matéria dos programas, senão da sua qualidade e do modo

porque é ministrado.

A Diretriz  Estratégica  de  Ensino  (2002,  p.2)  apresenta  como uma de  suas  orientações

“racionalizar a execução das atividades do Sistema de Ensino, por intermédio da otimização dos

recursos humanos e econômicos envolvidos”.

No Projeto de Modernização do Ensino do Exército Brasileiro, os cursos integrantes do

Sistema  de  Ensino  do  EB  foram  classificados.  Será  objeto  deste  estudo  um  Curso  de

Especialização (Curso de Piloto de Aeronaves), que qualifica o oficial para a ocupação de cargos

e para o desempenho de funções que exijam conhecimentos e práticas especializadas (BRASIL,

2002). 

Por fim, a própria Diretriz Estratégica de Ensino (2002, p.6) determina que os Órgãos que

integram o Sistema de Ensino do Exército devem, dentre outras obrigações, “atualizar os cursos

com conhecimentos adequados a preenchimento de cargos e à sofisticação das tecnologias de

emprego militar”.

Daí surge a necessidade e importância de saber se a formação básica dos pilotos da Aviação

do Exército está adequada às necessidades dos BAvEx. 

Nesse contexto, pretende-se, após uma pesquisa qualitativa da legislação existente sobre o

assunto, alinhar as necessidades/expectativas dos BAvEx em relação aos pilotos recém-formados

da AvEx à nova metodologia de educação por competências, desenvolvida no Exército Brasileiro

por determinação do Estado-Maior do Exército (EME) e sob coordenação do Departamento de

Educação e Cultura do Exército (DECEx).



6

3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 MATERIAL

Conforme se salientou na introdução, pretende-se analisar os dados obtidos na aplicação

do questionário baseado nas seguintes características:

a.  competências  mais  requisitadas  para  o  planejamento  e  execução  de  operações  nos

BAvEx, tendo por base a Operação de Segurança nos JOP Rio 2016; e

b. competências desejáveis mais relevantes para o piloto para exercício de suas funções

nos BAvEx.

De acordo com o Manual O Esquadrão de Aviação do Exército (BRASIL, 2003, p.1-2), os

BAvEx que serão alvos da análise, são empregados em um ambiente de combate moderno com às

seguintes características:

(1) As concepções doutrinárias, atualmente em vigor nos exércitos com experiência de
combate  recente,  buscam fazer  face  às  novas  necessidades  impostas pelo  combate
moderno.
(2)  O  advento  de  modernos  equipamentos,  armamentos  de  elevada  letalidade  e  a
intensa  utilização  do  espectro  eletromagnético  são  fatores  contribuintes  para  a
transformação da guerra em uma tarefa multidimensional em que é exigido alto grau de
iniciativa, agilidade, sincronização e capacidade de gerenciamento das informações.
(3)  As  características  do  combate  moderno  tornam  imperativa  a  necessidade  de
atualizar  conceitos  doutrinários  orientadores  do  preparo  e  do  emprego  da  força
terrestre (F Ter), a necessidade de adoção de novas estruturas organizacionais, mais leves
e flexíveis,  e a necessidade de modernização de equipamentos de forma a adequar a
capacidade da F Ter. (BRASIL, 2003, p. 1-2, grifo nosso).

Do exposto, depreende-se que a nova concepção de emprego dos BAvEx, em consonância

com as características de um ambiente operacional em constante transformação, com o uso de

novas tecnologias, modernos equipamentos e a evolução doutrinária, impõe um novo modelo de

formação dos pilotos, desde a sua formação básica, no CPA.

3.2 MÉTODO

Segundo  Silveira  e  Córdova  (2009,  p.41),  o  estudo  de  um  grupo  ou  povo  tem  por

características  específicas  a  interação  entre  o  pesquisador  e  o  objeto  pesquisado,  além  da

observação,  entrevista  intensiva  e  análise  de  documentos.  Assim,  este  trabalho  realizará  em
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relação  ao  procedimento  uma pesquisa  etnográfica,  uma vez  que  o  CIAvEx,  como parte  do

Sistema de  Ensino do Exército  Brasileiro,  capacita  os  recursos  humanos  que  realizarão  suas

atividades  na  Aviação  do  Exército,  em  particular  os  pilotos  de  helicópteros.  A pesquisa  de

conclusão de Curso objetiva analisar a documentação que regula o CPA à luz das competências

desenvolvidas. A seguir, será apresentado o estudo de documentos que trataram do emprego dos

BAvEx nos JOP Rio 2016. Por fim, serão discutidos os resultados de um questionário preenchido

por pilotos dos BAvEx, que tem ênfase nas habilidades que os pilotos dos BAvEx possuem. 

De acordo com Silveira e Córdova (2009), o objetivo da coleta de dados é a busca por

informações para elucidar o fenômeno ou fato que se deseja desvendar. Nesse sentido, o tipo de

abordagem do trabalho será o qualitativo, pois a pesquisa intenciona aprofundar-se na análise da

formação dos pilotos da Aviação do Exército a fim de verificar se as competências adquiridas em

sua formação correspondem às expectativas e necessidades dos Batalhões de Aviação do Exército

(BAvEx) onde serão empregados.

Em relação à natureza da pesquisa, essa será aplicada porque busca produzir conhecimentos

para aplicação prática. No caso em questão, confirmar a adequabilidade da formação básica dos

pilotos da Aviação do Exército no CIAvEx e, em caso negativo (não adequabilidade),  propor

estudos a fim de mitigar os problemas (deficiências) apresentados.

 Finalmente, a pesquisa tem por objetivos, segundo Gil (2007, p.41) proporcionar maior

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito a fim de aprimorar ideias

sobre uma possível solução. Nesse sentido, a pesquisa tem caráter exploratório, uma vez que

analisa  se  a  formação  básica  dos  pilotos  corresponde  às  expectativas  dos  BAvEx  onde

empregarão  as  capacidades  adquiridas.  Para  isso  fará  um  levantamento  bibliográfico,

questionário/entrevista e estudará a forma de emprego do BAvEx nos JOP Rio 2016.

4 A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

4.1 UM BREVE HISTÓRICO

A origem da Aviação do Exército remonta aos campos de batalha da Guerra da Tríplice

Aliança. Duque de Caxias, Comandante das Forças Aliadas, empregou de forma pioneira balões
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cativos  em operações  militares  na  América  do  Sul,  com a  finalidade  de  observar  as  linhas

inimigas (BRASIL, 2017b).

