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o AMBIENTE OPERACIONAL DO CONFLITO MILITAR DE 4a GERAÇÃO E A 
ATUALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE INFANTARIA DA ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

Marcos Guimarães Barbosa* 

Palavras-chave: Curso de Infantaria. AMAN. Conflito Militar de 4a Geração. Ensino por competência. 

RESUMO 

As mudanças geopolíticas pós 11 Guerra Mundial, associada ao salto tecnológico vivenciado a partir 
do final do século XX, revoluciona diretamente a dinâmica social mundial e imerge o conflito militar 
em um novo ambiente operacional, que caracteriza a evolução do combate à 4a geração. Este 
ambiente operacional, dito contemporâneo, é caracterizado pela volatilidade, incerteza, complexidade 
e ambiguidade. Os conflitos passam a transcender a dimensão física e a valorar as dimensões 
humana e cibernética. As alternativas militares deixam de ser suficientes na solução dos entraves, 
que passam a exigir a rnobilizaçâo e o emprego de toda expressão do Poder Nacional. Este cenário 
passa a incorporar novos atores, novas ameaças, novas tecnologias e a exigir cada vez mais dos 
seus líderes militares, que precisam ter a capacidade de desenvolver "novas soluções" frente à 
"novos problemas". Diante de tais desafios, no ano de 2012, o Exército Brasileiro implementa o 
processo de Ensino por Competências na Academia Militar das Agulhas Negras. Tal assertiva motiva 
um ciclo de transformações na parte educacional no período de 2012 a 2017, associados a revisão e 
a reestruturação curricular do futuro oficial. Nesse contexto o ensino militar busca se adequar e a 
acompanhar a evolução dos métodos educacionais e dos próprios conflitos militares. Assim, o 
presente artigo tem por objetivo identificar como o atual currículo do Curso de Infantaria da AMAN 
contempla os principais aspectos do Ambiente Operacional de forma a apontar e sugerir 
oportunidades de melhorias em tal processo. 

ABSTRACT 
The geopolitical changes post the 11 World War, associated with the technological leap experienced 
trom the end of the twentieth century, directly revolutionized the world social dynamics and merge the 
military conflict in a new operational environment that characterizes the evolution of Fight to the fourth 
generation warfare. This operational environment, said contemporaneous, is characterized by 
volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Conflicts begin to transcend the physical dimension 
and to value the human and cybernetic dimensions. The military alternatives are no longer sufficient in 
the solution of the barriers, which require the mobilization and employment of every expression of 
national power. This scenario incorporated new actors, new threats, new technologies and demands 
more and more of their military leaders, who need to have the ability to develop "new solutions" in the 
face of "new problems". Faced with such challenges, in the year 2012, the Brazilian Army implements 
the process of teaching for capability in the Brazilian Military Academy (AMAN). This assertiveness 
motivates a cycle of transformations in the educational process in the period from 2012 to 2017, 
associated with a revision and a curricular restructuring. In this context, military education seeks to 
adapt and keep up with the evolution of educational methods and the military conflicts themselves. 
Thus, this article aims to identify how the current curriculum of the AMAN Infantry Course 
contemplates the main aspects of the operational environment to point out and suggest opportunities 
for improvements in such a processo 

Keywords: Infantry Course. Brazilian Military Academy. Fourth-generation warfare. Education for 
capability. 

* Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2009. 
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1. INTRODUÇÃO 

A evolução da "arte da guerra", atualmente tratada de uma forma mais 

abrangente, como a "arte militar" ocorre integrada às mudanças das relações 

geopolíticas e ao desenvolvimento de novas tecnologias. Tal fato exige um infindável 

aprimoramento do poderio bélico e principalmente dos líderes militares (SANTO, 

2014). 

A partir deste pressuposto, o presente estudo integrará os conceitos básicos e 

a informação científica relevante e atualizada, referente ao Ambiente Operacional 
contemporâneo, pertinentes ao desenvolvimento do campo Gestão Organizacional, 

a fim de contribuir com o aprimoramento da formação dos oficiais da linha 

combatente do Exército Brasileiro (EB). 

Presenciou-se no mundo, a partir da segunda metade do século XX, um salto 
tecnológico caracterizado pela criação, ascensão e popularização de diversas 

tecnologias. No qual a sociedade passa a ingressar em um período que em 
conformidade denominamos de Era do Conhecimento ou Era da Informação 

(SALVADOR, 2015). 

Esse período é especialmente caracterizado pela rápida velocidade em que 

ocorrem as mudanças, não apenas no campo tecnológico, mas principalmente nas 

relações sociais, desde o nível interpessoal ao nível das relações geopolíticas. 

Trazendo reflexos diretos aos conflitos militares que vão desde a inserção de novas 

ameaças a uma inovadora configuração do Espaço de Batalha. (BRASIL, 2014) 

Conjecturando este cenário o escritor americano, Lind (1989), em um 

prospecto realizado junto ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, 

conceituou esta nova forma de conflito, como A Guerra de 4a geração. No qual a 
Força Terrestre passa a estar inserida eu um novo Ambiente Operacional. 

Este Ambiente Operacional, dito contemporâneo, é assinalado como um 
espaço "volátil, incerto, complexo e de alto risco" (BRASIL, 2014) e ainda marcado 

pela valorização das considerações militares nas dimensões humana e 

informacional, além da comumente explorada dimensão física (BRASIL, 2014). 

