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RESUMO
O objetivo desse trabalho é realizar um estudo sobre o emprego de equipamentos simuladores para
formação dos novos quadros operacionais  dos  batalhões de Engenharia.  O objetivo  é verificar  a
existência desses equipamentos nas unidades mencionadas e verificar sua utilização pedagógica,
tanto para formação quanto para reciclagem de profissionais formados sem esse tipo de equipamento
e técnica.  Verificar  uma possível  mudança de hábitos  ou vícios  de  trabalho  e  uma evolução  do
resultado do emprego da simulação na formação. Analisar as principais dificuldades encontradas, nas
unidades possuidoras desse material, em seu emprego prático. Por fim, uma conclusão do resultado
da  utilização  dos  equipamentos  de  simulação,  como  podemos  mensurar  os  resultados,  e  uma
proposta de melhoria na formação dos nossos operadores e motoristas.
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ABSTRACT
The objective of this work is to carry out a study on the use of simulating equipment to train the new
operational  battalions  of  Engineering  battalions.  The objective  is  to  verify  the  existence  of  these
equipments  in  the mentioned units  and verify  their  pedagogical  use,  both for  training  and for  the
recycling of trained professionals without this type of equipment and technique. To verify a possible
change of habits  or work habits and an evolution of the result  of  the use of the simulation in the
formation. To analyze the main difficulties encountered, in the units possessing this material, in their
practical use. Finally, a conclusion of the result of the use of the simulation equipment, how we can
measure the results, and a proposal of improvement in the training of our operators and drivers.

Keywords: Simulators. operators. Technology. equipments. Engineering
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1 INTRODUÇÃO

Uma  simulação  feita  por  computadores  consiste  em  utilizar  códigos  e

programas específicos com a finalidade de imitar um processo, procedimento ou

operação do mundo real (SIMULAÇÂO, 2016). Desta forma é necessário a criação

de  um  programa  específico  para  simular,  ou  criar,  as  diversas  situações  que

possivelmente um motorista ou operador poderá encontrar durante a execução de

suas tarefas. Estes programas permitem também explorar e treinar os operadores

para situações  de risco elevado,  o  que seria  muito  caro e perigoso para serem

executados no mundo real.

O mundo todo tem buscado desenvolver hardwares e softwares de simulação,

procurando  criar  os mais  diversos  ambientes operacionais,  seja  para o  combate

individual ou para o combate nas diversas frações, e tem se mostrado um grande

aliado no adestramento das variadas tropas.

Recentemente o Exército  Brasileiro  tem adotado e  desenvolvido uma gama

variada de simuladores,  sejam para o  estudo  e  adestramento das atividades de

planejamento do Estado Maior, sejam para o adestramento do comando das linhas

de  tiro  pela  artilharia,  a  formação dos  condutores  de blindados pela  cavalaria  e

também adotado simuladores para adestrar os operadores de diversas máquinas

utilizadas pela engenharia.

É  necessário  analisar  o  real  ganho  e  a  relação  custo  x  benefício  neste

importante investimento feito pelo Exército Brasileiro.

1.1 PROBLEMA

Atualmente, observa-se em todos os ambientes profissionais, sobretudo os

que trabalham com operadores de máquinas e que haja algum risco de operação ou

de acidente, um grande investimento na utilização de simuladores. 

Isso contribui não somente para um barateamento e uma maior capacidade

quantitativa  na  formação   mas  para  submeter  os  operadores  à  treinamento

envolvendo situações de risco, sem contudo provocar prejuízo humano e material.

Porém não  é  somente  a  aquisição  de  produtos  de  simulação  e  seu  uso

indiscriminado que irá promover a formação ou melhorar a qualidade dos que foram

formados  sem  este  material.  É  necessário  uma  formação  dos  instrutores,  com
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aparelhos  e  instalações  adequados  para  submeter  de  maneira  adequada  os

operadores em formação.  

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

Os  simuladores  utilizados  hoje  no  Exército  Brasileiro,  sobretudo  nos

Batalhões de Engenharia, são ferramentas úteis no adestramento dos motoristas e

operadores de equipamentos de engenharia?

Como  poderiam  ser  empregados  os  simuladores  para  a  formação  e  o

adestramento dos motoristas e operadores nos Batalhões de Engenharia?

1.2 OBJETIVOS

A  fim  de  estudar  o  emprego  da  simulação,  treinamento  baseado  em

computador,  para  a  formação  e  adestramento  de  motoristas  e  operadores  de

equipamentos  de  engenharia  nos  batalhões  de  engenharia,  o  presente  trabalho

pretende analisar a utilização desse tipo de equipamento e verificar o real ganho

para a Força em seu emprego.

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) Levantar  os  equipamentos  utilizados  pelos  Batalhões  de  Engenharia  para

promover a simulação dos trabalhos.;

b) Verificar  como  são  realizadas  as  instruções,  carga  horária  e  instrução

monitorada, de adestramento utilizando os equipamentos de simulação;

c) Verificar  se existe algum comparativo entre  militares treinados inicialmente

com simuladores e seu desempenho e militares que melhoraram seu desempenho

após passarem por instruções com simuladores;

d) Por fim analisar se os simuladores usados pela engenharia são os ideais e

úteis para o adestramento dos militares.;

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Em um período histórico recente, o Exército tem investido cada vez mais em

simulação,  seja  de  equipamentos  de  combate,  seja  simulações  estratégicas,

armamento  ou  operações  dos  seus  mais  diversos  equipamentos.  Centros  de
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Instrução  e  Simulação  estão  sendo  criados  para  adestrar  de  maneira  bastante

segura seus quadros de operadores nos diversos ambientes disponíveis para seu

emprego.