Segundo o documento que contêm o histórico da AvEx (BRASIL, 2017b), nas décadas de

1910  e  1920,  a  Aviação  Militar  passou  por  uma  fase  de  reorganização  e  desenvolvimento,

criando-se  a  Arma de  Aviação do Exército.  Com aviões  novos e  a  vinda  da  Missão  Militar

Francesa de Aviação,  foi  dado um grande impulso para a  Escola de Aviação Militar,  que se

encontrava  em  pleno  funcionamento  no  Campo  dos  Afonsos,  Rio  de  Janeiro-RJ  e,

consequentemente, para a nova Arma. Na Revolução Constitucionalista de 1932, a Aviação do

Exército teve uma atuação destacada no combate aos revolucionários paulistas.

Entretanto,  com a eclosão da 2ª  Guerra  Mundial  e  a  notória  importância  do uso da  3ª

dimensão do campo de batalha,  o Governo Brasileiro decidiu criar uma nova Força Armada.

Assim,  por  Decreto  Presidencial,  em  20  de  janeiro  de  1941,  foi  criado  o  Ministério  da

Aeronáutica,  atribuindo-se à Força Aérea Brasileira a exclusividade da realização de estudos,

serviços ou trabalhos relativos à atividade aérea nacional, extinguindo-se o Corpo de Aviação da

Marinha  e  a  Aviação  Militar,  encerrando,  assim,  a  primeira  fase  da  Aviação  do  Exército

(BRASIL, 2017b).

Os conflitos ocorridos ao longo do Século XX materializaram a importância do emprego de

aeronaves de asas rotativas como fator determinante para o sucesso das operações. Nas décadas

de 60 e 70 a Guerra do Vietnã foi caracterizada pelo surgimento do termo aeromobilidade4 e pelo

amplo uso dos helicópteros.

Atento a essas mudanças, o Exército Brasileiro conscientizou-se da necessidade de possuir

uma aviação própria e, assim, na década de 80, o Estado-Maior do Exército realizou estudos que

culminaram com a criação da Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx) e do 1º

Batalhão de Aviação do Exército (1º BAvEx). O contrato de aquisição e o recebimento de 52

aeronaves selou, definitivamente, o ressurgimento da Aviação do Exército (BRASIL, 2017b).

As primeiras turmas de especialistas foram formadas com o apoio da FAB e da MB. Em

1991 criou-se o Núcleo do Centro de Instrução de Aviação do Exército (NuCIAvEx). Em 1992, o

CIAvEx foi ativado e retomou sua missão de ministrar cursos e estágios visando à formação,

4 Aeromobilidade: capacidade que uma força, empregando meios aéreos no campo de batalha, possui para: atuar em
profundidade, antecipando-se ao inimigo; localizar e engajar forças afastadas da linha de contato; alertar sobre o
esforço inimigo; redirecionar a manobra; ampliar o comando e o controle; reorganizar o apoio ao combate; controlar
as áreas de retaguarda; e assegurar o apoio logístico. (BRASIL, 2000b, p. A-1).
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especialização e  aperfeiçoamento  de  pessoal,  habilitando-os  para  a  ocupação de  cargos  e  ao

desempenho de funções ligadas à Aviação do Exército.

4.2 ESTRUTURA, SUBORDINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

A AvEx subordina-se operacionalmente ao Comando de Operações Terrestres (COTer), o

qual tem a missão de orientar e coordenar o preparo e emprego de toda Força Terrestre (BRASIL,

2017c).  Subordinado ao COTer  está  o  Comando de Aviação do Exército  (CAvEx),  comando

operacional composto por especialistas em aviação, sediado em Taubaté-SP. 

Ao CAvEx, compete o preparo e emprego ou coordenações técnicas de todas as Unidades

de Aviação subordinadas, conforme abaixo:

a. Unidades Operacionais: 1º e 2º BAvEx (Taubaté-SP), 3º BAvEx (Campo Grande-MS), 4º

BAvEx (Manaus-AM), Pelotão de Polícia do Exército e Companhia de Comunicações de Aviação

do Exército (Cia Com AvEx), com sede em Taubaté-SP;

b. Unidade para Apoio Logístico: Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do

Exército (BMS), sediada em Taubaté-SP;

c. Unidade de Ensino: CIAvEx (Taubaté-SP); e

d.  Unidade  de  Gestão  Administrativa  e  de  Infraestrutura:  Base  de  Aviação  de  Taubaté

(Taubaté-SP).

Nesse  contexto,  é  oportuno  ressaltar  que  as  coordenações  técnicas  feitas  pelo  CAvEx

ocorrem com as Unidades de Aviação fora da sede de Taubaté-SP, ou seja, o 3º e 4º BAvEx. Esses

dois BAvEx tem seu preparo e emprego coordenados pelo Comando Militar do Oeste (CMO) e

Comando Militar da Amazônia (CMA), respectivamente.

O CIAvEx,  por  ser  uma Unidade  de  Ensino  da  AvEx,  tem um Canal  Técnico  com o

Departamento  de  Ensino  e  Cultura  do  Exército  (DECEx)  através  da  Diretoria  de  Educação

Técnica Militar (DETMil).

Completando a estrutura, as Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do

Exército (NARMAvEx) preveem que a Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx),

subordinada  ao  Comando  Logístico  (COLog),  é  o  órgão  responsável  pelo  levantamento  e

consolidação de necessidades de todas as Unidades da AvEx pelo Brasil (BRASIL, 2009).
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Figura 01 – Organograma da Aviação do Exército (subordinação e comando).

Fonte: adaptado de BRASIL (2017b).

Com a estrutura acima apresentada, o CAvEx tem, segundo o Manual de Vetores Aéreos da

Força Terrestre (BRASIL, 2014a), as seguintes atribuições:

a)  coordenar  e  controlar  o  preparo  dos  Batalhões  deAviação  do  Exército  (BAvEx),
incluindo aqueles subordinados a Comandos Militares de Área (C Mil A), assessorando-
os quanto aos aspectos técnico-normativos, relacionados às operações e à logística; 
b) assessorar um grande comando operativo no planejamento, no preparo e no emprego
da AvEx, quando não ativada a Estrutura Militar de Defesa (Etta Mi D); 
c) planejar, coordenar e controlar as atividades e tarefas de apoio logístico específicas da
AvEx como um todo e de seus meios aéreos, particularmente quando da articulação das
U Ae ou frações da AvEx para o emprego descentralizado em operações; 
d) assessorar os grandes comandos logísticos da F Ter, em estreita coordenação com a
DMAvEx, no que tange ao planejamento, à coordenação e ao controle das atividades
relacionadas à logística de AvEx; e 
e)  planejar  e  supervisionar,  no  âmbito  da  AvEx,  a  formação,  a  especialização,  o
aperfeiçoamento e a manutenção das competências do pessoal especialista de aviação.
(BRASIL, 2014b, p. 3-4).

Em síntese, segundo o Manual de Campanha EB20-MC-10.214, Vetores Aéreos da Força

Terrestre, a missão precípua da AvEx é prestar aeromobilidade orgânica à Força Terrestre (F Ter).