Desta forma os exércitos do mundo encontram-se inseridos em um contexto, o 

qual Ihes exigem uma restruturação, que busca o desenvolvimento de novas 
capacidades e principalmente o aprimoramento de comandantes a se tornarem 

aptos a implementarem "soluções flexíveis, adaptáveis, modulares, elásticas e 
sustentáveis" (BRASIL, 2014) frente as novas ameaças. 
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Observamos assim que no ano de 2006 O Exército dos Estados Unidos, 

através de sua principal escola de formação, a Academia Militar de West Point, 

Estados Unidos, iniciou a restruturação de sua grade curricular buscando atender às 

necessidades dos futuros oficiais, agregando desta forma temas como o terrorismo, 

contraterrorismo e a segurança nacional. Implementando ainda, novos objetivos 

educacionais, dos quais destacamos, o desenvolvimento da criatividade e das 

capacidades linguísticas; e a compreensão sobre: cultura, história, tecnologia e 

comportamento humano. (FOREST, 2006). 
Em 2011, o Centro de Lições Apreendidas dos Estados Unidos, publicou um 

boletim informativo sobre as perspectivas dos conflitos de 48 geração com grande 
foco nas ameaças irregulares. O que culminou com a implantação de uma série de 

novas disciplinas e assuntos a partir de 2012 em West Point. 

Entre estas disciplinas, destacamos: os Conflitos de Baixa Intensidade, (Low 

intensity conflict); Operações de Contrainsurgência, (conterinsurgency operations); 

Alcançando a Paz (A dinâmica Interagências), [winning the Peace (interagency 

dina mics)]; A História da Guerra Irregular, (history of irregular warfare); Forças 

Armadas e a sociedade (armed forces and society); e A Engenharia associada aos 
fatores humanos, (human factors engineering) (US, 2017). 

No ano de 2010, o EB fundamentado por análises futuras que colocam o Brasil 

como ator mundial por volta de 2030 e a fim de proporcionar a capacidade de 
atender as novas demandas decorrentes, implementou o Projeto Força 

(PROFORÇA), como ponto de partida do "Processo de Transformação do Exército", 

este assentindo com mudanças em três áreas básicas: Doutrina, Recursos Humanos 

e Gestão (BRASIL, 2010a). 

Agregado a este processo, ainda no ano de 2010, deu-se início à 
implementação do sistema de ensino por competências e a revisão curricular da 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), estabelecimento de ensino superior 

responsável pela formação dos oficiais combatentes do EB, há ocorrer entre os anos 
de 2010 e 2017. 

1.1. PROBLEMA 

A partir do pressuposto, se torna importante fazer a seguinte colocação, de 
qual forma o atual currículo do 4° ano do Curso de Infantaria (C Inf) da AMAN, tendo 
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por base o ano de 2017, contempla os principais aspectos do Ambiente Operacional, 

no contexto dos conflitos militares de 4a geração. 

1.2. OBJETIVOS 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

O objetivo desta pesquisa é compreender como os conteúdos dos Planos de 

Disciplinas do 4° ano do C Inf da AMAN (2017) se relacionam com os principais 

aspectos do Ambiente Operacional Contemporâneo. A fim de determinar o 

aprimoramento do currículo de formação dos Cadetes do Curso de Infantaria (C Inf), 

atendendo ao desenvolvimento de capacidades demandadas pelo ambiente 

operacional e do combate contemporâneo. 
Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, levantaram-se objetivos específicos que irão nortear na consecução do 

objetivo geral deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 
a) Definir o conceito de conflito militar de 4a geração; 

b) Enunciar os principais aspectos do Ambiente Operacional Contemporâneo; 
c) Enunciar os objetivos educacionais do Estado Maior do Exército (EME) que 

visam nortear o currículo do C Inf da AMAN; 

d) Identificar como os conteúdos do PLADIS e do PLANID estão relacionados 

com os objetivos educacionais estabelecidos pelo EME. 

O estudo a ser desenvolvido encontra sua justificativa baseado nas seguintes 
premissas: 

A revisão curricular desenvolvida pela AMAN buscou atender as novas 
demandas impostas aos líderes militares pela mutação do ambiente operacional. 
Cabendo ressaltar que, essa revisão acompanha ainda a evolução dos métodos 

educacionais e do próprio sistema de ensino, pautado no desenvolvimento do ensino 
por competências. 

O ano de 2017 representa o final de um ciclo de mudanças para o ensino na 

AMAN exigindo dessa forma um exame do cumprimento curricular aos objetivos 

educacionais propostos pelo EME em 2010. Que dentre os vetores de 
transformação da Força Terrestre trata os Recursos Humanos como o mais 

importante Ativo e ainda ressalta a importância da adaptação destes às 
características dos conflitos de 4a geração. 
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As mudanças vivenciadas no ambiente operacional e determinantes do 

Processo de Transformação da Força Terrestre, por características próprias, 

possuem a tendência de continuarem a evoluir e em um ritmo cada vez mais 

acelerado, o que implica não apenas em um trabalho estanque, mas sim na 

realização de exames, análises e revisões frequentes no processo de formação dos 

futuros líderes do EB de forma a manter o nível de excelência educacional 

alcançado e almejado. 

Desta forma essa pesquisa se justifica por buscar de forma inovadora 
identificar e integrar os principais aspectos do Ambiente Operacional, nos conflitos 

de 48 geração, ao processo ensino e aprendizagem do C Inf da AMAN. Somando-se 
ainda as experiências de um Exército de outro país e as vivenciadas, pelos oficiais 

subalternos e capitães do EB. 

Assim, situações que usualmente deixam de ser plenamente exploradas pelo 

militar recém-formado por falta de conhecimento técnico profissional serão 
minimizadas pela atualização curricular. Contribuindo não apenas com a formação 

do oficial combatente do EB, mas também com o aprimoramento das competências 

e capacidades para o emprego em combate das pequenas frações que esses 

oficiais, após formados, conduzirão. 

2. METODOLOGIA 

De forma a colher os dados que proporcionassem a formulação de uma 

possível solução para o problema de estudo, o desenvolvimento desta pesquisa 

contemplou a coleta documental durante sua revisão da literatura de forma a orientar 

na construção do referencial teórico. Em paralelo foram realizados questionários, 
com oficiais da arma de infantaria oriundos da AMAN e que já foram instrutores do C 
Infda AMAN. 

