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1. INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro - EB possui em sua estrutura estabelecimentos 

dedicados ao ensino militar bélico, sendo exemplos de escolas de formação a 

Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN, com missão síntese de formar 

o oficial combatente de carreira, e a Escola de Sargento das Armas – ESA, 

destinada à formação dos sargentos combatentes de carreira. 

Conforme dados do site institucional, para cumprir sua missão, o EB 

traçou como Visão de Futuro que, até 2022, seu processo de transformação 

chegará a uma nova doutrina, com o emprego de produtos de defesa 

tecnologicamente avançados e profissionais altamente capacitados e 

motivados (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018). 

Para alcançar a visão de futuro e manter a operacionalidade da Força 

Terrestre, as escolas de formação supracitadas possuem legislação de ensino 

que visam proporcionar aos futuros profissionais plenas capacidades, 

possuindo em seus Planos de Disciplinas – PLADIS, carga-horária dedicada à 

instrução especial: 

 

PLADIS Cg Horária 

DISCIPLINA Instrução Especial 
Diu Not Tot 

104 53 157 

TABELA 1- Cabeçalho do PLADIS de Instrução Especial na ESA 

Fonte: PLADIS do Período de Qualificação do CFS/ESA (versão 5.1/Jan2017) 

 

A instrução especial possui a seguinte definição: 

Técnica das situações críticas [...] Esta técnica tem o seu nascedouro 

no treinamento das tropas especiais do Exército Brasileiro e de outros 

exércitos. Tal treinamento é conduzido em condições de ponderável 

dificuldade e pressão psicológica, sob o controle de instrutores 

rigorosos que exigem dos discentes procedimentos corretos e o cabal 

cumprimento das missões recebidas, a despeito das condições 

atmosféricas desfavoráveis, das dificuldades do terreno, da fome, da 

sede, do sono, do peso do material a ser conduzido e do enorme 

cansaço, resultante do somatório de todos estes fatores (ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2010, p. 30). 

 

 Existente em ambas as escolas, a Seção de Instrução Especial – SIEsp, 

que é o setor educacional responsável por planejar, coordenar e conduzir a 
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instrução especial, oferecendo estágios em diferentes contextos operacionais. 

Na AMAN o cadete tem oportunidade de travar contato direto com a Instrução 

Especial e a SIEsp em quatro oportunidades, sendo uma em cada ano de 

formação. 

 No primeiro ano é realizado o Estágio Básico do Combatente de 

Montanha – EBCM, que habilita o militar a “operar em terreno de montanha e a 

ultrapassar obstáculos verticais e horizontais em vias equipadas” (11º 

BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA, 2017, p. 1-11). Paralelamente 

ao Estágio, a SIEsp utiliza técnicas e procedimentos para promover o 

desenvolvimento do conteúdo atitudinal do futuro oficial combatente. 

 Este trabalho pretende abordar a estreita relação entre a instrução 

especial e as condições impostas pelo ambiente operacional, que oferece ao 

militar a dimensão física com características especiais, sendo neste caso o 

combate em região montanhosa. 

 “Desde 1957 a AMAN realiza treinamentos no Planalto do Itatiaia” 

(PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA, 2017), onde a SIEsp da AMAN utiliza as 

características do combate em terreno montanhoso para potencializar o 

desenvolvimento de atributos da área afetiva, ou seja, agregar competências 

atitudinais aos jovens cadetes. 

Este antecedente nos direciona a deduzir que o terreno montanhoso 

(serras e planaltos), abundante em nosso país, pode ser explorado para o 

mesmo fim por outras escolas de formação, bem como pelas demais unidades 

do EB que estão localizadas em regiões favoráveis e próximas deste tipo de 

terreno. 

   

1.1 PROBLEMA 

 

A profissão militar possui diversas características peculiares, muita delas 

relatadas em literatura institucional do Exército Brasileiro, como por exemplo, 

nos manuais, e também na arte, de maneira geral, cabendo destacar os livros 

de famosos escritores que marcaram a história do mundo e, por analogia, do 

Brasil, ao relatarem os conflitos armados vividos até os dias atuais. 