Para cumprir essa missão, realiza operações de combate, apoio ao combate e apoio logístico,
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executando tarefas que integram todas as Funções de Combate,  com seus próprios meios ou

compondo uma Força Tarefa Aeromóvel (FT Amv).

Concluindo, o Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre (BRASIL, 2014b) ressalta as

características  dessa  estrutura,  racional,  flexível  e  capaz  de  evoluir  para  atender  a  quaisquer

situações  de  emprego  que  se  configurem  em  tempo  de  paz,  crise  ou  conflito  armado,  em

diferentes áreas e cenários, tendo como principal peça de manobra os BAvEx.

4.3 A CONCEPÇÃO DE EMPREGO DOS BATALHÕES DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

4.3.1 Ambiente Operacional

Segundo o Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre, os BAvEx deparam-se atualmente

com  um  ambiente  operacional  caracterizado  por  sucessivas  mudanças  em  todas  as  áreas  e

segmentos, impondo significativos reflexos em sua maneira de operar (BRASIL, 2014b).

A Era do Conhecimento está permeada de fatores que afetam o emprego dos BAvEx, dentre

os quais o Manual anteriormente citado (2014b, p. 4-5) destaca os seguintes:

4.6.1.1 A Dimensão Humana
4.6.1.1.1 As sociedades tornaram-se mais  conscientes  quanto ao  custo da alternativa
bélica na solução dos conflitos [...] com reflexos não só no armamento e equipamento
empregados, mas também na natureza e no adestramento da tropa empregada.
4.6.1.2 O Combate em Áreas Humanizadas
4.6.1.2.1 O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações
tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no seu entorno. 
4.6.1.4 O Caráter Difuso das Ameaças
4.6.1.4.2 A crescente proeminência de grupos transnacionais ou insurgentes, com ou sem
apoio político e material de países,  ampliou o caráter difuso das ameaças a serem
enfrentadas com o emprego de forças de Defesa.
4.6.1.5 O Ambiente Interagências
4.6.1.5.2  A ação  coordenada  entre  as  forças  militares  e  esses  atores  na  defesa  de
interesses legítimos é a chave do sucesso. Portanto, pode-se depreender que as operações
militares da Era do Conhecimento têm como traço comum o ambiente interagências, que
pode interferir favoravelmente no seu curso. Atuar nesse ambiente operacional exige
efetivos  militares  com  mentalidade,  linguagem  e  estruturas  adequadas  ao
relacionamento com essa diversidade de agências.
4.6.1.6 As Novas Tecnologias e sua Proliferação
4.6.1.6.1  Quando  aplicados  às  funcionalidades  de  combate,  os  novos  recursos
tecnológicos acessíveis  à  sociedade  passaram  a  exercer  influência  direta  no
planejamento e na condução das operações militares.  (BRASIL,  2014b, p.  4-5,  grifo
nosso).



12

Segundo as  Instruções  Provisórias  (IP)  O Emprego  da  Aviação  do  Exército  (BRASIL,

2000b,  p.  7.1)  “a  rapidez  na  execução  e  a  obtenção,  o  mais  cedo  possível,  do  controle  ou

neutralização dos acidentes capitais do terreno, dão à força atacante uma grande vantagem em

combate”.

Nesse ambiente, a AvEx, como elemento de múltiplo emprego da F Ter, tem participação

ativa  na  guerra  de  movimento,  realizando  ações  em  profundidade,  nos  flancos  e  de  forma

continuada,  permitindo que  os  comandantes  obtenham consideráveis  efeitos  em proveito  das

operações militares, segundo as IP O Esquadrão de Aviação do Exército (BRASIL, 2003, p. 1-3).

Ainda,  as  IP 90-1  -  Operações  Aeromóveis,  apresentam as  seguintes  características  do

combate moderno:

(1)  O  combate  convencional  moderno,  em  área  operacional  continental  (AOC),
determina a rapidez das operações, com vistas a explorar os pontos fracos do inimigo,
anulando a sua liberdade de ação.
(2) Atualmente, busca-se a conquista ou a destruição imediata de objetivos estratégicos,
para retirar a capacidade do inimigo (Ini) em prosseguir o combate e reduzir as perdas
humanas.
(3) As operações devem ser desenvolvidas num combate continuado e não-linear, com
ênfase nas manobras desbordantes ou envolventes, visando  atuar na retaguarda do Ini
para  isolá-lo,  privá-lo   de  sua  capacidade  de  manobra  e  retirar-lhe  a  vontade  de
combater.
(4) Nesse contexto, as Op Amv crescem de importância, juntamente com as ações de
blindados e fogos maciços em profundidade. O emprego do meio aéreo orgânico permite
à F Ter multiplicar o seu poder de combate.
(5) Como fator de êxito das operações,  a sincronização das atividades  no campo de
batalha é priorizada, para que o máximo poder de combate seja colocado no momento e
lugar decisivos. (BRASIL, 2000c, p.1-1 e 1-2, grifo nosso).

Somando-se a tudo acima apresentado, o Manual  de Vetores Aéreos da Força Terrestre

(BRASIL, 2014b, p. 4-4) apresenta o conceito de Operações de Amplo Espectro, que trata da

combinação de operações defensivas, ofensivas, de pacificação e de apoio a Órgãos de Segurança

Governamentais,  simultânea  ou  sucessivamente,  prevenindo  ameaças,  gerenciando  crises  e

solucionando conflitos armados, em situações de guerra e não-guerra. Para executá-las, espera-se

que os comandantes em todos os níveis tenham um alto grau de iniciativa e liderança.  Além

disso, a composição de meios deve ser flexível, modular, garantindo adaptação às mudanças do

ambiente.

Essas são as características de emprego dos BAvEx na atualidade.
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Entretanto,  pudemos  observar  nos  grandes  eventos  que  recentemente  ocorreram,  uma

mudança na forma de emprego dos BAvEx. É sobre esses casos que este artigo pretende detalhar

os estudos.

4.3.2 Capacidades Operacionais da Aviação do Exército

A AvEx  possui  condições  de  proporcionar  aeromobilidade  orgânica  à  Força  Terrestre

(BRASIL, 2014b). Dessa forma, os BAvEx, elemento de manobra do CAvEx, seriam empregados

de forma descentralizada ou subordinados à Brigada de Aviação do Exército (Bda AvEx). Essa

estrutura seria ativada em tempo de Guerra e centralizaria todos ou parte dos BAvEx, ficando

diretamente subordinada ao Comandante da Força Operativa5. A Bda AvEx seria constituída a

partir dos recursos (material e pessoal) existentes no CAvEx desde o tempo de paz (BRASIL,

2014a apud AMBRÓSIO, 2015, p. 33).