Quanto ao tipo de pesquisa desenvolvida podemos classificá-Ia 

preponderantemente como qualitativa tendo em vista a necessidade de análise e 
discussão dos materiais coletados, a fim de desenvolver a possível solução do 

problema. E quanto ao objetivo geral de sintetizar os principais aspectos do 

Ambiente Operacional Contemporâneo, enquadrados nos conflitos militares de 4a 
geração, e de forma a propor o aprimoramento do PLADIS do C Inf da AMAN, á 

classificamos como uma pesquisa exploratória. 
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2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

A trajetória a ser desenvolvida pela presente pesquisa buscou as informações 

pertinentes através de uma revisão ampla da literatura do assunto até dez/2017, e 

da consulta bibliográfica em fontes diversificadas como os manuais doutrinários 

brasileiros e americanos, documentos, trabalhos da ESAO e ECEME e artigos 

científicos publicados em revistas especializadas como a Marine Corps Gazette. 

Tratando os meios eletrônicos como principal fonte e base de dados, surge a 

preocupação com a credibilidade da informação obtida e para isto foi estabelecida a 
seguinte estratégia de pesquisa. Primeiramente, os termos descritores, palavras - 

chaves, foram trabalhados em inglês e português: "conflito de 4a geração", "ensino 

militar", "espetos do ambiente operacional" e "características dos conflitos de quarta 
geração". Na sequência, procurou se observar o local de indexação dos arquivos 
como periódicos de West Point, o Google Acadêmico, Milítary Review. Finalmente, 

as referências bibliográficas dos estudos considerados relevantes foram analisadas, 

no sentido de verificar outras publicações pertinentes e não encontradas na 

pesquisa. 

Tendo em vista a influência e ligação doutrinária que possuímos junto ao 

Exército dos Estados Unidos da América se tornou evidentemente importante 

observarmos como as campanhas militares contemporâneas influenciaram a 

doutrina militar e impactaram o sistema de ensino daquele país, tomando o cuidado 

de reservar os aspectos pertinentes as peculiaridades do EB. 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: 
a) Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados aos 

conflitos de 4a geração; 

b) Manuais relacionados às operações militares, do Brasil e EUA; 
c) Textos com datas de publicação recentes de forma a evitar percepções 

da doutrina desatualizada; 

d) Normatizações quanto ao processo de ensino da AMAN; 
E foram estabelecidos os seguintes critérios de exclusão: 

a) Conteúdo notoriamente ultrapassado por evoluções da doutrina; 

b) Autores descreditados e entusiastas desprovidos de base empírica; 
c) Situações paralelas que não são adequados à realidade do EB. 
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2.2COLETA DE DADOS 

As ações realizadas como coleta de dados resumem-se na definição do tema, 

na problematização, na justificativa da aplicação prática da solução do problema, 

assim como na definição do caminho a ser percorrido para se alcançar os objetivos 

delimitados para a pesquisa e pôr fim na revisão bibliográfica que definiu os 

conceitos utilizados no trabalho. 

As fontes de coleta de dados foram do tipo material e humana, a primeira 

compôs o instrumento de coleta de dados documental, o qual é assinalado no 
campo das referências do trabalho e a segunda foi abordada através da utilização 
do instrumento de coleta de dados denominado questionário. 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais (tenentes, 

capitães e majores) que exerceram a função de instrutor do C Inf da AMAN entre os 

períodos de 2012 a 2017. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma 
de infantaria, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras e que vivenciaram o 

processo de implantação do sistema de ensino por competência, estando desta 

forma familiarizados com o atual PLADIS. 

A amostra selecionada para responder aos questionários foi restrita dentre 

estes militares aos que participaram como comandantes de fração, ou que dirigiram, 

integrando o Estado Maior de Unidades ou Forças Tarefas das seguintes Operações 
(Op) do Exército Brasileiro: Op de Paz no Haiti, Op de Pacificação, Grandes 

Eventos, Op de Reconhecimento de Fronteira, Op Ágata, outras Op de Cooperação 

e Coordenação Interagências e/ou sob a égide de organismos internacionais, as 

quais foram desenvolvidas no contexto do Ambiente Operacional Contemporâneo e 
do conflito militar de 48 Geração. 

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 44 militares. A fim 
de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma 

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi 
de 27. 

Foi realizado um pré-teste com 3 capitães-alunos, a fim de identificar possíveis 
falhas nesse instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram 
observados erros que justificassem alterações no questionário. Portanto, aplicamos 
os demais 27 questionários de forma idêntica à utilizada no pré-teste. 
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o questionário foi dividido em três seções, a introdutória visando qualificar o 

questionado com base em suas experiências profissionais, a segunda parte a fim de 

levantar os questionamentos propriamente ditos se utilizando de perguntas mistas, 

fechadas e abertas, mas que de forma objetiva possibilitassem a valoração e o 

compartilhamento das variadas experiências profissionais e a terceira parte com o 

fechamento e um espaço destinado a demais sugestões. 

Visto que os questionários reuniram dados advindos de opiniões e 

conhecimentos doutrinários, a fim de analisar as questões fechadas de forma 
eficiente foi utilizado a moda estatística das respostas, representando, portanto, o 

pensamento concebido pela maioria dos elementos da amostra que realizaram 
voluntariamente o questionário. 