Em 27 de março de 2014, através da Portaria Nº55 – EME, foi aprovada a

Diretriz para o Funcionamento do Sistema de Simulação do Exército, que tem como

finalidade estabelecer o  Sistema de Simulação do Exército e o seu Funcionamento.

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a

respeito  de  um  tema  atual  e  de  suma  importância  para  a  evolução  do

desenvolvimento e adestramento dos militares, seja para emprego em tempos de

paz ou tempos de conflitos.

O  trabalho  pretende,  ainda,  analisar  como  estão  sendo  utilizados  os

equipamentos  de  simulação  para  formação  de  motoristas  e  operadores  de

equipamentos,  e  seus  possíveis  resultados.  Servindo  também  de  pressuposto

teórico para outros estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa.

2 METODOLOGIA

A Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para

o problema,  o delineamento desta pesquisa buscou uma leitura analítica e análise

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados.

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

conceitos  de  pesquisa  quantitativa,  pois  as  informações  obtidas  por  meio  dos

questionários  foram  fundamentais  para  a  compreensão  das  necessidades

envolvidas para atingir  o objetivo com qualidade, visto ainda ser experimental   e

insipiente o emprego da simulação.

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

vista o pouco conhecimento disponível no nosso meio acerca do tema, o que exigiu

uma  adaptação  inicial  e  em  seguida  um  questionário  para  uma  amostra  com

vivência profissional relevante sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Historicamente  a  simulação  como  técnica,  ou  ciência,  começou  com  os

estudos de John Von Neumann em 1940, e sua técnica ficou conhecida com técnica
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de  Montecarlo.  Essa  técnica  foi  utilizada  no  estudo  da  divisão  de  nêutrons  no

desenho e desenvolvimento da bomba de hidrogênio (LANDERSIMULATION, 2016).

Segundo  Schulter  (  2007  apud,  CORNÉLIO  FILHO,  1998)  é  importante

observar  que  existem  vários  conceitos  e  definições  de  simulação,  variando  de

acordo com a abordagem de cada autor. Simulação é uma forma de testar ideias e

conceitos sob condições que estão além das possibilidades de serem testados na

realidade  prática  devido  ao  custo,  demora  ou  riscos  envolvidos  (DAVIS,  1997;

MARTINELLI, 1987).

O Exército  Brasileiro  vem investindo bastante  recurso  e  conseguindo criar

tecnologias  para  adestrar  suas  tropas  empregando  vários  meios  de  simulação,

conseguindo  treinar  uma maior  quantidade  de  militares  e  com mais  efetividade.

Como vimos anteriormente, pode-se sujeitar os militares à situações de stress que

seriam muito perigosas de conseguir em um ambiente real.

Conforme a Portaria Nº55-EME, de 27 de março de 2014, o Exército trabalha 

ainda com o conceito de Simulação Militar: 

É  a  reprodução,  conforme  regras  pré-determinadas,  de  aspectos
específicos,  de  uma  atividade  militar  ou  da  operação  de  material  de
emprego militar,  empregando um conjunto de equipamentos,  softwares e
infraestruturas.  A  simulação  militar  pode  ser  conduzida  em  três
modalidades: Simulação Viva, Virtual e Construtiva.

No  caso  dos  Batalhões  de  engenharia,  onde  formam e  adestram apenas

motoristas  e  operadores  de  equipamentos  trabalha-se  apenas com a  Simulação

Virtual.  A  Portaria  Nº55-EME,  de  27  de  março  de  2014  atribui  algumas

características para o conceito de Simulação ser do tipo Virtual. A simulação tem

que  envolver  agentes  reais,  operando  sistemas  simulados  ou  gerados  por

computador;  deve  substituir  equipamentos  que  necessite  de  elevado  grau  de

adestramento  e  que  envolva  riscos  ou  altos  custos  para  operar;  seu  principal

objetivo  é  desenvolver  técnicas  e  habilidades  individuais,  permitindo  explorar  os

limites  da  máquina  e  do  operador;  o  treinamento  deve  estar  integrado  a  algum

ambiente virtual comum.

Um dos principais passos para se adestrar uma pessoa é a utilização correta

do simulador buscando o foco do aprendizado. O foco da habilidade a ser adestrada

está ligada ao nível de simulação que deve-se utilizar. 



5

Pode-se dividir  o nível  de simulação em três níveis:  Simuladores Desktop,

Treinadores e Imersivos (Oniria, 2016).

Simuladores  Desktop  utilizam  dispositivos  convencionais  para  simulação,

computadores  simples  equipados com mouse,  teclado  e  joysticks.  É  empregado

quando o foco do adestramento são os processos da operação e não a perícia do

operador. 

Simuladores Treinadores  reproduzem os  mesmos sistemas de controle  do

equipamento que se busca o adestramento, utiliza como equipamento os mesmos

manches  e  painéis  do  equipamento  real.  É  empregado  quando  o  foco  é  o

desenvolvimento sensório motor dos comandos do equipamento.

Simuladores  Imersivos  reproduzem  fielmente  o  equipamento,  utilizando

cabine  completa,  base  de  movimento,  etc.  É  empregado  quando  o  foco  é  o

treinamento comportamental do operador, principalmente em situações críticas. 