Segundo Marshall (2003, p. 215), o homem é o diferencial no combate: “E 

assim, a última e a maior das realidades é que o poder nacional repousa, 

unicamente, no coração e no espírito dos homens”. 
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Uma das características evidentes é o protagonismo que o ser humano 

ocupa em relação à atividade militar, sendo o gerente do teatro de operações, 

ao planejar e conduzir as estratégias e táticas que definem o resultado dos 

combates. 

Dentro da adequação do EB ao ensino por competências, buscando 

desenvolver, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, conhecimentos, 

habilidades, atitudes, valores e experiências, cabe destacar a importância do 

desenvolvimento do conteúdo atitudinal aliado à complexidade no processo de 

ensino-aprendizagem inerente deste conteúdo, por tratar-se de um campo 

subjetivo. 

No sentido de contribuir para a evolução do processo ensino-

aprendizagem dentro do Exército Brasileiro, diante da complexidade do 

desenvolvimento atitudinal, servindo de balizamento para a presente pesquisa, 

foi formulado o seguinte problema: Qual a viabilidade do EBCM, como 

facilitador da instrução especial, ser incluído no Plano de Disciplinas da ESA? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 Com a finalidade de apresentar a viabilidade da inclusão do EBCM nas 

atividades previstas para serem conduzidas pela SIEsp da ESA, o presente 

estudo pretende analisar as vantagens e desvantagens do emprego da 

instrução especial em terreno montanhoso, EBCM, na formação do sargento 

combatente de carreira do EB. 

 Para viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho foram 

propostos os seguintes objetivos específicos, abaixo descritos: 

 a) Descrever o histórico da instrução especial na AMAN e na ESA; 

 b) Descrever as características e particularidades da vida e movimento 

em terreno montanhoso; 

 c) Apresentar os objetivos e atividades do Estágio Básico do 

Combatente de Montanha; 

 d) Explicar os pontos em que as atividades em ambiente de montanha 

favorecem a instrução especial; 

 e) Relacionar as vantagens e desvantagens logísticas e administrativas 

da realização do EBCM pela ESA; 
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 f) Formular, com base em questionários aos instrutores da SIEsp da 

AMAN e ESA sugestões de atividades em ambiente montanhoso, para atender 

perfil profissiográfico desejado ao concludente dos estágios; e 

 g) Comparar os pontos positivos e negativos levantados durante a 

pesquisa. 

  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A importância das escolas de formação dentro do EB pode ser 

compreendida quando encontramos no Manual de Fundamentos O Exército 

Brasileiro, EB20-MF-10.101, o texto:  

 

O Exército Brasileiro, como instituição nacional permanente e regular, 

fundamenta-se na hierarquia, na disciplina e no culto de suas 

tradições mais caras e tem como base do Sistema o seu elemento 

humano, “a força da nossa Força” (BRASIL, 2014, p. 4 – 1). 

 

Na mesma fonte de consulta, encontramos que as escolas de formação 

militar têm “como norma a elevada exigência no desenvolvimento de suas 

atividades, tais como: formaturas, aulas, reuniões, manobras, exercícios físicos 

e inspeções (BRASIL, 2014, p. 4 – 14).” 

No caso da AMAN, a SIEsp completou, em 2017, 50 anos de existência, 

com origem em 1967: 

 

Em 1967 a Seção de Instrução Especial da AMAN (SIEsp) nascia 

com um grande desafio, desenvolver no futuro oficial atitudes, 

atributos e reflexos que se aproximassem o máximo possível dos 

mais desafiadores cursos oferecidos pelo Exército Brasileiro. Sua 

seleta equipe de instrutores e monitores é formada por militares 

altamente especializados nos mais diversos ambientes operacionais: 

montanha, caatinga, selva, pantanal e possui ainda paraquedistas 

militares, comandos e forças especiais (ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS, 23 de agosto de 2017). 