Enquanto que os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental; e 

com as perguntas abertas dos questionários aplicados foram analisados de forma 

lógica e pragmática, possibilitando conclusões coerentes e imparciais. 
A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) e indireta (internet). Não havendo necessidade de invalidar nenhum 

questionário por motivo de preenchimento incorreto ou incompleto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De forma a explicitar como os conteúdos do PLAOIS e do PLANIO, do C Inf 

AMAN, estão relacionados com as características do ambiente operacional 

contemporâneo, convém abordar o seguinte pressuposto teórico, que dará suporte a 
discussão e facilitará a compreensão da conclusão. 

Como definição do conceito de conflito militar de 4a geração entendemos que 
as mudanças geopolíticas pós 11 Guerra Mundial, incluindo as motivadas pela Guerra 
Fria, e o salto tecnológico vivenciado a partir do final do século XX, revolucionou 

diretamente a dinâmica social mundial, e assim começamos a imergir em um novo 

ambiente operacional, o qual caracteriza a evolução do conflito militar à sua 4a 
geração. 

A "4a Geração" resulta de uma evolução que visa tirar vantagem das 
mudanças política, social, econômica e tecnológica vivenciadas desde a 
Segunda Guerra Mundial. Junto aos estados nacionais, aparecem como 
novos atores protagonistas, organizações não estatais armadas, forças 
irregulares de diferentes matizes, cuja principal forma de atuação se baseia 
nas táticas, técnicas e procedimentos da guerra irregular. (PINHEIRO, 
2007). 



9 

A partir da análise do ambiente operacional contemporâneo, de acordo com o 

Manual de Operações do EB (2014), o conflito deixa de ocupar apenas o campo de 

batalha e se alastra ao espaço de batalha, compreendido tanto pela dimensão física 

quanto a virtual, envolvendo "forças convencionais e irregulares, combatentes e 

população civil" abrangente não apenas da expressão do poder militar, mas também 

da política, econômica, tecnológica e psicossocial. 
Nesse contexto, este manual sugere ainda algumas tendências estratégicas 

como a valorização da informação, a evolução de capacidades próprias das guerras 
irregulares, a prevalência dos aspectos não militares para a solução dos conflitos e a 

transnacionalidade do campo de batalha. 

Por fim, alinhado a estes aspectos dos conflitos modernos temos a 
implementação dos objetivos educacionais, que visam nortear o currículo do C Inf da 
AMAN, acerca do qual ocorrerá nossa discussão. E desta forma, passamos a 

analisar os dados colhidos na pesquisa de campo. 

Inicialmente podemos concluir sobre o perfil da amostra estudada, esta se 
caracterizou por uma vasta abrangência de militares, seja pela antiguidade destes, 

seja pela diversidade das funções desempenhadas ou ainda pelos períodos como 

instrutor do C Inf. 

O perfil da amostra considerada contou com 27 militares, sendo divididos 

conforme os postos abaixo: 

eCel 
• Ten Cel 

tilaj 
.Cap 
• Ten 

GRÁFICO 1 - Perfil da amostra por posto. 
Fonte: O autor 

Esses militares foram instrutores nos seguintes anos, o que contemplou todo o 
período abrangido por nosso estudo 2012 á 2017, período no qual o ensino por 

competência foi implementado e consolidado no âmbito da AMAN: 
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2012 

2013 13 (48 1%) 

2014 13 (481%) 

2015 13 (48 1°0) 

2016 

2017 

GRÁFICO 2 - Perfil da amostra por ano de instrutor. 
Fonte: O autor 

Tais fatos associados a diversidade das funções desempenhadas como 

instrutor, bem como como as experiências pessoais, nos garantiram diferentes 

percepções, experiências e sugestões ao estudo realizado. 

GRÁFICO 3 - Perfil da amostra por função desempenhada como instrutor. 
Fonte: O autor 

Ainda, concluindo sobre o perfil da nossa amostra podemos analisar as 

participações exercidas pelos militares durante operações reais realizadas pelo EB e 

que podem ser caracterizada como desenvolvidas no contexto do Ambiente 

Operacional Contemporâneo e do Conflito Militar de 4a Geração. 

CmtPel 20 (74 1~.) 

CmtCia 
Cmt Curso 

Sl. mtegrante da 1· Seção 
S2 ' Integrante da 2' Seção 
S3. Integrante da 3' Seção 
S4, Integrante da 4· Seção 

Crnt pel aux 
Cmt Pel Aux C Inl 

Coordenador 4° ano 
Cmt Pel Aux no C Inl 

7 (25.9°.) 

2 (7.4°o) 
2 (7.4°0) 

3 (11 10,0) 

1 (37%) 
1 (37%) 
1 (3700) 
1 (3 7°0) 

GRÁFICO 4 - Perfil da amostra por participação em Op do EB no contexto de conflitos militares de 4a 
Geração. 

Fonte: O autor 

• Haltl 
• Op Pacificação no Complexo da ~.laré 

Op Pacificação no Complexo do 
Alemão 
.OpÁgata 

• Op Rec Fron 
• Grandes Eventos 
• Intervenção Federal no RIo de Jane . 

• Greve 
• Op Varredura. Op Curare Op Cabo 
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Operacional (Cia F .. 
25 (92 6%) 

Integrante de fração Loqlsuca: 
Apoio (C 

GRÁFICO 5 - Funções desempenhadas quando da participação em Op do EB no contexto dos 
conflitos de 4a Geração, 

Fonte: O autor 

Este dado nos fornece um fator importante para confrontar a literatura 
existente, o conhecimento dos especialistas e a experiência do militar na tropa. 

Desta forma ele nos revela que as opiniões emanadas, vieram de militares que 
vivenciaram as características dos conflitos militares modernos, principalmente como 
Cmt de fração tática, Companhia e Pelotão de fuzileiros, 92.6%, mas também por 
integrantes de fração logística 7.4% e membros do EM 29.6%, dando ainda maior 

credibilidade às respostas analisadas. 