Atualmente, no tocante às aeronaves, os BAvEx possuem os modelos listados no Apêndice

A deste Trabalho.

Em  relação  à  forma  de  emprego,  segundo  Ambrósio  (2015,  p.  37),  a  cobertura

proporcionada pela escuridão vem sendo utilizada por estrategistas ao longo dos anos para obter

vantagens táticas.  Como um dos exemplos  mais  emblemáticos,  no século XX a  humanidade

acompanhou a Operação Overlord, que definiu os rumos da II Guerra Mundial, ter seu início a

noite sobre as praias da Normandia.

Atento a essa premissa, o Exército Brasileiro estabeleceu metas estratégicas para a AvEx,

conforme abaixo:

O Exército  Brasileiro,  por meio do Sistema de Planejamento do Exército  (SIPLEx),
estipulou  metas  estratégicas  a  serem  alcançadas  pela  AvEx  de  curto,  médio
e longo prazo. Dentre as de curto prazo (até 2007) foi  estabelecido capacitar a Avia-
ção do Exército a realizar o vôo com óculos de visão noturna. Dentre as de médio
prazo (de 2008 a 2015) foi estabelecido capacitar a Aviação do Exército a combater
à  noite.  Dentre  as  de  longo  prazo  foi  estabelecido  iniciar  a  substituição  da  frota
adquirida nas décadas de 80 e 90, buscando a aquisição de aeronaves projetadas para
emprego  militar,  aptas  ao  combate  noturno  e  com  capacidade  de  instalação  de
equipamentos optrônicos e armamento no estado d’arte. (EVANDRO, 2008, p.20, grifo
nosso).

5 Força Operativa (FOp) – Forças que se configuram para a execução das operações militares.
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Assim, pode-se inferir que o Exército Brasileiro visualizava, a mais de 10 anos atrás, que o

emprego de aeronaves da AvEx a noite, com o uso de Óculos de Visão Noturna, constituiria um

ganho  operacional  enorme para  as  operações  aeromóveis,  aproveitando-se  da  dificuldade  de

observação por parte do inimigo e do elemento surpresa. De fato, nos dias de hoje, todos os

modelos em uso na AvEx possuem a capacidade de voar usando os OVN. 

Entretanto,  embora  os  modelos  sejam  capacitados  para  este  tipo  de  voo,  os  pilotos

constituem um grande limitador  para  as  operações  com o emprego dos  OVN,  uma vez  que

Ambrósio (2015, p.  45) afirma que a adaptação dos  pilotos  ao voo com OVN só ocorre no

Estágio de Voo com Óculos de Visão Noturna (Estágio OVN), anos depois dos pilotos terem

concluído  a  sua  formação  básica.  A mesma  sistemática  é  empregada  para  a  aquisição  da

habilidade de voar por instrumentos (IFR).

Analisando  as  capacidades  operacionais  da  AvEx,  pode-se  chegar  a  conclusão  que  os

modelos de Anv disponíveis nos BAvEx são aptos a cumprir todo o tipo de missões de combate,

apoio ao combate e apoio logístico. Por outro lado, quando se analisam as equipagens (pilotos),

ficam nítidas limitações em relação ao cumprimento de missões aeromóveis, como aquelas em

que se usam os OVN, se voa por instrumentos (IFR) ou há o emprego de armamentos aéreos.

5 O CURSO DE PILOTO DE AERONAVES

A Portaria nº 102 do Estado-Maior do Exército (EME), de 29 de janeiro de 2012, normatiza

o Curso de Piloto de Aeronaves. 

Ela  apresenta como principal  objetivo “habilitar  os  oficiais  à  ocupação de cargos  e  ao

desempenho de funções ligadas ao planejamento e à execução de missões de voo, por meio de

pilotagem de aeronaves” (BRASIL, 2012, p. 1).

O Curso, de acordo com a Portaria, possui duração de 40 semanas, sendo divididas em fase

teórica  e  fase  prática.  Na  fase  teórica,  é  apresentado  todo  o  conhecimento  necessário  para

entender o voo do helicóptero. De acordo com Brasil (2017d), as disciplinas vistas na teoria são

“Aerodinâmica,  Comunicações  e  Eletrônica,  instrumentos  de  Bordo,  Motores  a  Reação,

Meteorologia, Tráfego Aéreo, Navegação Aérea, Teoria do Voo por Instrumentos, Teoria do Voo

Visual  e  Teoria  da  Aeronave  de  Treinamento,  totalizando  1048  horas-aula  ministradas  por

especialistas”.
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Ao final dos conhecimentos teóricos,  o aluno realiza voos no simulador  full  motion de

propriedade do Exército Brasileiro e, a seguir, os voos na aeronave, aprendendo as manobras

básicas  de  pilotagem  comuns  a  qualquer  piloto,  como  decolagem,  circuito  de  tráfego,

aproximação e pouso. Depois de dominar as manobras básicas, o aluno aprende as manobras de

emprego geral, como pouso em área restrita, pousos em terreno acidentado, rapel, operações de

guincho e gancho e desembarque em meio aquático (BRASIL, 2017d).

Finalizando o Curso, os alunos aplicam todo o conhecimento teórico e prático adquirido

realizando uma navegação visual para diversas localidades no território brasileiro, situadas a uma

longa distância. 

Pode-se  notar  que  nesse  modelo  de  formação  básica,  não  há  quaisquer  conhecimentos

ministrados  referentes  aos  OVN,  voos  por  instrumentos  (há  apenas  a  teoria)  e  emprego  de

armamento  aéreo.  Essas  lacunas  na  formação  básica  criam  limitações  operacionais  para  os

BAvEx. Como limitações operacionais, no tocante ao OVN por exemplo, podemos citar:

1) todos os modelos da frota AvEx estão capacitados a voar com OVN, deixando de serem

empregados;

2)  como  já  citado  por  Ambrósio  (2015,  p.45),  o  piloto  irá  adquirir  os  conhecimentos

necessários  para  a  execução  do  voo  com  OVN  em  Estágio  específico,  anos  depois  de  sua

formação básica.

É oportuno ressaltar que a capacidade de voos com OVN por todos os modelos da frota

AvEx ocorre  porque  o  Exército  Brasileiro  estabeleceu  como um dos  objetivos  do  Programa

Estratégico Aviação do Exército “Renovar e modernizar a frota existente, utilizando toda a sua

capacidade operativa, em virtude da obsolescência técnica do material de emprego militar  ao

longo do tempo” (BRASIL, 2017e). Fica evidente que a modernização da frota AvEx também

abarcou as aeronaves de instrução do CIAvEx. Dessa forma, o CIAvEx passou a contar, desde

2016 com a aeronave Fennec AvEx para a formação básica dos pilotos, com o conceito  glass

cockpit e a aptidão para voar e fazer tiros com o armamento axial (metralhadora .50 polegadas e

foguetes SBAT 70 milímetros) utilizando os OVN.