 

Atualmente, a missão principal da SIEsp da AMAN é: planejar, coordenar 

e conduzir Estágios de Instrução Especial para os cadetes da AMAN, com o 

objetivo de estimular e desenvolver competências em seus aspectos referentes 
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aos conhecimentos, habilidades e, principalmente, atitudes. Os seus estágios 

buscam a máxima imitação do combate em ritmo de operações continuadas, 

em um ambiente onde são impostas ao estagiário a extrema dificuldade de 

caráter físico e a pressão psicológica controlada (O ALAMBARI, ano LXIV – 

Especial SIEsp). 

Fatos históricos relacionados à participação da Força Expedicionária 

Brasileira no teatro de operações europeu, ao combater em 1945 no terreno 

montanhoso italiano, ao lado da 10ª Divisão de Montanha do Exército dos 

Estados Unidos da América e, em meados de 1966, em operações contra 

forças irregulares na Serra de Caparaó, divisa dos estados de Minas Gerais e 

Espirito Santo, despertaram a atenção do EB em relação às dificuldades 

inerentes ao combate neste tipo de local (GAZETA DE SÃO JOÃO DEL REI, 

2013). 

Sendo a AMAN, através da SIEsp (então DIEsp) uma das pioneiras em 

oferecer treinamento específico para operar em montanha, desde então as 

características dos terrenos escarpados já demonstravam sua aptidão para 

expor o militar a dificuldades que são pré-requisitos para a instrução especial. 

Com a determinação do Estado Maior do EB em delegar ao 11º BI Mth a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de doutrina em operações militares na 

montanha, no ano de 1977, o Estágio da SIEsp da AMAN, EBCM, passou a ser 

ministrado com foco principal no desenvolvimento das competências atitudinais 

(GAZETA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2013). 

O EBCM, também conduzido em Organizações Militares diretamente 

subordinadas a 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) – 4ª Bda Inf L (Mth) 

apresenta como principais características o curto período de duração, de 

aproximadamente cinco dias, e também demanda logística e administrativa 

relativamente baixa, se comparada a outros estágios. 

Porém as dificuldades impostas pela dimensão física do ambiente 

operacional oferecem várias oportunidades de superação, física e psicológica, 

ao militar que realizar treinamentos militares em altitude. 

A ESA, em situação similar a AMAN, está situada nas proximidades de 

regiões montanhosas, o que poderia também ser explorado pelo EB no sentido 

de valorizar a atividade militar em montanha, ao permitir que o futuro sargento 

também conquiste a habilitação de escalador militar antes de ser transferido 

para o corpo de tropa. 
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Ao propor a execução desta pesquisa levou-se em consideração a 

experiência como instrutor do Centro de Instrução de Operações em Montanha 

– CI Op Mth, por três anos (2015 – 2017), bem como, a observação do que os 

Exércitos de Nações amigas realizam, em oportunidade de realização de Curso 

na República da Colômbia (Curso Internacional de Alta Montanha – 2011) e na 

República Argentina (Curso de Montanha Estival e de Instrutor de Andinismo – 

2016). 

A SIEsp da ESA sempre possuiu, em seu efetivo de instrutores e 

monitores, militares especializados em Operações no terreno montanhoso, 

podendo ainda solicitar apoio do 11º BI Mth, através do CI Op Mth, devido a 

proximidade das cidades sede de ambas as OM. 

Mediante solicitação de Pedido de Cooperação de Instrução oriundo da 

ESA, contemplando carga horária extracurricular dos alunos, o CI Op Mth 

ministra, na cidade de São João del-Rei, em aproximadamente duas 

oportunidades por ano, o EBCM a 40 alunos da ESA por turno, servindo de 

grande motivação aos que obtém êxito no estágio. 