Sempre  que  possível  devemos  optar  pelo  uso  de  simuladores  no

adestramento,  pois  este  proporciona  ganhos  reais  em  todo  processo,  desde  a

formação.  Porém é  importante  lembrar  que os  simuladores  representam apenas

uma etapa de todo processo de formação e não é somente seu uso que irá produzir

um bom operador ( PACCOLA, 2011).

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 e grupo focal.

2.2.1 Questionário

O  estudo  foi  limitado  aos  oficiais  da  Arma  de  Engenharia,  oriundos  da

Academia  Militar  das  Agulhas  Negras  e  de  diversas  turmas  de  formação.  São

militares que exerceram funções de responsabilidade da administração na formação

de  soldados  do  período  básico  e  das  diversas  áreas  de  qualificação.  Além  da

formação  de  recursos  humanos,  são  profissionais  especializados  na  área  de

gerenciamento e manutenção de frotas de viaturas e equipamentos de construção.



6

A amostra foi selecionada dentre os oficiais alunos de engenharia que estão

cursando atualmente o segundo ano do curso de aperfeiçoamento de oficiais  na

EsAO – RJ e oficiais de engenharia instrutores na Academia Militar das Agulhas

Negras,  Resende –  RJ.  A  peculiaridade  deste  grupo  se  entende  pela  união  da

experiência dos oficiais de engenharia da EsAO, que possuem vasto conhecimento

no assunto, e nos oficiais de engenharia da AMAN que atualmente são instrutores

da única escola de formação de oficiais combatentes do exército. Tendo assim um

universo  que  contém  a  experiência  e  o  potencial  para  disseminação  do

conhecimento.

    Sabendo-se que a administração pública militar é executada em diversos

níveis  e  escalões,  formando  assim  um  grande  rol  de  responsabilidade,  é

particularmente  difícil  estimar  a  quantidade  de  pessoas  que  colaboraram  para

responder  de  forma  direta  e  indireta  o  questionário  enviado.  Pela  quantidade,

variedade  e  diversidade  de  pessoas  nesses  dois  estabelecimento  de  ensino,

acredito que tenha sido possível atingir todas unidades de engenharia do Exército

Brasileiro, tanto de Combate quanto de Construção. 

A  sistemática  de  distribuição  dos  questionários  ocorreu  de  forma  direta

(pessoalmente)  e  indireta  (email  eletrônico)  para  58  militares  que  atendiam  os

requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, apenas 26 capitães de engenharia

que tiveram envolvimento direto ou indireto na área de administração de frotas e/ou

formação de motoristas e operadores de máquinas responderam-no.

2.2.3 Grupo Focal

Devido  à  natureza  exploratória  da  investigação  e  finalizando  a  coleta  de

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

questionários, com os seguintes militares:

Nome Justificativa
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE – Cap EB Experiência com manutenção, gerenciamento de

frotas e formação de Mot/Op
MARCO AURÉLIO CORREIA – Cap EB Especialista em manutenção e gerenciamento de

frotas e equipamentos de construção
MÁRCIO VITOR CARNEIRO LIMA – Cap EB Experiência com manutenção, gerenciamento de

frotas e formação de Mot/Op
QUADRO 1 – Quadro de participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor
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Durante  a  discussão,  pelo  grupo,  da  análise  do  resultado  obtido  no

questionário  e  com base  nos  manuais  militares  que  tratam sobre  a  formação e

adestramento, foram levantados os seguintes aspectos:

a) Capacitação dos instrutores sobre melhor utilização dos equipamentos

de simulação.

b) Público  alvo  para  iniciar  o  treinamento  e  a  capacitação  utilizando

simuladores.

c) Quebra de paradigmas de utilização de simuladores por  militares já

formados no modo tradicional.

d) Enquadramento temporal da instrução em simuladores dentro do Plano

de Instrução Militar. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base  em tudo  que  foi  estudado  sobre  emprego  de  simuladores,  as

repostas do questionário, que conseguiu abranger grande parte das unidades de

engenharia do Exército Brasileiro, e a discussão do resultado pelo grupo focal,  é

possível afirmar que o retorno da utilização desse meio de instrução consegue bons

resultados, produzindo economia de recursos, aumento na qualidade operacional e

sobretudo na segurança por parte da operação de equipamentos.  

O questionário produziu os seguintes dados de interesse demonstrados nos

gráficos abaixo:

15

11

Existência de Eqto de Simulação

Sim Não 

Gráfico  1:  Existência  de  equipamentos  de  simulação  nas  diversas  unidades  de
Engenharia do Exército Brasileiro.
Fonte: autor
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Este gráfico representa a quantidade de equipamento de simulação existente

nos  diversos  batalhões  de  engenharia  do  Exército  Brasileiro.  A  pesquisa  foi

realizada durante a fase presencial  do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais  na

EsAO - RJ, e mesmo não tendo sido distribuída nas unidades, esse dado demonstra

com exatidão e atualidade que 15 unidades possuem equipamento de simulação.

8

7

Instrução com Simulação

sim não 

Gráfico 2:Dentre os possuidores de equipamento de simulação
Fonte: Autor

Podemos  ver,  pelo  resultado  dos  gráficos,  que  pelo  menos  15  (quinze)

unidades de Engenharia  possuem equipamento  de  simulação,  principalmente  de

simulação de operação de equipamentos de engenharia.  Porém, apenas 8 (oito)

dessas  unidades  utilizam  esse  equipamento  para  treinar,  reciclar  ou  formar

operadores.