Além disso, a criação de uma Divisão de Simulação no CIAvEx permite que os alunos

possam em sua formação básica realizar treinamentos seguros de voos por instrumentos (IFR),

desenvolvendo essa necessária competência.
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Do exposto, viu-se a real necessidade de fazer “ajustes” na formação dos pilotos, com o

objetivo  de  adequar  as  capacidades  (competências)  ensinadas  durante  o  Curso  de  Piloto  de

Aeronaves  ao  incremento  da  capacidade  operativa  das  máquinas,  razão pela  qual  o  CIAvEx

iniciou as tratativas com a Diretoria de Educação Técnica Militar a fim de reformular o CPA.

Esse estudo era urgente, tendo em vista que o CIAvEx estava prestes a receber o moderno Fennec

AvEx.

Como resultado, foi implantado, ainda em 2016, um currículo experimental do CPA, onde

os alunos deveriam aprender a voar com os OVN, realizando uma grade modular de 14 missões

de voos com esse equipamento, além de 17 missões de voos IFR (com uso de simuladores),

formando os alunos com essas importantes competências.

O CPA 2016 realizou então sua fase prática na Anv modernizada (Fennec AvEx) e formou

12  novos  pilotos  aptos  não  apenas  a  operar  com aeronaves  glass  cockpit,  mas  também em

condições de utilizar os OVN em voo e realizar os voos IFR (ganhando experiência), como piloto

de  qualquer  modelo  da  frota  de  aeronaves  AvEx.  Esse  fato  foi  de  extrema  relevância,  pois

permitiu  que  os  pilotos  recém-formados  se  apresentassem  nos  BAvEx  aptos  a  voar  OVN,

eliminando os anos que existiam entre sua formação e a realização do Estágio específico para o

voo com OVN. Em relação ao voo IFR, o mesmo pode ser afirmado.

 Para os próximos anos está prevista a inserção no CPA dos módulos de pilotagem tática e

do  tiro  com  armamento  axial,  suprimindo  assim  a  necessidade  de  se  realizar  o  Estágio  de

Pilotagem Tática (EPT). A realização desses módulos, somados ao módulo com OVN e IFR,

permitirá  que  o  piloto  recém-egresso  apresente-se  no  BAvEx  com  todas  as  competências

necessárias a um piloto tático,  reduzindo o tempo necessário para adquiri-las de anos após a

formação para zero.

Concluindo, descortina-se nos próximos anos um cenário onde o piloto da AvEx terá sua

formação  básica  equiparada,  em  todos  os  sentidos,  a  formação  básica  dos  maiores  e  mais

desenvolvidos Exércitos do Mundo.
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6  O  EMPREGO  DA  AVIAÇÃO  DO  EXÉRCITO  NOS  JOGOS  OLÍMPICOS  E

PARAOLÍMPICOS 2016

Inicialmente,  o  emprego  da  AvEx  nos  JOP Rio  2016  foi  precedido  de  uma  intensa

preparação. A primeira atividade significativa de preparação foi a Operação Três Luas, realizada

no primeiro semestre de 2015. Tal Operação teve por objetivo elevar o padrão operacional da

AvEx em Operações com OVN, o que caracteriza a importância das tripulações estarem aptas a

realizar esse tipo de voo.

A AvEx participou dos JOP Rio 2016 montando uma estrutura constituída pelo Comando de

Aviação do Exército e seus BAvEx. O CAvEx por sua vez estava subordinado ao Comando Geral

de Defesa de Área (CGDA) e Comandos de Defesa Setoriais (CDS), ambos situados na Cidade

do Rio de Janeiro-RJ.

Nas  sedes  da  modalidade  futebol,  o  CAvEx  destacou  elementos  para  atuar  junto  ao

Comando de Defesa de Área (CDA), sistemática essa adotada na Copa do Mundo FIFA 2014. Os

CDA estavam constituídos em São Paulo-SP, Belo Horizonte-MG, Brasília-DF e Manaus-AM.

Assim, pode-se dizer que o CAvEx empregou todos os seus meios, em vários centros urbanos

espalhados pelo Brasil.

Resumidamente,  pode-se  dizer  que  o  emprego  da  AvEx  previa  a  preservação  ou

restabelecimento da ordem pública, proporcionando aeromobilidade às forças empregadas sob

responsabilidade do Exército Brasileiro, apoiando as diferentes ações de defesa de Eixos de ação

previstos para o evento, tendo como prioridade o transporte das Forças Táticas de Operações

Especiais. Para isso, as tropas empregadas nas sedes olímpicas deveriam possuir as seguintes

capacidades operacionais:  transporte de tropa,  comando e controle  (C2),  transporte  e feridos,

escolta de comboio, apoio de fogo aéreo, observação aérea, reconhecimento e infiltração/incursão

de força tática de Operações Especiais. Além disso, as aeronaves deveriam estar em condições de

transportar feridos, se fosse necessário.

A análise estatística do emprego da AvEx nos JOP Rio 2016 apresentou o total  de 102

missões de voos realizadas, de um total de 119 previstas, assim distribuídas:
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Gráfico 1: missões de voo da AvEx nos JOP Rio 2016.

Ligação Comando; 40,35%
Demonstração de Força; 1,75%

Rec Amv, SOA, Escolta; 38,60%
Transporte tropa; 1,75%
Técnicas Especiais; 15,79%

Busca SAR; 1,75%

Fonte: Relatório CAvEx JOP Rio 2016.

Da análise do gráfico, torna-se oportuno ressaltar que algumas das missões realizadas pela

AvEx  não  são  claramente  especificadas  nos  Manuais,  constituindo  um  portfólio  de  missões

originadas na evolução da doutrina de emprego da AvEx ao longo de seus mais de 30 anos de

recriação, sendo abaixo descritas:

1) Técnicas Especiais – emprego da Anv para infiltração de equipes táticas6,  utilizando

procedimentos operacionais diferenciados para desembarque (rapel ou corda rápida);

2) Ligação de Comando -  transporte de pessoal relacionado ao comando ou coordenação

da operação de um ponto à outro da área de operações, permitindo a ligação entre os diversos

níveis de comando da operação;

3)  Transporte  de  Tropa  –  transporte  de  frações  constituídas  de  tropas  convencionais7

utilizando procedimento normal de embarque e desembarque, de um ponto a outro da área de

operações;

4) SOA – Sistema “Olho da Águia”. É um Sistema de Transmissão de Imagens que consiste

em uma câmera de alta resolução instalada no helicóptero Fennec que transmite os dados para a

estação de terra, a fim de permitir que o comando da operação tenha imagens em tempo real da