Seguindo o previsto na Diretriz do Comandante do Exército, o estudo 

desta viabilidade possibilitaria uma racionalização de recursos, uma vez que 

aproveita o favorecimento da localização da ESA e, não menos importante, 

possibilita que o discente complete sua formação habilitado escalador militar, 

pontapé inicial de uma vertente de especialização que cresce de importância, a 

partir da transformação da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada em 4ª Bda Inf L 

(Mth), no ano de 2013. 

Outro fator que justifica o presente trabalho é a reprodução do Estágio já 

consagrado no longo histórico na SIEsp da AMAN, ao promover também a 

liderança uma vez que favorece o desenvolvimento de competências atitudinais  

nos futuros oficiais, ferramenta que também pode ser explorada na Escola de 

formação de sargentos. 

Apresentado no Manual de Campanha C 20 - 10 Liderança Militar, temos: 

 

 A liderança militar se estabelece apoiada em  três pilares, sendo eles 

a proficiência profissional (saber), o senso moral aliado a traços de 

personalidade característicos de um líder (ser) e atitudes adequadas 

(fazer) (BRASIL, 2011, p. 3 – 3).   
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 O trabalho pretende oferecer melhores ferramentas de liderança aos 

alunos da ESA ao ampliar a bagagem profissional ao realizar o EBCM. 

 

2. METODOLOGIA 

Visando alcançar os objetivos acima descritos, a presente pesquisa se 

valeu principalmente da análise documental das principais fontes de consulta 

que norteiam o planejamento e a execução do Estágio Básico do Combatente 

de Montanha, tanto no 11º BI Mth – CI Op Mth como na SIEsp da AMAN. 

Outros documentos e fontes de consultas utilizadas são de Exércitos de 

Nações Amigas, principalmente de países que possuem histórico sobre 

operações militares em montanha.  

Foi realizado também a coleta de dados, como entrevistas e 

questionários, estes últimos diversificados e direcionados aos diferentes grupos 

que, ou permeiam o processo de ensino das Escolas de Formação (ESA e 

AMAN), como instrutores atuais e antigos, da SIEsp de ambos os 

estabelecimentos de ensino, ou de militares possuidores de especialização e 

extensão em Montanhismo Militar, em sua maioria, instrutores e monitores do 

CI Op Mth. 

A partir das características que definem a instrução especial podemos 

definir o presente trabalho, quanto à forma de abordagem do problema, como 

sendo uma pesquisa mista, haja vista a existência de dados totalmente 

quantificáveis e outras informações que necessitam interpretação de 

fenômenos e atribuição de significados por parte do pesquisador, com base na 

literatura existente sobre o tema. 

Quanto ao objetivo geral, este artigo pode ser classificado como 

exploratório, uma vez que o foco da pesquisa será em proporcionar um melhor 

entendimento sobre as possibilidades de utilização das características do 

terreno e das condições meteorológicas de montanha no desenvolvimento de 

competências atitudinais nos militares de carreira. Almeja-se também incentivar 

as pesquisas sobre montanhismo militar no EB, configurando-se em uma 

oportunidade de, no futuro, ser estudado de maneira mais ampla dentro das 

ciências militares. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
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Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo 

baseada em uma revisão de literatura no período de fevereiro de 2012 a maio 

de 2018. Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema, 

visto que, através da Portaria nº 137, do Comandante do Exército, de 28 de 

fevereiro de 2012, iniciou-se a implantação do ensino por competências no EB, 

fato que evidenciou a preocupação com o desenvolvimento das competências 

atitudinais. 

O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises e 

documentos existentes em que as competências atitudinais ainda eram 

definidas como sendo atributos da área afetiva, ainda inseridos no processo de 

ensino-aprendizagem por objetivos. 

Foram utilizadas as palavras-chave instrução especial, conteúdo 

atitudinal, montanha, montanhismo militar, ensino por competências, 

estressores, atributos da área afetiva e formação militar, juntamente com seus 

correlatos em inglês, em sítios eletrônicos de procura na internet, nos arquivos 

da Seção de Doutrina e Pesquisa e Divisão de Operações do CI Op Mth, nos 

arquivos da SIEsp da AMAN, no Portal de Doutrina do Exército 

(http://www.cdoutex.eb.mil.br/), nas publicações da Academia Militar das 

Agulhas Negras e na biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO). 