Encerrando as observações e conclusões acerca da amostra, vemos que 

apesar de todos os integrantes terem feito parte do processo de ensino por 
competências, uma parcela significativa destes alegou estar pouco familiarizada com 
tal processo: 

• Totalmente tarmnanzaoo 

• l,lU1to tarruhanzado 
Pouco tarmhanzado 

• Desconheço 

GRÁFICO 6 - Grau de familiaridade com o processo de ensino por competência. 
Fonte: O autor 

Ao realizarmos a análise desta resposta "Pouco familiarizado" individualmente 

observamos que tal fato correspondeu a 12 militares e ocorreu, principalmente, com 
os instrutores do período de 2012 à 2013 (8 militares), quando o processo teve seu 

início e ficou em grande parte restrito a reformulação dos PLADIS e discussão da 

metodologia de implantação. Outra parcela (2 militares) pode ser justificada tendo e 

vista a função ocupada no EM do C Inf. No entanto, a última parcela (2 militares) 
ocorreu indiferentemente do ano observado ou da função desempenhada o que 

motiva um novo questionamento quanto ao processo de preparação e a habilitação 
do instrutor para lidar com esta nova metodologia de ensino. No entanto, tal fato não 
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desqualifica a amostra apresentada, visto que as alterações da metodologia em si 

não afetaram de sobremaneira o conteúdo ministrado além do que em maior ou 

menor grau existe o conhecimento da mesma. 

Assim, chegamos a discussão dos aspectos doutrinários da pesquisa e 

iniciamos com a abordagem do manual EB 70 - Me 10.233 (Operações) que define 

os itens listados na Tabela 1 como os principais aspectos do ambiente operacional 

contemporâneo, e que devem, desta forma serem considerados na definição das 

capacidades das forças militares modernas. 
Neste primeiro item buscamos confrontar o grau de pertinência de tais 

aspectos com as experiências em missões reais vivenciadas pelos militares da 
amostra a fim de enunciá-Ios e também de destacar a importância que eles possuem 

no cenário atual, o que na sequência se relacionará com a atualização das 

disciplinas escolares. 
TABELA 1: Avaliação da amostra, em valores relativos, sobre o grau de pertinência de cada um dos 

aspectos do ambiente operacional com as experiências pessoais em conflitos militares 
d 4a - e geraçao. 

Aspecto do Ambiente Operacional Totalmente ou 
muito pertinente 

a) O caráter difuso das ameaças. 100% 
b) A dificuldade de caracterizar o oponente na população. 92.6% 
c) A prevalência dos enfrentamentos, de forma crescente, 92.6% ocorrerem em áreas humanizadas. 
d) A proliferação das novas tecnologias em materiais de emprego 
militar, permitindo que indivíduos ou grupos não estatais 96.3% 
disponham desses meios e os utilizem como arma. 
e) A dificuldade de defnição de linhas de contato entre os 96.3% beligerantes. 
f) O montante de recursos financeiros destinados aos assuntos de 70.4% defesa. 
g) O grau de envolvimento de todas as expressões do poder 
nacional na prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises 88.9% 
elou na solução de conflitos armados. 
h) A consciência de que forças militares, isoladamente, não 92.6% solucionam os conflitos armados. 
i) O posicionamento da opinião pública (nacional e internacional) 100% _Quanto ao emprego da força. 
j) O achatamento dos níveis decisórios, provocado, por exemplo, 88.9% pelo avanço tecnológica. 
k) A inobservância de batalhas que decidam o conflito. 74% 
I) O emprego dos meios cibernéticas, informacionais e sociais 
como instrumentos de guerra, fragilizando as fronteiras 92.6% 
_geográficas. 
m) A utilização da informação como arma, afetando diretamente o 96.3% poder de cambate dos beligerantes. 
n) A visibilidade imposta pela mídia instantânea no ambiente 92.6% operacional. 
o) A valorização das questões humanitárias e do meio ambiente. 85.2% 
p) A velocidade da evolução da situação. 96.3% 
q) O ambiente interagências das operações. 92.6% 
Fonte: O autor 

Neste item, foi aberto um espaço para "considerações acerca de tais 
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aspectos", no qual se destacaram os seguintes comentários: 

a) "Todos estes aspectos tornam os conflitos modernos extremamente 

complexos, difusos, incertos e voláteis. Como principal aspecto, elenco a rapidez 

das informações nas mídias sociais como de grande relevância no planejamento e 

condução das operações militares."; 

b) "Acredito que o caráter difuso da ameaça, em meio ao ambiente volátil - 

incerto - complexo - ambíguo (VUCA), e potencializado pelas considerações civis 

são fatores presentes em toda sorte de conflitos na atualidade."; e 
c) "".tendo em vista as inovações do avanço tecnológico que sofremos, bem 

como o novo cenário que as Forças Armadas vêm sendo empregadas caracterizado, 
principalmente, por um ambiente interagências.". 

Estes comentários corroboram com o resultado numérico apresentado, desta 
forma podemos inferir que todos estes aspectos caracterizam o ambiente 

operacional contemporâneo e estarão presentes, independentemente do tipo de 
operação realizada. 

Destacamos que "o caráter difuso das ameaças e o posicionamento da opinião 

pública" foram aspectos observados pertinentes de forma unânime pela amostra, o 

que Ihes reservará uma particular importância quanto discutirmos os assuntos 

abordados no PLANID I PLADIS. 

Ressaltamos também que "O montante de recursos financeiros destinados aos 
assuntos de defesa (70.4%) e a inobservância de batalhas que decidam o conflito 

(74%)" apesar de terem sido observados com uma menor pertinência nas 

operações, não devem ser considerados como de menor importância. 

Julgamos que estes aspectos apresentaram tal desempenho por realizarmos 
nossas considerações no nível tático do Pel e SU em qual estará enquadrado o 
militar após formado, o que inevitavelmente, contempla esses dois aspectos 
especificamente, de uma forma mais distante. 