Durante  as  pesquisas  buscou-se  levantar  os  motivos  pelos  quais  os

Batalhões de Engenharia que possuem esses equipamentos  não utilizá-los para

melhor instruir e adestrar os seus quadros de motoristas e operadores. 

É importante ressaltar que não é apenas a posse desse equipamento que

possibilita sua utilização para a instrução. Hardware e software compatíveis, tanto

entre si quanto para a necessidade da aplicação, são fundamentais para o emprego

didático adequado desse instrumento para o ensino.

O questionário buscou levantar os principais considerações sobre a utilização

dos equipamentos de simulação para aprimorar o processo de formação dos nossos

quadros  de  operadores  e  motoristas,  buscou  também  levantar  as  principais

dificuldades encontradas em sua utilização.
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Como resultado do questionário  podemos observar  que aproximadamente,

apenas metade das unidades que possuem equipamento de simulação emprega-os

para  treinamento  e  formação  de  motoristas  e  operadores.  E  de  todas  essas

unidades nenhuma produziu algum documento sobre o conhecimento aprendido ou

resultados obtidos com emprego da simulação.

Apesar de não ter produzido um estudo documentado sobre a melhora dos

resultados  com  a  utilização  da  simulação  ficou  claro  para  os  participantes  da

pesquisa a importância e o resultado desse tipo de treinamento. Ficou evidente para

a maioria  sua eficiência,  quantificada pela  diminuição de panes do equipamento

causada por má operação, mesmo dos militares menos experientes.  

Foi aberto um espaço para que os militares respondessem sobre as principais

dificuldades  encontradas  para  utilizar  os  equipamentos  de  simulação  e  algumas

respostas se repetiram em mais de duas ocasiões:

a) Desconhecimento do funcionamento e capacidade do material, e falta

de equipe treinada;

b) Pressa para colocar o operador em atividade;

c) Falta de credibilidade do sistema pelo escalão superior,  preferindo a

prática diretamente no equipamento;

d) Falta de tempo para utilização, priorizando outras atividades.

Em outra parte do questionário foi aberto um espaço para as considerações

de militares que tiveram experiências com o emprego da simulação para formação

de nossos quadros, nos quais se destacaram os seguintes comentários:

a) A  formação  com os  simuladores  deve  ser  faseada.  Assim,  deve-se

trabalhar  determinado  assunto  no  simulador  e  praticar  esse  assunto  na

viatura/equipamento, o que irá criar a imagem correta da operação e fazer com que

o instruendo perceba as diferenças existentes entre a realidade e a simulação. Um

fator  positivo  da  simulação  é  lançar  possíveis  cenários  que  criem um ambiente

psicologicamente desfavorável ao operador, o que, por motivos de segurança, se

torna inviável com o material de verdade.

b) O aprendizado somente pela prática,  como ocorre  em muitos casos

nos Batalhões de Engenharia de Construção, é ruim tanto para o militar (que não
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aprende o que deveria e como deveria) como para a Unidade, pelo elevado nível de

indisponibilidade provocados por erros de operação, além de possíveis acidentes.

c) Principal  problema encontrado foi  a utilização prematura do pessoal

nas frentes de trabalho. A má padronização de procedimentos técnicos e disciplina

de  trabalho  defeituosa  gera  danos  aos  equipamentos,  riscos  de  acidentes  de

trabalho, gastos excessivos de insumos e ainda um resultado final do trabalho de

qualidade ruim.

De posse dos resultados obtidos com o questionário e com as observações

feitas pelos militares sobre o trabalho em questão, foi montado um grupo focal com

militares com experiência nas diversas áreas que se complementam e resultam no

cerne deste trabalho. 

Do  debate  do  grupo  focal  foram  levantados  os  seguintes  aspectos  que

corroboram  e  que  podem  servir  como  estudo  para  solução  dos  problemas

observados:

a) Equipamento adequado e capacitação dos instrutores.

O  cerne  pedagógico  é  baseado  no  tripé  material,  pessoal  e  doutrina.

Sabemos que existem vários tipos de equipamentos de simulação que proporcionam

ao instruendo diversos níveis de imersão de simulação. O Exército criou programas,

centros  e  seções  especializados  nesse  tipo  de  atividade,  buscando  um  melhor

adestramento e profissionalismo de suas tropas. Hoje contamos com equipamentos

especializados para simulação de blindados, tiros de artilharia, helicóptero e também

de planejamento e combate. 

Especificamente para a formação de motoristas e operadores de máquinas de

engenharia  o  investimento  ainda  é  bastante  simplório  se  comparado  aos  outros

citados.  Os  equipamentos  existentes  nas  unidades  de  engenharia  são  do  tipo

Simulador em desktop, do tipo mais simples, composto basicamente por monitor,

teclado e joystick, suficientes apenas para operações que envolvam um menor grau

de  risco.  Um simulador  desktop  atende  operações  mais  simples  como:  funções

voltadas à manutenção, substituição de peças em motores e outras atividades que

limitam  o  espaço  de  trabalho  podendo  ser  executadas  com  dispositivos  de

comandos mais simples.
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Várias unidades receberam o equipamento porém não houve preparação de

uma  equipe  capaz  de  preparar  instruções  adequadas,  realizar  manutenções

periódicas, atualizações de software. Por ser estruturalmente do tipo mais simples,

acaba ocorrendo um pré-conceito quanto ao simulador e uma utilização errada do

mesmo, não conseguindo usá-lo para a finalidade que foi feito. 