área de operações;

5)  Escolta  –  acompanhamento  de  comboios  de  veículos,  normalmente  transportando

equipes táticas de atiradores para pronta resposta em face de alguma ameaça;

6 Nos JOP Rio 2016, constituídas pelas Forças de Contra Terror, subordinadas ao Comando Conjunto de Prevenção e
Combate ao Terrorismo (CCPCT).
7 Subordinadas ao CGDA e aos CDS
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6) Demonstração de Força – missão de caráter dissuasório apresentando os meios (pessoal e

material) da AvEx envolvidos na segurança dos JOP Rio 2016 à sociedade, através do sobrevoo

de áreas de interesse e estruturas estratégicas, coibindo ações criminosas;

7) Busca SAR – missão de salvamento aéreo e resgate. Essa foi uma operação específica e

fora  do  contexto  dos  JOP Rio  2016,  mas  serviu  de  adestramento  do  pessoal  empregado  na

segurança dos eventos;

8)  Reconhecimento  –  missão  onde  uma  força  de  helicópteros  realiza  ações  de

reconhecimento de regiões específicas em benefício do escalão enquadrante, conforme as IP O

Emprego de Aviação do Exército (BRASIL, 2000b).

Além disso,  a  figura  7  apresenta  60% das  missões  realizadas  pela  AvEx  como  sendo

especificamente  operacionais,  as  quais  requerem  que  os  pilotos  tenham  competências

relacionadas  à  execução  de  manobras  de  pilotagem  tática.  Atualmente,  os  pilotos  em  sua

formação básica não possuem essas habilidades, necessitando complementar sua formação básica

regressando ao CIAvEx em anos posteriores para fazer o Estágio de Pilotagem Tática, de forma

semelhante a que Ambrósio (2015, p.45) citou em relação ao emprego dos OVN.

Quanto aos horários de cumprimentos das missões de voo, observamos que 21,8% das

missões de voo previstas, ocorreriam no período noturno (entre 18:00 horas e 06:00 horas do dia

seguinte). Esse dado é importante, pois demonstra que os BAvEx possuem demandas (missões) a

serem cumpridas em qualquer período do dia ou da noite que requerem capacidades de usar o

OVN ou realizar voos IFR.

Concluindo, os dados acima apresentam a contextualização das características de emprego

da AvEx e seus batalhões,  tendo por base as operações realizadas nos JOP Rio 2016. Nessa

oportunidade foram estudados e analisados os diversos documentos versando sobre planejamento

e execução dessa Operação.

A seguir, serão apresentados os dados colhidos através de pesquisa de campo feita com os

integrantes dos BAvEx, fazendo a análise dos mesmos.



20

7 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

7.1 PESQUISA DE CAMPO

A Pesquisa de Campo teve como público alvo os militares do Comando de Aviação do

Exército (CAvEx) e 1º e 2º BAvEx, com sedes em Taubaté-SP. Além desses, militares dos 3º e 4º

BAvEx, sediados em Campo Grande-MS e Manaus-AM, com as seguintes justificativas para suas

escolhas:

a.  Comandantes  de Batalhão:  por serem os responsáveis por supervisionar,  coordenar  e

controlar o emprego operacional dos BAvEx nas diversas operações militares;

b. Comandantes das Companhias de Helicópteros (Cia Hlcp): por serem responsáveis por

assessorar, coordenar e controlar o emprego operacional das Cia Hlcp nas diversas operações

militares;

c.  Oficiais de Operações dos BAvEx (S3):  por serem responsáveis pelo planejamento e

coordenação de emprego dos BAvEx e Cia Hlcp nas diversas operações militares;

d. Oficial de Operações do Comando de Aviação do Exército (E3): por ser o responsável

por planejar o emprego conjunto dos BAvEx diretamente sob o Comando do Comandante do

Comando de Aviação do Exército, em caso de Operações que requeiram o emprego de mais de

um BAvEx.

A Pesquisa  de  Campo,  devidamente  autorizada  pelo  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa,  foi

constituída  por  um Questionário  com  6  questões,  com  a  finalidade  colher  informações  que

permitam analisar a adequabilidade da formação básica do piloto da AvEx às expectativas de

emprego nos BAvEx.

As primeiras 3 questões foram abertas, objetivando-se levantar dados sobre o tempo após

formação, principais funções exercidas nos BAvEx e eventuais restrições,  em suas esferas de

atribuições, no planejamento e emprego dos BAvEx em operações.

Os últimos 3 questionamentos foram fechados, sendo que o primeiro deles aborda as 5

principais competências (habilidades) requeridas para um piloto da AvEx e quais o questionado

possui. 
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A segunda pergunta fala sobre a necessidade de se possuir todas as 5 competências para

emprego de aeronaves em operações militares, sendo pedido que selecionasse justificativas para a

sua resposta dentre as 6 opções apresentadas.

A última pergunta também é uma questão fechada, onde se questiona sobre a viabilidade ou

não  de  se  ensinar  essas  competências  na  formação  básica.  De  forma  semelhante  à  questão

anterior, nesta o questionado é facultado a selecionar justificativas para sua resposta dentre 6

possibilidades.

7.2 DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Em relação às duas primeiras perguntas, por se tratarem de questões abertas, seus dados,

embora tabulados, serão analisados qualitativamente.

A primeira pergunta aponta que 100% dos entrevistados possuem 8 ou mais anos após

formados, dos quais 62,5% tem 11 ou mais anos de formação, ou seja, todos já passaram da

metade do tempo do plano de carreira do piloto nos BAvEx, que é de 18 anos em média8. Esse

dado é importante para ilustrar que todos os entrevistados tem uma considerável vivência em

planejamento e  execução de operações  nos  BAvEx,  dando respostas baseadas na experiência

(prática), que é exatamente aquilo que se busca.

O  segundo  questionamento  trata  das  funções  exercidas  pelo  público,  que  responde  a

pesquisa, nos BAvEx. Todos os questionados exerceram funções relacionadas ao planejamento ou

assessoramento do comando para o emprego dos BAvEx. A informação é relevante, pois o ato de

planejar ou assessorar o comando coloca o militar em uma posição privilegiada em relação ao

conhecimento pleno das capacidades  (competências)  dos pilotos,  tirando assim o máximo de

proveito possível, servindo de subsídio para responder a próxima pergunta.