Tendo enunciado os principais aspectos do ambiente operacional atual e 
principalmente compreendido a dimensão da importância de cada um deles 
passamos a observar os objetivos educacionais estabelecidos pelo EME em 2010, 

os quais foram estabelecidos de forma a nortear a montagem dos Currículos e Perfis 

Profissiográficos dos futuros oficiais: 
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Objetivos Educacionais 
a) Atuar em operações de guerra convencional. 

b) Atuar em operações de guerra assimétrica. 

c) Desenvolver pesquisas na área das Ciências Militares. 

d) Empregar ferramentas gerenciais com desenvoltura. 

e) Gerir recursos materiais e financeiros e bens públicos com eficiência. 
f) Integrar forças de paz e de estabilização pós-conflitos. 
g) Liderar, motivar e valorizar os talentos humanos sob seu comando. 

h) Negociar e gerenciar crises. 

i) Operar em ambiente incerto, que envolvem múltiplos cenários. 

j) Participar de operações conjuntas e combinadas. 

k) Ser proficiente em, no mínimo, dois idiomas. 

I) Transmitir as tradições e os valores da Instituição, preservando a cultura militar. 
m) Trabalhar de forma integrada com outras organizações. 
n) Utilizar sistemas de armas com alto grau de complexidade e de tecnologia. 

QUADRO 1: Objetivos educacionais propostos pelo EME pela portaria 152 de 16 Nov 2010. 
Fonte: BRASIL, 2010b. 

Desta forma, temos que tais objetivos buscam atender as novas demandas dos 

conflitos militares modernos e se relacionam diretamente com os aspectos do 
Ambiente Operacional Contemporâneo, enunciados acima. 

Dando prosseguimento na discussão doutrinária buscamos identificar como o 

atual PLADIS I PLANID do 4° ano do C Inf, agregado ao conhecimento previamente 

adquirido pelo Cadete, atende tais objetivos educacionais e chegamos aos seguintes 
resultados: 
TABELA 2: Avaliação da amostra quanto ao índice relativo de contemplação do PLADIS I PLANID 

b· r d . . aos o lJe IVOS e ucacronais. 

Objetivos Educacionais Suficientemente 

Atuar em operações de guerra convencional. 92.6% 

Transmitir as tradições e os valores da Instituição, preservando a cultura 88.9% militar. 

Liderar, motivar e valorizar os talentos humanos sob seu comando. 81.5% 

Operar em ambiente incerto, que envolvem múltiplos cenários. 70.4% 

Desenvolver pesquisas na área das Ciências Militares. 59.2% 

Integrar forças de paz e de estabilização pós-conflitos. 59.2% 
Utilizar sistemas de armas com alto grau de complexidade e de 59.2% tecnologia. 

Atuar em operações de guerra assimétrica. 55.6% 

Empregar ferramentas gerenciais com desenvoltura. 48.1% 

Negociar e gerenciar crises. 48.1% 

Participar de operações conjuntas e combinadas. 44.4% 

Trabalhar de forma integrada com outras organizações. 44.4% 

Ser proficiente em, no mínimo, dois idiomas. 37% 
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Gerir recursos materiais e financeiros e bens públicos com eficiência. 29.6% 
Fonte: O Autor. 

Ao analisarmos somente em valores os resultados apresentados acima 

podemos considerar como não conclusivo os que apresentaram os termos 

numéricos entre a margem de 30% à 70%. 

Consideramos como suficientemente contemplados pelo PLADIS / PLANID os 

seguintes, "Atuar em operações de guerra convencional (92.6%); transmitir as 

tradições e os valores da Instituição, preservando a cultura militar (88.9%); liderar, 
motivar e valorizar os talentos humanos sob seu comando (81.5%) e operar em 

ambiente incerto, que envolvem múltiplos cenários.(70.4%). 
E consideramos como insuficientemente contemplados pelo PLADIS / PLANID 

"Gerir recursos materiais e financeiros e bens públicos com eficiência (29.6%)". 
Algumas outras conclusões que podemos inferir tomando por base apenas os 

números da avaliação é a complexidade da estruturação de tais planos disciplinares, 

aos quais cabem opiniões heterogêneas de oficiais igualmente qualificados. 

No entanto, tal item também contemplava um espaço para aqueles que 
alegaram que algum objetivo fosse atentido de forma insuficiente pelo PLADIS / 

PLANID pudessem sugerir uma forma de melhoria para tal abordagem. No qual se 

destacaram os seguintes comentários: 

a) "Dos quatro aspectos abordados como insuficientes, dois abordam a linha 
de gestão e dois abordam áreas técnico-linguísticas. A área técnica (profissional) 

pode ser desenvolvida com inserção de novos equipamentos/armas e de respectivas 

cargas horárias. A área linguística (idiomas) pode ser melhorada com inserção de 

mais professores e maior carga horária (direta e/ou indireta). Já na linha da gestão 

(parte mais crítica), deve ser ensinado o uso de sistemas que operam os recursos 
financeiros do EB, bem como todos os amparos (leis) e restrições que norteiam a 
administração pública militar. A inserção de um currículo paralelo (administração), a 

exemplo da AFA, foi um projeto da AMAN que se iniciou em 2016, mas que foi 

esquecido desde então por falta de apoio dos escalões superiores."; 

b) "Trabalhar de forma integrada com outras Organizações, envolvendo 
exercícios juntos aos Fuzileiros Navais da Escola Naval, bem como junto aos 

cadetes da FAB, do C Inf e aviadores. Caberiam ainda interações com as academias 
de polícia do RJ e SP, além da PF."; 

c) "De uma forma geral a atualização dos planos escolares deverá seguir as 

atualizações constantes do cenário."; e 
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d) "Acredito que os tempos destinados aos novos conteúdos são suficientes 

apenas para aquisição de conceitos e fundamentos. Caso essa carga horária seja 

distribuída nos exercícios, como eixo transversal, haveria melhor aproveitamento.". 