Terminaram selecionados apenas os artigos e dissertações em 

português e espanhol. O sistema de busca foi complementado pela coleta 

manual de relatórios de EBCM e de manuais de campanha referente ao tema, 

do EB, do Exército da República Argentina e do Exército do Reino da Espanha, 

em período de publicação diverso do utilizado nos artigos e nas dissertações.  

a. Critérios de Inclusão: 

- Estudos publicados em português, relacionados ao conteúdo 

programático do ensino do Exército, mais especificamente do Curso de 

Formação de Oficiais (AMAN) e Curso de Formação de Sargentos (ESA); 

- Estudos e manuais publicados em português e espanhol, 

relacionados ao montanhismo militar e ao EBCM; 

http://www.cdoutex.eb.mil.br/
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- Artigos publicados em português, relacionados ao desenvolvimento 

de competências atitudinais (ou atributos da área afetiva); 

- Documentos e pesquisas publicados em português, sobre a 

instrução especial; e 

- Estudos e livros sobre a atuação de militares inseridos no contexto 

de combate em ritmo de operações continuadas. 

 b. Critérios de Exclusão 

- Pesquisas sobre operações enquadradas no montanhismo militar 

que não se relacionam com o EBCM; 

- Trabalhos relativos a outras competências que não a atitudinal; e 

- Estudos relativo a instrução em outras fases da carreira militar, 

após a formação. 

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: entrevista exploratória, questionário e grupo focal. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

RODRIGO MAGALHÃES – 

Major do EB 

Instrutor da SIEsp da AMAN e possuidor de Cursos de Especialização e Extensão 

em Montanhismo Militar no Brasil, Argentina e Espanha 

DANILO MOTA CRABBI – 

Capitão do EB 

Instrutor do CI Op Mth do 11º BI Mth e possuidor de Cursos de Especialização e 

Extensão em Montanhismo Militar no Brasil e Espanha 

ÉVERTON IBARR DE PAULA – 

Capitão do EB 

Instrutor da SIEsp da ESA e possuidor de Curso de Especialização em 

Montanhismo Militar no Brasil 

ELÍCIO JORGE DA SILVEIRA – 

Subtenente do EB 

Monitor do CI Op Mth do 11º BI Mth e possuidor de Cursos de Especialização e 

Extensão em Montanhismo Militar no Brasil, Argentina e Colômbia 

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados 
Fonte: O Autor 

2.2.2 Questionários 



10 

 

A aplicação dos questionários teve por finalidade levantar pontos em 

que as atividades em ambiente de montanha favorecem a instrução especial e 

sugestões de atividades em ambiente montanhoso, para atender perfil 

profissiográfico desejado ao concludente dos estágios da SIEsp, principalmente 

do EBCM. Os resultados serão agrupados sob a ótica de quatro grupos 

distintos, quais sejam: 

a. Instrutores e monitores da SIEsp da AMAN; 

b. Instrutores e monitores da SIEsp da ESA; 

c. Instrutores e monitores do CI Op Mth do 11º BI Mth; e 

d. Antigos estagiários das SIEsp de ambas as escolas, atualmente já 

formados, que não desempenharam a função de instrutor ou 

monitor; 

Com as respostas dos mesmos, foi feita a tabulação dos resultados, de 

forma a cooperar com o intuito da pesquisa, separando os resultados de 

acordo com os específicos grupos que tiveram contato com os questionários, 

haja vista que os mesmos incluem grupos que envolvem experiências 

profissionais diferentes. 