Como  foi  dito  nas  observações  anteriores,  não  há  um  faseamento  da

atividade  de  instrução.  Deve-se  realizar  um  trabalho  concomitante  entre

máquina/equipamento e simulador, para que ocorra um entendimento da utilização

do simulador. O usuário do simulador deve entender e acreditar que a mecânica do

trabalho realizado no simulador é a mesma do equipamento real.

b) Público  alvo  para  iniciar  o  treinamento  e  a  capacitação  utilizando

simuladores.

O debate sobre o melhor público para iniciar o treinamento e a capacitação se

deu em função do que ocorre atualmente, de formar os motoristas e operadores logo

após o período de adestramento básico. Baseando-se apenas em conhecimentos

adquiridos no meio civil, aptidão ou simplesmente vontade do militar em aprender a

operar equipamentos.

O Exército tem se preocupado nos últimos anos em intensificar as atividades

de manutenção dentro da Força, tentando resgatar e aperfeiçoar uma mentalidade

de manutenção tanto de suas instalações quanto de seus meios de emprego militar.

Para  isso  o  Comando  de  Operações  Terrestres  (COTER)  determina  aos  seu

Diretores de Instrução que incluam atividades dedicadas à manutenção dentro do

Quadro de Trabalho Semanal das Organizações Militares. 

Visando isso, a proposta do debate seria primeiramente o militar trabalhar e

aprender  sobre  manutenção  de  viaturas,  equipamentos  e  implementos  em uma

qualificação de auxiliar de mecânico, antes de iniciar as instruções e  simuladores e

a operar as viaturas e equipamentos. 

 O  soldado  em  seu  primeiro  ano  passaria  por  todo  período  básico  de

treinamento militar. O segundo ano, já como engajado, seria a formação de auxiliar

de  mecânico,  onde  aprenderia  todo  funcionamento  e  manutenção  dos

equipamentos,  antes de operá-lo, isso seria de suma importância para criar uma

mentalidade de manutenção e naturalmente um maior respeito pelo equipamento,

além disso seria o ano para habilitação nas categorias necessárias para operação

em sua Carteira Nacional de Habilitação. No terceiro ano do serviço militar, segundo
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ano  como  efetivo  profissional,  seria  destinado  à  sua  formação  de  motorista  e

operador.

Dessa forma, o ciclo para formação do militar operador de equipamento seria

completo, um ano de formação militar básica, um ano de formação de auxiliar de

mecânico e um ano de formação do operador propriamente dita.

c) Quebra de paradigmas de utilização de simuladores por  militares já

formados no modo tradicional.

Outro ponto de debate foi a utilização dos simuladores para reciclagem dos

militares  que  já  são  operadores.  Às  vezes,  são  militares  com  muito  tempo  de

operação e que nunca passaram por uma atualização de seus conhecimentos.

Sabemos que os operadores mais experientes do Exército Brasileiro são os

sargentos  do  Quadro  Especial,  cujo  acesso  foi  extinto  recentemente  pela  Força

Terrestre, são militares que já estão quase completando seu ciclo profissional dentro

da Força, ou seja, que possuem quase 30 anos de experiência como operadores.

A situação observada quanto a esses militares é que eles são formadores de

opinião dentro de uma nova geração que surge para, naturalmente, substituí-los.

Porém  esses  militares  não  são  apenas  de  uma  outra  geração  temporal,  mas

também foram formados em uma outra geração de equipamentos. Os equipamentos

de engenharia, a cada ano que passa, ganham muito mais tecnologia e computação

embarcada, necessitando de um modo de operação completamente diferente dos

antigos equipamentos que o Exército possuía.

 Assim, tais equipamentos mais modernos não aceitam algumas formas de

condução que são normais em equipamentos mais antigos com hábitos, ou vícios,

de operação dos operadores mais antigos. Como ocorreu um hiato tecnológico muito

grande dentro do Exército, os militares de uma geração anterior necessita passar

por  uma  reciclagem  operacional  para  poderem  trabalhar  com  qualidade  e

segurança.

Os simuladores se mostram fundamentais para que isso ocorra pois servem

como uma introdução às novas tecnologias e um adestramento do funcionamento

real de um equipamento que pode chegar a custar mais de um milhão de reais, sem

que tenha perigo algum para o maquinário.
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d) Enquadramento temporal da instrução em simuladores dentro Plano de

Instrução Militar.  

Uma das grandes dificuldades apresentadas pelo questionário e debatido pelo

grupo focal é conseguir enquadrar a utilização dos simuladores dentro do período de

formação do ano de instrução.

Assim como foi feito pelo COTER em relação a prática de manutenção, onde

foi  determinada  a  colocação  de  períodos  de  manutenção  dentro  do  quadro  de

trabalho semanal  das Organizações Militares,  seria  importante  que determinasse

períodos de instrução, formação e reciclagem, utilizando simuladores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido.  Amplia  a

compreensão  sobre  a  opinião  de  militares  especialistas  no  enfoque  do  trabalho

(utilização  de  tecnologia  de  simuladores  e  formação  de  militar),  cada  vez  mais

presente em nosso cotidiano.

A  revisão  da  literatura  proporcionou  conhecer  os  meios  existentes  de

equipamentos de simuladores, suas funcionalidades e capacidades, possibilitando

ajustar seu correto emprego, na busca pelo melhor desempenho na sua utilização

pedagógica.

O  questionário  permitiu  conhecer  a  realidade  da  formação  de  nossos

operadores  de  equipamentos  e  motoristas.  As  vezes  negligenciou-se  a  correta

formação do militar pela pressa em seu emprego operacional, em alocá-lo na frente

de serviço. 