A terceira  pergunta  versa  sobre  alguma  restrição  com  a  qual  o  questionado  tenha  se

deparado ao ter que escalar tripulações para missões aeromóveis devido ao fato de algum dos

pilotos não possuir a competência (habilidade) para tal. A pergunta cita como um dos exemplos a

falta  de  pilotos  com  habilidade  para  usar  os  OVN.  Metade  dos  pilotos  que  responderam  a

pesquisa informou que não teve quaisquer restrições em relação à falta de habilidades por parte

dos  pilotos  para  o  cumprimento  de  determinada  missão.  Embora  não  esteja  evidente  esse

8 Normalmente, o oficial realiza do CPA no 1º ano de 1º Tenente e exerce suas funções de piloto até o último ano de
Major, o que dá 18 anos (4 como 1º Tenente, 8 como Capitão e 6 como Major). 
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problema, é oportuno ressaltar que, frequentemente, determinados pilotos são obrigados a voar

mais  que  outros  por  conta  de  possuírem  mais  competências  (habilidades)  ficando,  assim,

sobrecarregados. Doravante, o Batalhão não deixou de cumprir a missão, mas, devido ao fato de

poucos pilotos possuírem uma determinada competência, sobrecarregou outras tripulações, o que

pode ser considerado um tipo de restrição no tocante à gestão de pessoal.

A quarta  consideração  trata  sobre  as  principais  habilidades  (básicas)  que  os  pilotos

possuem, com base na doutrina de emprego e estudo do emprego dos BAvEx nos JOP Rio 2016,

que são as seguintes:

a. Estágio de Pilotagem Tática (EPT);

b. Curso de Piloto de Combate (CPC);

c. Tiro com armamento Lateral e Axial9;

d. Voo por instrumentos (IFR); e

e. Voo com OVN.

Tabulando as respostas, obteve-se o seguinte gráfico:

Gráfico 2: quantidade de habilidades básicas possuídas pelos pilotos.
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Fonte: Pesquisa de Campo.

As respostas à pergunta 4 apresentam um dado interessante: 31,25% dos entrevistados não

possuem todas as competências básicas para o cumprimento de missões nos BAvEx. Se esse dado

for confrontado com os colhidos na pergunta 1, pode-se observar que leva-se muito tempo para

9 Armamento Lateral: metralhadoras instaladas no piso das cabines das aeronaves de emprego geral e manobra. Os
pilotos apenas estabilizam a aeronave para o Mecânico de Voo realizar o tiro. 
Armamento  Axial:  foguetes  SBAT 70mm e  metralhadoras  .50  polegadas.  Os  pilotos  estabilizam a  aeronave  e
realizam o tiro.
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os BAvEx desenvolverem as 5 competências básicas em todos os pilotos. Uma das hipóteses que

explica tal fato é que, depois de formado (sem determinadas competências), o piloto encontra

dificuldades para adquirir mais habilidades nos BAvEx, como a falta de meios (pessoal, material

e tempo).

A 5ª pergunta trata da necessidade ou não de se adquirir as 4 competências tratadas na

pergunta anterior (EPT, Tiro, IFR e OVN)10 ainda no CPA, uma vez que o CPC é um Curso

específico.  Também  foi  solicitado  aos  questionados  que  apresentassem  pelo  menos  uma

justificativa para sua resposta, dentre 6 apresentadas.

No tocante a necessidade ou não de se adquirir as competências ainda no CPA, 82,9% dos

entrevistados mostraram-se a favor. As principais justificativas alegadas seriam as características

de emprego dos BAvEx (como recentemente observado) e a flexibilidade maior no planejamento

para esse emprego, uma vez que teríamos mais tripulações capacitadas (ambas as justificativas

com 34,5% de escolhas, em relação ao total que acha necessário).

Gráfico 3: Aquisição de habilidades básicas no CPA.
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Fonte: Pesquisa de Campo.

Os outros 17,1% não acharam necessário. Para essa parcela, as principais justificativas para

a resposta seriam as seguintes:

a.  a  aquisição  de  competências  tem  que  ser  gradual,  a  medida  que  o  piloto  ganha

experiência de voo (66,7% das escolhas); e

b.  os  BAvEx não precisam que todos os  pilotos  possuam todas  as  habilitações  (33,3%

daqueles que não acham necessário).

Embora constasse como uma das 6 opções disponíveis, nenhum dos entrevistados escolheu

como justificativa para  sua  colocação (não necessidade)  o fato dos  BAvEx possuírem meios

10 O CPC é um curso da linha de ensino militar da AvEx que não pode ser incorporado à formação básica (CPA). 



24

(pessoal, material e tempo) suficientes para habilitar os pilotos depois de formados. O dado pode

apontar para a falta desses meios, o que explica o fato de termos mais de 30% dos entrevistados

sem pelo menos uma das competências após 8 anos ou mais de formados11.

Assim, dentro do universo de militares que não consideram necessária a aquisição das 4

habilidades básicas que a pergunta apresentou, temos o seguinte resultado:

Gráfico 4: Justificativas para a não aquisição de habilidades básicas no CPA.
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Fonte: Pesquisa de Campo.

A  última  pergunta  do  questionário  trata  da  viabilidade  ou  não  de  se  adquirir  as

competências mencionadas na questão 5 durante o CPA. 

Cabe, inicialmente, uma consideração. Embora as perguntas 5 e 6 sejam parecidas, tratam

de situações distintas. A 5ª pergunta trata da necessidade ou não (aos olhos dos integrantes dos

BAvEx) de se adquirir  as  competências.  A 6ª  questão trata  da  viabilidade (possibilidade)  ou

inviabilidade de se adquirir essas habilidades com a atual sistemática do CPA.

Quase 70% dos entrevistados acham viável o desenvolvimento das competências durante o

CPA.  Dentro  do  universo  daqueles  que  acham  viável  desenvolver  as  competências,  40%

concordam que isso economizaria meios (pessoal, material e tempo) para os BAvEx, uma vez que

os abonaria de fazer as atividades. Esse dado é interessante, pois coaduna com os da pergunta

anterior (questão 5), onde nenhum dos entrevistados escolheu a justificativa de que os BAvEx

possuíam meios para ensinar as habilidades aos pilotos após formados. 

Gráfico 5: Aquisição viável de habilidades no CPA (justificativas).

11 Dados obtidos na pergunta 4.
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Fonte: Pesquisa de Campo.

Dentre  os  30% que  acham  inviável  a  aquisição  das  competências  em  pauta  no  CPA,

destaca-se que a  maioria  (54,5%) concorda  em dizer  que  há pouco tempo para  se  ensinar  a

pilotagem tática, o voo com OVN, o voo por instrumentos e o tiro com armamento lateral e axial

para durante o CPA. 36,4% acham inviável devido ao fato do aluno do CPA ainda não reunir

todas as capacidades necessárias para a realização desses tipos de voo e 9,1% dos entrevistados

acham que o piloto não precisará das habilidades como integrante de um BAvEx.

Os dados do parágrafo anterior mostram que, para a maioria dos entrevistados, uma vez

resolvido o problema do pouco tempo de duração do CPA (40 semanas previstas em Portaria),

tornar-se-ia viável realizar todas as 4 competências básicas durante o CPA, apontando para um

oportuno ajuste em termos de tempo de duração do Curso, atendendo às atuais necessidades dos

BAvEx.