Por fim, foi realizado ainda um pré–teste com capitães alunos da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais que em algum momento de suas carreiras 

atenderam aos pré-requisitos para integrar as amostras, com o intuito de 

levantar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-

teste, e realizadas as correções e os ajustes necessários no questionário, não 

tendo sido observados erros que envidassem alterações, os mesmos foram 

remetidos aos destinatários, com os resultados dos pré-testes inseridos no 

computo final da análise. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos com a pesquisa podem ser classificados em dois 

grandes grupos, sendo alguns oriundos de pesquisa bibliográfica e entrevistas, 

configurando o primeiro grupo, e outros resultados que podemos distinguir por 

seu caráter quantitativo, fruto das respostas ao questionário produzido pelo 

autor. 
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Como pedra fundamental do presente trabalho, objetivou-se conhecer o 

histórico da instrução especial na AMAN e na ESA, sendo que na Academia 

iniciou-se antes, sendo posteriormente criada e desenvolvida a SIEsp na ESA, 

após a certificação do resultado positivo obtido com este tipo de instrução 

durante a formação dos quadros do Exército Brasileiro. 

As entrevistas com instrutores, conduzidas de maneira 

semiestruturadas, forneceram muitas informações que foram levadas em 

consideração na interpretação dos resultados obtidos com os questionários. 

Abaixo segue uma tabela com um resumo das falas e observações 

obtidas durante as entrevistas, organizadas segundo a profundidade da análise 

em que o entrevistado respondeu as perguntas e interagiu com o entrevistador, 

de maneira crescente: 

Entrevistado Resposta / Observações Especialidade / Experiência 

Sub Ten ELÍCIO 

“As características e particularidades do 

combate em região montanhosa são 

favoráveis ao desenvolvimento de 

atributos da área afetiva, uma vez que as 

dificuldades em deslocar ou combater são 

multiplicadas se comparadas ao combate 

convencional.” 

Monitor do CI Op Mth do 11º BI Mth e 

possuidor de Cursos de Especialização e 

Extensão em Montanhismo Militar no 

Brasil, Argentina e Colômbia 

Cap IBARR 

“A instrução especial apresenta-se como 

essencial numa realidade em que as 

atuais gerações em formação tendem a 

ser inseridas, cada vez mais, no ensino 

apoiado pelos recursos digitais e 

informatizados. A realidade dos 

estressores presente no combate é 

trabalhada de maneira controlada e 

desenvolvem atitudes e valores nos 

instruendos.” 

Instrutor da SIEsp da ESA e possuidor de 

Curso de Especialização em Montanhismo 

Militar no Brasil 

 

Cap CRABBI 

“A partir da experiência como antigo 

estagiário da SIEsp da AMAN, acredito 

que o Exército e o montanhismo militar 

ganhariam com a implantação do EBCM 

para os alunos da ESA. Foi o momento 

em que me interessei pela atividade e me 

motivou a servir no 11º BI Mth, bem como 

para realizar os cursos de especialização 

e extensão.” 

Instrutor do CI Op Mth do 11º BI Mth e 

possuidor de Cursos de Especialização e 

Extensão em Montanhismo Militar no 

Brasil e Espanha 

 
QUADRO 2 – Quadro de resumo das entrevistas 
Fonte: O Autor 
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Entrevistado Resposta / Observações Especialidade / Experiência 

Maj 

MAGALHÃES 

“Pesquisar sobre este assunto pode 

parecer muito inovador, porém, é muito 

provável que o mesmo projeto apresentou 

dificuldades semelhantes quando se 

cogitou inserir o EBCM para os cadetes da 

AMAN. Acredito que, havendo o interesse 

do Ensino no EB, a implementação desta 

ferramenta na ESA seria muito pertinente, 

pois se trata de um estágio já tradicional 

que tem como características 

desenvolver-se num ambiente bastante 

peculiar, onde o ganho no contexto da 

instrução especial é facilmente percebido, 

devido a exposição a altura, condições 

meteorológicas adversas e outras que 

favorecem o desenvolvimento do 

conteúdo atitudinal.” 