Ficou claro que muitas unidades possuem simuladores mas algumas optam

por  não  empregá-lo  ou  empregam  de  forma  inadequada.  O  problema  sobre  a

formação é que não houve uma modernização no processo ensino – aprendizagem

nesse quesito, as viaturas e equipamentos evoluíram muito exigindo cada vez mais

operadores  com  maior  grau  de  instrução  técnica.  E  não  houve  um  preparo

intelectual do pessoal instrutor nas Organizações Militares, a maioria dos instrutores

(na parte prática) dessa nova geração são os sargentos mais antigos que não tem o

conhecimento técnico necessário sobre o equipamento mais moderno.
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O  Exército  iniciou  um  investimento  adquirindo  novos  equipamentos  para

formação dos novos operadores/motoristas, investe em cursos para atualizar e/ou

reciclar  os  quadros  porém  há  a  necessidade  de  ampliar  esse  investimento  e

modificar o processo de  instrução de formação do operador. É necessário mais

tempo de instrução técnica, dividida em diversas fases, para fechar a formação do

operador.

O emprego da simulação e o treinamento baseado em computador,  não é

apenas  uma  realidade  mas  é  também  uma  necessidade  fundamental  para  a

formação  e  o  adestramento  de  motoristas  e  operadores  de  equipamentos.  O

investimento em educação com esse grau tecnológico é sentido na diminuição de

recursos e na diminuição do tempo que o equipamento fica em manutenção. Há

ainda, o retorno sobre um modo de operar com mais segurança, onde é possível

adestrar o operador em situações de risco extremo, sem contudo, expô-lo a perigo

algum. 

Conclui-se, portanto, que deve haver uma sistematização na utilização dos

simuladores  para  formação  e  adestramento  dos  motoristas  e  operadores  nos

Batalhões  de  Engenharia.  Essa  sistematização  poderia  ser  padronizada  pelo

Programa  de  Instrução  Militar,  do  Comando  de  Operações  Terrestres,  que  é  o

documento  que  regula  a  instrução  militar  e  o  preparo  da  Força  terrestre  para

executar suas diversas missões.
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

QUESTIONÁRIO AOS MILITARES DA ARMA DE ENGENHARIA

Data: ____/____/_______  

Funções 
Desempenhadas:___________________________________________________________

O trabalho em desenvolvimento busca encontrar oportunidades de melhoria no processo de

formação  dos soldados que ingressam no serviço militar  e  permanecem por até oito anos

sendo empregados nas funções de operadores de equipamentos de construção, motoristas de

viaturas e nas diversas funções de manutenção dos ativos de nossas frotas.

Com a aproximação do término do tempo de serviço dos últimos militares do Quadro Especial
a capacitação do Efetivo Profissional tem a necessidade de atingir um nível de excelência que
diminua o impacto desse fato.
Não é intenção desta pesquisa, apontar falhas no trabalho de militares, mas sim encontrar
oportunidades de melhoria na busca da excelência da formação e emprego dessa mão de obra,
tão importante nos Batalhões de Engenharia de Construção.

1) Levando em conta sua experiência, pense no emprego da nossa frota de equipamentos e
viaturas. Sobre a designação trabalhos para os equipamentos em acordo com a finalidade da
máquina  tal  qual  é  previsto  nos manuais  de  operação?  Como o  Sr.  julga  que  está  sendo
empregada nossa frota?

(  ) Ideal (  ) Satisfatório (  ) Razoável (  ) Ruim  (  ) Inadequado

2)  Quanto  aos  operadores  e  motoristas,  aqueles  formados  nos  períodos  Básico  e  de
Qualificação, a operação realizada por eles é ideal?    

(  ) Ideal (  ) Satisfatório (  ) Razoável (  ) Ruim  (  ) Inadequado

3)  Com  que  frequência  o  Sr  verifica  casos  de  operação  ou  direção  DIFERENTE  DO
DESEJADO?                                 
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(  ) Sempre (  ) Muitas vezes (  ) Algumas vezes (  ) Poucas vezes  (  ) Nunca

4) Quais motivos levariam os operadores e motoristas a ter falhas de operação? Ordene os
motivos abaixo escrevendo o número 1 para aquele fator que mais dificulta atingirmos um
padrão ideal de operação e o maior número para aquele fator que menos dificulta. Deixe em
branco aqueles fatores que não interferem no processo.

(    )Falta de conhecimento dos procedimentos ideais de operação:

(  )Pouco tempo de treinamento prático,  seja em simuladores ou em equipamentos ou viaturas
previstos para o treinamento antes do emprego nas frentes de serviço;

(   )Falta  de  conhecimento  das  consequências  para  a  disponibilidade  do  equipamento  na  má
operação do equipamento;

(    )Dificuldade de corrigir vícios de operação entendidos erradamente como certos;

(    )Falta de zelo na manutenção de primeiro escalão dos equipamentos e viaturas;

(    )Falta de iniciativa na correção de problemas apresentados;

(    )Alguma outra deficiência? ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5) Quanto aos mecânicos, lubrificadores, borracheiros, eletricistas e etc, aqueles formados no
período Básico e de Qualificação, o trabalho realizado por eles é ideal?                   

(  ) Ideal (  ) Satisfatório (  ) Razoável (  ) Ruim  (  ) Inadequado

6) Com que frequência o Sr.  verifica casos de falta de qualidade no trabalho dos nossos
mecânicos?                                 