Assim, após a apresentação de todos os dados que tratam do assunto, pode-se chegar a

algumas conclusões, apresentadas a seguir.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando  a  pergunta  inicial,  faz-se  oportuno  relembrar  o  questionamento  sobre  a

adequabilidade  das  competências  (habilidades)  desenvolvidas  durante  o  CPA pelo  CIAvEx à

realidade de emprego do piloto recém formado nos BAvEx.

O Sistema de Ensino Militar do Exército Brasileiro sofreu enormes transformações nos

últimos 20 anos com vistas a se adequar às novas características do Século XXI, como o uso

maciço de equipamentos tecnológicos em todos os processos administrativos e operacionais.



26

Concomitantemente,  houve  uma  sensível  mudança  nas  características  de  emprego  da

Força Terrestre, incluindo a Aviação do Exército. Os meios (pessoal e material) são empregados

em  um  ambiente  operacional  dinâmico  e  diversificado,  fazendo  frente  às  ameaças  que  se

apresentam  de  diversas  formas,  como  a  de  um  terrorista  isolado  ou  enfrentando  grupos

criminosos armados.

Nesse contexto, a formação básica do piloto da AvEx seguiu o mesmo padrão desde 1990

até 2015. Em 2016 foi aplicado um currículo experimental, adicionando duas competências de

grande relevância para garantir o emprego dos BAvEx (operacionalidade) sem restrições. Essas

competências foram o voo com OVN e o voo IFR, que permitiram aos pilotos recém egressos se

apresentarem nos BAvEx prontos para trabalharem sem restrições.

De fato, a análise das missões executadas pela AvEx nos JOP 2016 mostra que 58% da

demanda requeriam o emprego de pelo menos uma das habilidades citadas no parágrafo anterior,

demonstrando que o ensino dessas habilidades ainda na formação básica seria oportuno para os

BAvEx.

Além disso, a pesquisa de campo com os integrantes do BAvEx aponta, resumidamente,

que a aquisição da capacidade de voar com OVN e IFR nos BAvEx é penosa, uma vez que requer

tempo, pessoal (instrutores de voo) e material (aeronaves) para ministrar esse conhecimento. Em

verdade, a própria pesquisa aponta que um terço dos pilotos entrevistados, formados a mais de 8

anos, não possuem as habilitações para voos com OVN ou IFR, ou até mesmo nenhuma das duas

habilitações.

Esse dado vai ao encontro de outro: mais de 80% dos entrevistados acham necessária a

aquisição das competências relacionadas ao voo com OVN e IFR no CPA. Nesse sentido, os

integrantes dos BAvEx concordam, em sua maioria, que esse fato traria enorme economia de

meios para os BAvEx.

Conclui-se,  portanto,  que  o  modelo  oficial  de  formação  básica  dos  pilotos  da  AvEx,

aplicado ao longo de 25 anos, não é mais oportuno ao atendimento das novas necessidades e

capacidades dos BAvEx, fazendo com que os mesmos desviem meios para atividade de ensino

dos voos com OVN e do IFR. Essa situação é incoerente, uma vez que a Aviação do Exército

possui um estabelecimento de ensino, integrante do Sistema de Ensino Militar, que é o CIAvEx.

Outra conclusão que se pode depreender é que a realização (experimental) dos módulos de

voo com OVN e IFR no CPA requer uma duração maior do Curso. Esse fato é corroborado pela
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experiência  colhida pelo corpo docente do CIAvEx em 2016 e pelo próprio apontamento da

pesquisa,  em sua última pergunta,  onde mais  da  metade  dos  entrevistados  afirma que as  40

semanas do currículo não são suficientes. 

Finalmente, chega-se a conclusão que a formação básica dos pilotos realizada por 25 anos

não  é  mais  adequada  às  capacidades  operacionais  e  características  de  emprego  dos  BAvEx.

Assim, deveria, obrigatoriamente, contemplar as competências de voo com OVN e IFR, sendo

desejável também que ensinasse o tiro com armamento lateral e axial das aeronaves.

Encerrando  o  trabalho,  descortina-se  como  apontamento  para  trabalhos  futuros,  um

minucioso estudo e proposta de um currículo detalhado do Curso de Piloto de Aeronaves. Esse

estudo poderia, assim, elaborar um Plano de Disciplinas com a Grade Curricular ideal para o

Curso, materializando o “como fazer” aquilo que “deve ser feito”, sendo este último apontado por

este trabalho.
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THE BASIC ARMY AVIATION PILOT TRAINING: analysis

SUMMARY
 
This paper analyzes the pilot’s basic training of the Army Aviation (AvEx). This approach is due
to the fact that teaching in the Brazilian Army (EB) has undergone a significant transformation, in
which it was aimed to restructure the various training and specialization courses to meet the new
requirements of the official functions of the EB, resulting from the use of modern technologies
and the evolution of the Military Doctrine. In this context, the Aircraft Pilot Course (CPA) stands
out. It is understood that the CPA should develop in its students skills necessary for a re-designed
Army Aviation Battalion (BAvEx) job design, as observed in recent major events, among which
stand out the Olympic and Paralympic Games (JOP) Rio 2016. The purpose of this paper is to
analyze the adequacy of the basic training of the Army Aviation Pilot  to the expectations of
employment in the BAvEx. This attempt will be achieved through the bibliographic review, study
of the employment of the BAvEx in the JOP Rio 2016 and field research, duly authorized by the
Research  Ethics  Committee,  through a  questionnaire  applied  to  a  sample  of  the  universe  of
BAvEx pilots. The analysis showed that the AvEx Pilot training model, used over 25 years, was
no longer appropriate, since the operational environment and the conception of employment of
the BAvEx underwent profound changes. In addition, the work signals a training model that is
closer to the operational needs of the BAvEx.

Keywords: Brazilian Army. Army Aviation. Pilots Training. IFR. OVN.
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APÊNDICE A – Aeronaves da Aviação do Exército
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Abaixo, encontram-se relacionadas as aeronaves que integram a frota da Aviação do 

Exército Brasileiro, atualmente.

Foto 1: Anv Ataque Fennec AvEx.

Fonte: Tecnodefesa (2017).

Foto 2: Anv Emprego Geral Pantera AvEx.

Fonte: Tecnodefesa (2017).

Foto 3: Anv Manobra Cougar AvEx.
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Fonte: Defesa aérea e naval (2017).

Foto 4: Anv Manobra Black Hawk AvEx.

Fonte: Forças terrestres (2017).

Foto 5: Anv Manobra Jaguar AvEx.
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Fonte: Defesa aérea e naval (2017).
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