Instrutor da SIEsp da AMAN e possuidor 

de Cursos de Especialização e Extensão 

em Montanhismo Militar no Brasil, 

Argentina e Espanha 

QUADRO 2 – Quadro de resumo das entrevistas (continuação) 
Fonte: O Autor 

 Outro ponto importante que deu suporte no desenvolvimento deste 

trabalho baseou-se no entendimento das dificuldades que o ambiente 

montanhoso impõe ao combate, de modo que possamos descrever e 

compreender as influências que as características e particularidades da vida e 

movimento em terreno montanhoso realizam no campo atitudinal do instruendo, 

e como esta relação poderá ser aproveitada no contexto da Instrução Especial. 

 Conforme Ordem de Instrução Nr 02, da SIEsp, de 2018, O EBCM da 

SIEsp da AMAN tem como diretriz geral de planejamento: 

- O estágio visa prover ao cadete do 1º ano conhecimentos e 
habilidades relacionadas ao combate em terreno de montanha, além 
de auxiliar no desenvolvimento do componente atitudinal inerente ao 
futuro oficial do Exército Brasileiro.   
- Esse Estágio possui duas vertentes de avaliação. A primeira, 
voltada para o desenvolvimento de atitudes típicas do líder militar, é 
obtida a partir da observação da equipe de instrução (FO) e dos 
demais integrantes da fração (sociométrico). A segunda vertente é o 
EBCM, que tem a finalidade de formar o Escalador Militar. Nesse 
sentido, haverá avaliações de rotas e do emprego de técnicas em 
montanha.   
- As instruções devem ser pautadas pela dificuldade típica do 
ambiente ao qual estarão desdobrados e pelo tratamento diferente 
daquele que é ministrado normalmente, visando o desenvolvimento 
das atitudes necessárias ao futuro oficial do Exército Brasileiro. 
- Deve ser canalizado um esforço para o desenvolvimento da 
autoconfiança individual associada a um espírito de equipe, uma vez 
que a rudeza do terreno, o clima incomum para o brasileiro e o pouco 
tempo de convívio em conjunto promovem a mistura correta e na 
época certa para se buscar tal objetivo. (ACADEMIA MILITAR DAS 
AGULHAS NEGRAS, 2018, p. 1) 
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  Neste contexto os pontos em que as atividades em ambiente de 

montanha favorecem a instrução especial são caracterizados na diretriz 

supracitada, e partindo do pressuposto que o aluno da ESA estaria vivendo 

uma fase da carreira com várias semelhanças ao cadete do 1º ano da AMAN, a 

mesma ferramenta se mostraria plausível no desenvolvimento de competências 

atitudinais. 

 Além do que já foi exposto, verificou-se também como resultado as 

possíveis vantagens ligadas à logística e as demandas administrativas 

necessárias à execução do estágio. Porém o custo por estagiário praticado no 

contexto da SIEsp da AMAN acabou apresentando um dado diferente do 

esperado, tendo em vista a dificuldade de acesso e distância do Parque 

Nacional de Itatiaia (parte alta). Verificou-se que a logística e medidas 

administrativas necessárias são semelhantes aos demais estágios conduzidos 

naquele Estabelecimento de Ensino. 

 Com base em questionários obtiveram-se dois resultados que cabem 

destaque, sendo o primeiro relacionado aos fatores em que o ambiente 

montanhoso favorece a instrução especial, como podemos observar no gráfico 

abaixo, respondido por 21 militares: 

 

GRÁFICO 1 – Gráfico que apresenta a ordem de fatores favoráveis a instrução especial no 
EBCM da SIEsp/AMAN 
Fonte: O Autor 
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A partir deste resultado podemos observar a relevância dada à exposição ao 

ambiente extremo e a percepção do medo, confirmada pela maioria da amostra 

de antigos estagiários. 

 Já em relação ao questionário destinado a levantar dados de militares 

que já desempenharam a função de instrutor, seja na SIEsp ou no CI Op Mth, 

as principais atividades sugeridas para o desenvolvimento de competências 

atitudinais podem ser verificadas no quadro abaixo: 

Atividade 
Está previsto no Programa 

Padrão do EBCM? 