(  ) Sempre (  ) Muitas vezes (  ) Algumas vezes (  ) Poucas vezes  (  ) Nunca

7) Como o Sr. julga que está sendo realizada a manutenção do maquinário produtivo, sendo
esse os equipamentos e viaturas? Entenda a pergunta na manutenção realizada por nossos
mecânicos, borracheiros e lubrificadores, formados pela qualificação que nós preparamos e
ministramos.

(  ) Ideal (  ) Satisfatório (  ) Razoável (  ) Ruim  (  ) Inadequado

8) Com relação à manutenção, os motivos que não estão permitindo a manutenção de atingir
um padrão ideal, enumere os motivos abaixo de acordo com aqueles que mais atrapalham o
processo escrevendo o número 1 para aquele fator que mais dificulta atingirmos um padrão
ideal de operação e o maior número para aquele fator que menos atrapalha. Deixe em branco
aqueles fatores que não interferem no processo.

(  ) Falta de conhecimento dos procedimentos ideais de manutenção:

(  )Pouco  tempo  de  treinamento  prático,  seja  em  instruções  acompanhadas  por  mecânicos
experientes, seja por cursos técnicos em instituições fora da Força antes do emprego prático nas
nossas oficinas ou nas frentes de serviço;

(   )Falta  de  conhecimento  das  consequências  para  a  disponibilidade  do  equipamento  na  má
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execução da manutenção,  em especial  na contaminação dos sistemas que a cada dia têm uma
tolerância menor à impurezas no sistema;

(    )Dificuldade de corrigir vícios de manutenção entendidos erradamente como certos;

(    )Falta de zelo na manutenção e emprego dos ferramentais diversos;

(    )Falta de iniciativa na correção de problemas encontrados;

(    )Alguma outra situação específica? ________________________________________________

9)  As  Normas  para  Desenvolvimento  e  Avaliação  dos  Conteúdos  Atitudinais  (NDACA -
EB60-N-05.013), unifica em um documento as várias definições referentes aos Conteúdos
Atitudinais.  De acordo  com o  referido  documento,  as  atitudes  são  tendências  de  atuação
relativamente  estáveis  diante  de  situações  ou  objetos  que  envolvem  a  presença  de  três
componentes:
a) afetivo: maneira como a pessoa se sente em relação a uma norma ou valor;
b) cognitivo: ideias e opiniões que determinam o posicionamento racional de uma pessoa
em relação a uma norma ou valor;
c) comportamental: expressão do comportamento ou ação relativa a uma atitude.
Sendo  muito  difícil  desenvolver  os  componentes  afetivos,  se  faz  importante  avaliar  a
expressão  desses  componentes  da  atitude  no  jovem soldado antes  de  selecioná-lo  para  o
exercício de funções executivas junto à frota de equipamentos e viaturas. 
São listados abaixo os diversos componentes dos Conteúdos Atitudinais. Solicito que o Sr
marque com um “X”, dentre as atitudes listadas abaixo, aquelas que o Sr. julga que são mais
importantes de serem desenvolvidos nos militares que são empregados na  manutenção e na
operação das nossas frotas.

1) Atitudes relacionadas a si mesmo (escolha apenas 1) :

(  ) Autoconfiança (  ) Autocrítica (  ) Honra

2) Atitudes relacionadas a convivência social (escolha apenas 3):

(  ) Camaradagem (  ) Tolerância (  ) Coerência (  ) Equilíbrio Emocional (  ) Cooperação

(  ) Honestidade (  ) Proatividade (  ) Lealdade (  ) Sociabilidade

3) Atitudes relacionadas a atividade profissional (escolha até 7):

(  ) Abnegação (  ) Adaptabilidade (  ) Comunicação (  ) Decisão

(  ) Dedicação (  ) Dinamismo (  ) Direção (  ) Disciplina Intelectual

(  ) Discrição (  ) Flexibilidade (  ) Iniciativa (  ) Meticulosidade

(  ) Objetividade (  ) Organização (  ) Persuasão (  ) Persistência

(  ) Planejamento (  ) Resiliência (  ) Responsabilidade

(  ) Sobriedade (  ) Tato (  ) Zelo

4) Atitudes em relação ao conhecimento (escolha apenas 1):

(  ) Autoaperfeiçoamento (  ) Criatividade (  ) Curiosidade Intelectual

10) Analise como acontece a qualificação dos nossos mecânicos e operadores. Marque um
“X” nos campo correspondente de cada item que se adequa a realidade na sua Unidade.

(    ) A instrução é programada seguindo os Programas Padrão de Qualificação previstos.
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(   ) Existe uma seleção, baseada na apresentação de atributos da área afetiva apresentados ou
desenvolvidos  no  período  básico,  dos  militares  que  concluíram  o  período  básico  para  serem
empregados na operação e manutenção.

(   ) A seleção dos futuros mecânicos e operadores é feita simplesmente pela vida pregressa do
militar, ou seja, aqueles que têm habilitação ou dizem que têm alguma experiência.

(   ) O período de instrução, os militares que estão em formação e os equipamentos utilizados para
ensino são publicados em Boletim Interno.

(   ) A instrução utiliza meios de instrução adequados e fontes de consulta que são de fácil acesso
para futuras consultas pelos instruendos.

(   )  Os  instrutores  são  selecionados  para  dar  as  instruções  dentre  aqueles  que  possuem
especialização no assunto a ser ministrado ou trabalham no setor que emprega o conhecimento
ensinado.

(    )  A Terceira  Seção planeja,  fiscaliza,  acompanha e  controla  além de  prever  melhorias  no
processo de ensino.