Os comentários de forma geral trazem sugestões diversificadas quanto a 

metodologia, ao tempo destinado ou o próprio conteúdo disciplinar, o que implica 

com que mesmo aqueles dados que consideramos não conclusivos pela simples 

análise numérica acabem sendo merecedores de uma análise crítica e notadamente 

são passíveis de oportunidades de melhoria. 

Encerrando nossa apresentação e discussão dos resultados, o último item 

abordou os principais aspectos presentes no atual PLADIS / PLANID, principalmente 

os que foram incluídos recentemente através das disciplinas eletivas do 4° ano. 

Assim como abordou as principais mudanças ocorridas no Currículo da Academia 

Militar de West Point, do Exército dos Estados Unidos, a partir de 2012 e desta 

forma buscou angariar sugestões de conteúdo a serem implementados e/ou 

atualizados de forma a contribuir com a formaçao dos oficiais. 

Destacamos as seguintes considerações: 

a) "Acredito que na AMAN, escola voltada para a formação do oficial até o nível 

SU, poderia ser dado mais ênfase às instruções de cunho tático operacional. Até o 

posto de capitão, não aperfeiçoado, as decisões a serem tomadas não necessitam 

conhecimentos aprofundados, por exemplo, de gestão logística ou administração 

pública, disciplinas que somam 60 HA como eletivas no PLADIS. Em contrapartida, 

diante do novo cenário assimétrico dos conflitos, em que os Cmt Pell SU podem ser 

empregados nos primeiros escalões contra essas novas ameaças, existem matérias 

como Seg Grandes Eventos e Aç Prev e Cmb ao Terrorismo que soma apenas 4 

HA. Dito isso, entendo que uma reformulação da carga horária seria uma linha de 

ação para adequar a formação do oficial subalterno à realidade que poderá 

encontrar após a sua passagem pela Academia."; 

b) "Os assuntos são adequados, porém, com uma carga horária maior. Outra 

sugestão pertinente é a adequação das referidas matérias durante os exercícios no 

terreno, particularmente durante a Manobra Escolar em um ambiente interdisciplinar 

(associação das disciplinas do "Ensino Universitário" como Relações Internacionais, 

Idiomas e Direito com as Disciplinas do Ensino Militar)."; 

c) "Implementação de disciplina eletiva de guerra irregular."; 

d) "Operações de Cooperação e Coordenação entre Agências em que o cadete 

possa operar junto a componentes de alguma agência sediada em Resende. Tais 
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operações poderiam ser realizadas durante a manobra escolar e/ou na SIEsp do 

4°ano."; 
e) "Assuntos que envolvam o papel da mídia nas atuais do EB e reflexos do 

ciberespaço nas operações correntes e futuras."; 

f) "Melhoria na instrução de idiomas."; 
g) "O emprego do EB nas diversas Op. (Haiti, Maré, Alemão, Faixa de 

Fronteira, Grandes Eventos), Combate ao narcotráfico (casos do México e 

Colômbia) e Pensamento Crítico"; 
h) "Existe um manual brasileiro antigo de caráter reservado que se chama 

"combate irregular". Este manual trata de assunto que vivemos nos dias atuais que 
são essas características difusas e diversos outros fatores. Penso que deveríamos 

atualizar este manual, bem como aumentar a carga de história voltada para o 
conhecimento da evolução deste tipo de conflito e estudo de técnicas e táticas 

empregadas nos contou os modernos." e; 
i) "As disciplinas eletivas implantadas em 2016 são muito interessantes, mas 

não contemplam todos os cadetes em cada uma! Seria interessante que algumas 

disciplinas fossem de caráter geraL". 

Em relação à metodologia, notoriamente temos que grande parte das 
sugestões apresentadas contemplam um aumento da abordagem prática dos 

diferentes assuntos. Tal aspecto está diretamente alinhado aos pressupostos do 

ensino por competências que incentiva a busca por "novas soluções" para os "novos 
problemas" . 

Temos a ainda a sugestão da inserção de novas disciplinas: Guerra Irregular, 

Administração Pública, e História dos Conflitos Modernos. Destacamos que devido à 
dificuldade de disponibilização de novos tempos de instrução cabe realizar uma 
análise individual de cada disciplina. Bem como a forma de inclusão desta, seja 
como uma disciplina eletiva, disciplina efetiva ou conteúdo de outra disciplina. 

Por fim, observamos ainda a importância das disciplinas e instruções 

acompanharem a evolução dos conflitos militares buscando agregarem sempre a 
interdisciplinaridade com outras armas, quadros, serviços, forças, órgãos e agentes 

públicos, bem como a evolução dos meios tecnológicos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto aos objetivos propostos no início deste trabalho, conclui-se que a 

presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a compreensão acerca da 

necessidade de constante revisão e atualização do Currículo de formação dos 

futuros oficiais combatentes do Exército Brasileiro, assim como trouxe sugestões e 

inovações a serem implementadas e que incentivam tal aprimoramento. 

A revisão da literatura possibilitou conceituar o conflito militar de 48 geração e 

concluir que este possui uma natureza extremamente volátil, no qual a atual 
roupagem traz a inserção de novos atores, novas ameaças e novas dinâmicas 

interativas. Além do próprio conflito extrapolar a esfera militar do poder e a dimensão 
física, valorando as dimensões humana e cibernética. 

Desta forma, entende-se que essa evolução exige o infindável aprimoramento 

dos futuros chefes militares, o que implica na constante busca pelo 

autoaperfeiçoamento por estes e também em mudanças desde a formação de base. 
E ainda que estas são necessárias a fim de se adequarem aos conflitos atuais e ao 

provável aumento da inserção do Exército Brasileiro no teatro internacional. 