Está previsto no Quadro de 

trabalho do EBCM da 

SIEsp/AMAN? 

Evacuar feridos em ambiente 

de montanha 
Sim Sim 

Realizar marcha em 

montanha 
Sim Sim 

Transpor vias equipadas Sim Sim 

Aplicar a técnica de escalada 

livre 
Sim Sim 

Realizar patrulha em 

ambiente montanhoso 
Não Não 

Realizar ascensão técnica 

(Exemplo Pico das Agulhas 

Negras) 

Não Sim 

QUADRO 3 – Sugestões de atividades a serem realizadas em um EBCM conduzidos 
pela SIEsp/ESA. 

Fonte: O Autor 

Comparando todas as informações apresentadas acima, observamos 

como pontos negativos as dificuldades logísticas para implementar um EBCM 

para o efetivo de alunos da ESA, que é maior que o total de cadetes do 1º ano 

da AMAN. As restrições em relação a conseguir um campo escola de 

montanhismo que comporte um efetivo maior do que o estágio da SIEsp/AMAN 

já engloba configura-se como importante restrição. 

Outra limitação que podemos inferir é a limitação de efetivo de 

especialistas em montanhismo militar, fato que foi evidenciado nas entrevistas 

por militares do CI Op Mth e por ambas Seções de Instrução Especial. 

Em contrapartida, levantamos como pontos positivos a motivação 

profissional que um EBCM pode proporcionar ao futuro sargento. A ferramenta 

já é consagrada na formação dos oficiais combatentes de carreira e estão 
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diretamente ligadas ao desenvolvimento de competências atitudinais, dado 

reconhecido por 100% dos oficiais voluntários que responderam o questionário. 

Sendo assim, verifica-se que os resultados do presente estudo estão 

diretamente relacionados a evolução do ensino militar, uma vez que dentro do 

ensino por competências o desenvolvimento de competências atitudinais 

representam um papel fundamental na formação dos quadros do EB, 

contribuindo ainda no fortalecimento dos valores e no acúmulo de experiências 

em situações de stress físico e psicológico que se aproximem daqueles em que 

um líder de fração é submetido em situação de combate.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observados os objetivos propostos para o presente estudo, podemos 

concluir que a presente investigação atendeu ao pretendido, apresentando uma 

sugestão de ferramenta que pode ser utilizada pelo sistema de ensino do EB 

no desenvolvimento de conteúdos atitudinais no contexto da formação do 

sargento de carreira na ESA. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que, de maneira geral 

(capacidades psicomotoras, cognitivas e profissionais), o aluno da ESA 

encontra-se em condições semelhantes ao cadete do 1º ano da AMAN e que o 

EBCM, no contexto da instrução especial, configura-se numa tradicional 

ferramenta para o desenvolvimento do conteúdo atitudinal, pois se dá num 

ambiente favorável a este tipo de instrução. 

Por outro lado concluímos que a demanda logística e administrativa para 

realização deste estágio, levando em consideração o efetivo de discentes da 

ESA e as limitações impostas pelo tipo de terreno, demandariam 

reconhecimentos de área, planejamento de vários turnos e efetivo considerável 

de especialistas para desempenhar a função de instrutor. 

 Em coerência com os resultados, temos que o EBCM para alunos da 

ESA é possível de ser realizado, agrega conhecimentos, habilidades, atitudes, 

valores e experiência na formação do futuro sargento e colabora no incentivo a 

especialização em montanhismo militar por parte do futuro quadro do EB. 

Partindo do princípio de que o EBCM, como facilitador da instrução 

especial, a ser incluído no Plano de Disciplinas da ESA, é viável para 

desenvolver conteúdo atitudinal, o presente trabalho deixa como legado a 
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sugestão de realização de reuniões, reconhecimentos e simpósios para troca 

de experiência entre a SIEsp da ESA, AMAN e CI Op Mth. 
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