(   ) O processo de instrução é visto como uma possibilidade melhorar nosso recurso humano,
vendo no nosso Soldado um militar que tem um grande potencial  que deve ser aproveitado o
preparando da melhor maneira possível.

(     ) Existe alguma forma de avaliação do aprendizado.

(    )A qualificação é feita pela passagem de conhecimentos diretamente no trabalho diário, sem um
processo planejado de formação.

(   )  As  formalidades  são  vistas  como  burocracias  desnecessárias  e  dispendiosas  que  mais
atrapalham a operacionalidade do que auxiliam no processo de aprendizagem.

(   ) Relacionado ao item 10, mais alguma situação específica?  ____________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

11)  Compare  o  trabalho  realizado  operadores  e  mecânicos  do  Quadro  Especial  com  os
militares do Efetivo Profissional de Cabos e Soldados e apresente vantagens e desvantagens
no emprego desses militares em atividades de Construção na operação e manutenção da frota.

Quadro Especial Efetivo Profisisonal (Cb / Sd)
Vantagens Vantagens

Desvantagens Desvantagens
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12) Existe algum equipamento de Simulação na Unidade que o Sr serviu?

(  )Sim                (  ) Não

13) É previsto e executado algum treinamento dos operadores, seja para formação, reciclagem
ou adestramento  em equipamento  de  simulação? Se sim,  como em qual  documentação  é
baseada a instrução e qual a carga horária?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14) Qual principal dificuldade encontrada na utilização dos equipamentos de simulação?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15) Existe algum documento comparativo ou experiência pessoal da eficiência da utilização
desse  tipo  de  equipamento  em  sua  Unidade?  (algo  que  demonstre  que  o  resultado  dos
operadores melhorou em algum aspecto após o emprego dos simuladores)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

16)  Como  era  percebida  a  eficiência  do  emprego  dos  simuladores  disponíveis?  Eram
eficientes no desenvolvimento das habilidades dos operadores?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17)  Escreva  abaixo  qualquer  consideração  ou  outra  contribuição  que  o  Sr  verifica  ser
importante no aprimoramento dos processos de formação dos nossos operadores, motoristas e
mecânicos.
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Obrigado pela sua contribuição.

PROPOSTA SOLUÇÃO PRÁTICA DO ARTIGO CIENTÍFICO

A proposta da solução prática deste trabalho parte do complemento do texto

base do PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR 2016 

3.7 INSTRUÇÃO DE MOTORISTA 

3.7.4   Para  formação  dos  motoristas  militares  deve-se  buscar  a  utilização  de

simuladores, que sejam capazes de adestrá-los em diversas situações de risco. A

formação deve-se iniciar pelos simuladores de direção.

3.7.5 Deve ser realizado uma reciclagem de todos motoristas em equipamentos de

simulação. Deve-se procurar submetê-los a situações de risco, nos eventos que são

de difícil adestramento através de meios reais.

3.12 INSTRUÇÃO DE OPERADORES DE MÁQUINAS DE ENGENHARIA 

3.12.1 A instrução dos operadores de máquinas de Engenharia deve ser iniciada na

seleção  dos  mais  aptos  para  atividade.  Devido  ao  elevado  custo  de  aquisição,

manutenção  e  ao  constante  e  contínuo  empregos  desses  equipamentos,  as

instruções  de  operação  deve-se  iniciar  somente  no  primeiro  ano  do  soldado

engajado.  

4.2.4 CAPACITAÇÃO DOS NÃO COMBATENTES

4.2.4.1

4.2.4.2 Todos militares envolvidos na atividade NÃO COMBATENTE, especialmente

motoristas  e  operadores  de  máquinas  de  Engenharia,  deverão  ser  qualificados

utilizando  simuladores  e  técnicas  adequadas  de  simulação.  Deve  ser  previsto

anualmente uma reciclagem desses militares em simuladores.
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PROPOSTA SOLUÇÃO PRÁTICA DO ARTIGO CIENTÍFICO

A proposta da solução prática deste trabalho parte do complemento do

texto base do PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR 2016 

3.7 INSTRUÇÃO DE MOTORISTA 

3.7.4   Para formação dos motoristas militares deve-se buscar a utilização de

simuladores, que sejam capazes de adestrá-los em diversas situações de risco.

A formação deve-se iniciar pelos simuladores de direção.

3.7.5 Deve ser realizado uma reciclagem de todos motoristas em equipamentos

de simulação. Deve-se procurar submetê-los a situações de risco, nos eventos

que são de difícil adestramento através de meios reais.

3.12 INSTRUÇÃO DE OPERADORES DE MÁQUINAS DE ENGENHARIA 

3.12.1  A  instrução  dos  operadores  de  máquinas  de  Engenharia  deve  ser

iniciada na seleção dos mais aptos para atividade. Devido ao elevado custo de

aquisição,   manutenção  e  ao  constante  e  contínuo  empregos  desses

equipamentos, as instruções de operação deve-se iniciar somente no primeiro

ano do soldado engajado.  

4.2.4 CAPACITAÇÃO DOS NÃO COMBATENTES

4.2.4.1

4.2.4.2  Todos  militares  envolvidos  na  atividade  NÃO  COMBATENTE,

especialmente motoristas e operadores de máquinas de Engenharia, deverão

ser  qualificados utilizando simuladores e  técnicas adequadas de simulação.

Deve  ser  previsto  anualmente  uma  reciclagem  desses  militares  em

simuladores.