A compilação de dados e o trabalho de campo propriamente dito permitiram 

identificar que, dentre os principais aspectos do Ambiente Operacional 

Contemporâneo se destacam as diferentes formas como as ameaças se apresentam 

e a onipresença da mídia atrelada aos seus reflexos na opinião pública, ademas de 

ressaltar a importância de cada uma das características do Ambiente Operacional. 

Tais características estão notadamente atreladas aos objetivos educacionais 
estabelecidos pelo EME à AMAN, os quais orientaram a implementação do ensino 

por competências e a consequente reformulação do PLADIS I PLANID no período 
de 2012 a 2017. 

Observou-se ainda que existem opiniões acentuadamente divergentes quanto 
ao grau de contemplação de tais objetivos no contexto das disciplinas escolares e 

que tais percepções vieram acompanhadas de uma série de sugestões, que buscam 

aprimorar o currículo, por conseguinte o processo de formação. 

Dentre as sugestões apresentadas destaca a inserção I atualização de 

conteúdos, no qual sugerimos o estudo da administração pública e emprego das 
ferramentas gerenciais; a Guerra Irregular, que está diretamente relacionada aos 
modeos de novas ameaças; o aprimoramento do estudo de idiomas e por fim, o 

estudo e análise da história de conflitos militares modernos. 
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Destacamos ainda a necessidade de desenvolver as atividades escolares 

buscando alcançar o máximo de contextualização com situações reais e o emprego 
prático em detrimento do mero estudo conceitual. O que fomenta o desenvolvimento 

de soluções criativas e inovadoras, como prega o pressuposto do ensino por 

competências. 

Por fim, concluímos que tal revisão e atualização curricular mais do que um 

simples trabalho a ser realizado rotineiramente, é uma atividade de importância 

ímpar para a Força Terrestre. A qual necessita de esforços sinérgicos, inovadores e 
despidos de vaidade que busquem alcançar objetivos claros e definidos, como os 
propostos pelo EME. 

Estes esforços devem aceitar que por mais consolidado que seja um processo, 

ele possui oportunidades de melhoria. Deve-se ainda buscar a integração dos 
conteúdos acadêmicos com a prática no nível tático. E jamais se esquecer de que: 

durante a formação do "combatente do futuro" a consolidação dos valores e dos 
aspectos básicos, seja a instrução individual, a forma como ministrar uma boa 

instrução ou as referências de liderança perante os subordinados, são itens 
essenciais. 
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ANEXO - SOLUÇÃO PRÁTICA 

As sugestões resultante do presente artigo se encontram sugeridas durante a 

exposição e discussão dos resultados, assim como na conclusão deste trabalho. 
Este anexo, buscará elencar os principais aspectos observados de forma a facilitar a 

aplicação de forma prática. É sabido que a revisão curricular de um estabelecimento 

de ensino deve ser algo constante e que busca acompanhar a evolução dos 

métodos educacionais assim como da doutrina militar terrestre. 
Pela dinamicidade da rotina de trabalho da AMAN, se torna um desafio 

conseguir dispender tempo e pessoal exclusivamente para esta atividade. No 
entanto, tendo em vista a reformulação doutrinária e a restruturação dos diversos 

manuais do Exército Brasileiro ocorridos durante os últimos anos, a partir do 
surgimento do Processo de Transformação da Força Terrestre. Assim como pela 

evolução do conflito militar ao conceito de 4a geração, que de fato motivou tal 
transformação no EB. 

Torna-se fundamental que este estudo, revisão e atualização curricular 
ocorra de forma sistemática. Desta forma a sugestão é compor uma equipe com 3 

militares instrutores do Curso de Infantaria da AMAN, de modo que estes, no prazo 

estipulado de um ano realize um estudo minucioso do PLADIS I PLANID, 

acompanhado de uma pesquisa com antigos instrutores e especialistas 

educacionais, no processo de ensino por competências, de forma a efetivamente 

adequar o conteúdo disciplinar e atender plenamente aos objetivos educacionais 
implementados pelo EME. 

Nesta revisão curricular é fundamental que sejam observados os seguintes 
aspectos: 

a) As competências desejadas; 
b) As disciplinas e os seus conteúdos (analisar quais conteúdos devem ser 

suprimidos, atualizados e acrescentados) ; 
c) A distribuição da carga horária, com principal enfoque nas atividades 

práticas; 

d) A metodologia de ensino e a contextualização histórica e realística 

(Baseado nos conflitos modernos e nas próprias experiências do Exército Brasileiro); 

e) A consolidação das atitudes, dos valores e da ética fundamental; 
f) A integração com outras armas, quadros, serviços, forças e órgãos; e 
g) O efetivo alinhamento aos objetivos educacionais estabelecidos. 
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Além disso, incluem-se também as disciplinas extra curso e eletivas que 

influenciam diretamente no processo, mas que no caso demandariam em paralelo 

um empenho da Divisão de Ensino da AMAN e dos respectivos responsáveis. 

Por fim, esta pesquisa evidenciou alguns temas que são merecedores de 

atenção, podendo vir a ser implementados como matérias eletivas, efetivas ou 

mesmo inseridos em outros conteúdos. Estes foram: Complementação do currículo 

de Adm Pub (licitações, "lei 4666", etc ... ); O Uso de plataformas de gestão do EB 

(SISCOFIS, SICAFI, OPUS, ); A Guerra Irregular; O Batalhão de Infantaria nas 
Operações Contra Forças Irregulares; Imposição e Manutenção da Paz; melhorias 

na instrução de Idiomas; O papel da mídia e da tecnologia nas Operações Militares; 
e a História dos Conflitos Militares Modernos. 


