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RESUMO 

 

OS ESTEREÓTIPOS DO OFICIAL DE COMUNICAÇÕES NA PERCEPÇÃO DO 

CADETE DO 1º ANO DA AMAN SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO DISCURSO. 

 

AUTOR: Guilherme Santana 

ORIENTADORA: Andréa Lemos Maldonado Cruz 

 

Este trabalho busca verificar quais são os estereótipos presentes na concepção dos cadetes do 

1º ano da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) acerca do Oficial de Comunicações 

do Exército Brasileiro pela perspectiva da Análise do Discurso. O objetivo dele é auxiliar o 

Curso de Comunicações da AMAN quanto a uma possível mudança de abordagem e/ou 

proposta de propaganda da arma. Visa, também, contribuir com a Seção Psicopedagógica no 

tocante a subsídios para criação de ferramentas que auxiliem na orientação da escolha de arma 

dos cadetes do 1º ano. Lançando mão de uma pesquisa quali-quantitativa, foi verificado que 

alguns dos estereótipos já estabelecidos na caserna sobre o oficial comunicante se confirmam 

e que os referidos cadetes não têm a real noção da missão do oficial da arma de comunicações 

e, inclusive, são deficitários, em suas concepções, sobre a missão do oficial combatente 

formado na AMAN. 

Palavras-chave: Exército. Estereótipos. Oficial. Comunicações. Análise do Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

FIRST YEAR CADETS’ PERCEPTION OF SIGNALS OFFICERS’ STEREOTYPES 

BY MEANS OF DISCOURSE ANALYSIS. 

 

This paper intends to check which are the stereotypes inside 1st year cadets from Academia 

Militar das Agulhas Negras’ conceptions concerning Signal Corps Commissioned Officers in 

Brazilian Army using Discourse Analysis. All of that in order to support AMAN’s Signal 

Corps Course regarding a possible approach changing and/or the branch’s propaganda 

proposition as well as to provide to Psychopedagogical Section data to create tools that might 

help 1st years’ cadets branch choice. Applying a quali-quantitative research, it was depicted 

that some stablished stereotypes in Army about Signal Officers were reinforced and the 

foretold cadets do not have the perception about Signal Officer’s mission and also, they lack 

the real knowledge of combat Officers graduated in AMAN 

Key-words: Army. Stereotypes. Officer. Signal Corps. Discourse Analysis. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O cenário do combate contemporâneo exige um constante aperfeiçoamento de técnicas 

militares, além da modernização de equipamentos e da inovação de doutrina por parte do 

Exército Brasileiro. A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), responsável por 

formar e forjar – na têmpera dos valores, atitudes e doutrinas - os futuros oficiais da Força 

Terrestre, não mede esforços em cumprir tais demandas da atualidade. Além dos estudos 

acadêmicos, os cadetes (título dado aos alunos da AMAN) são submetidos a desafios diários, 

em uma rotina intensa e exigente, tanto na parte física quanto na parte intelectual. 

Um dos grandes desafios do cadete, ao longo de sua formação de cinco anos (um ano 

na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e quatro anos na AMAN), é a escolha de 

“arma”, isto é, a escolha de uma especialização dentro das funções de combate do Exército, 

que são: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Intendência, Comunicações e Material 

Bélico. O cadete, recém-egresso do Curso Básico (primeiro ano da AMAN) deve fazer sua 

escolha de especialização de acordo com o seu grau intelectual, respeitando o princípio da 

meritocracia, o qual é utilizado para a maior parte dos crivos do Exército Brasileiro. 

Após decidir por uma dentre as sete opções, não é possível alterá-la ao longo do curso 

e nem ao longo de sua carreira, sendo, portanto, um caminho sem volta. Para alguns militares, 

esse aspecto monolítico e imutável da especialização acaba por gerar uma grande ansiedade 

no momento da escolha ou até mesmo desmotivar alguns combatentes, pois há o temor do 

arrependimento ou da desilusão com a atividade da arma. O receio de não fazer a melhor 

escolha entre as opções disponíveis é grande, principalmente nos segundos que antecedem o 

momento decisivo. Com propriedade, não é fácil ter de decidir o caminho da sua vida 

profissional em alguns instantes. Essa angústia foi bem retratada, em uma de suas obras, por 

Celso Castro: 

 

No dia seguinte à volta das férias, antes de iniciarem as aulas, os cadetes que 

concluíram o 1º ano são reunidos no auditório da AMAN. Ali, num clima de 

grande tensão, eles são chamados individualmente, pela ordem de 

classificação escolar obtida no ano anterior, para escolherem suas Armas: 

Infantaria, Cavalaria, Engenharia, Intendência, Comunicações ou Material 

Bélico. O leque de opção diminui à medida que o número de vagas previsto 

para cada Arma vai sendo completado; assim, os últimos não escolhem: são 

“compulsados”. Feita a opção, cada cadete dirige-se para a ala de sua Arma, 

onde é recepcionado com alegria pelos cadetes mais antigos e oficiais, 

conhece seus novos alojamentos e recebe, para usar na gola do uniforme, o 

distintivo que passa a indicar seu pertencimento àquela Arma (CASTRO, 

2004, p. 55). 
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A sequência de fatos narrada por CASTRO (2004) é preenchida por receios e 

sensações que causam desconforto ao cadete e evidenciam o valor da cerimônia e da decisão a 

ser tomada. 

Acerca desse evento primordial e das emoções envolvidas, para amenizar ou eliminar 

tamanhas inseguranças, a Seção Psicopedagógica da AMAN desenvolve, ao longo de todo o 

Curso Básico, com os cadetes, dinâmicas, orientações e exercícios periódicos abordando a 

temática da escolha de arma. É um trabalho continuado que não visa a determinar para qual 

arma o indivíduo tem mais pendor ou não, mas sim fazer com que o próprio militar tenha 

condições plenas de enxergar suas habilidades e potencialidades e, por fim, consiga se decidir. 

É imperativo esclarecer que as decisões dos cadetes não são meramente pautadas no 

alinhamento de suas competências individuais com o Perfil Profissiográfico (NDAC 2016) 

exigido por cada especialização, mas também em realizações pessoais, possibilidades de 

locais para servir no futuro, oportunidades de cursos de extensão e aperfeiçoamento e, 

principalmente, na percepção de outros oficiais e na própria acerca do perfil de cada arma. 

Os psicopedagogos lançam mão de anamneses, questionários direcionados, dinâmicas 

de grupo e individuais e atendimentos individuais em diferentes épocas do ano, no intuito de 

propiciar ferramentas que sirvam de amparo para um dos maiores ritos de passagem para um 

cadete. Tais meios vêm se mostrando eficientes até então, no entanto, acreditamos ser possível 

a utilização de outra forma tão eficiente quanto as que estão em vigor na busca desse auxílio 

na escolha da arma. 

Já há algum tempo, a área das ciências humanas e sociais têm desenvolvido pesquisas 

com a aplicação da Análise do Discurso em estudos semelhantes, como ferramentas de 

interpretação de indicadores. Para tal, estudam-se os recursos linguísticos, sejam eles escritos 

ou falados, o que os linguistas consideram discursos. 

Mas, como perceber indicadores em um discurso? Essa é a proposta deste trabalho. 

Acreditamos que através da Análise do Discurso (AD) poderá ser observado na representação 

gráfica do discurso, isto é, em textos escritos, determinados traços de estereótipos do Perfil 

Profissiográfico do Concludente do Curso de Formação e Graduação de oficiais de 

Comunicações da AMAN. A capacidade de olhar para o discurso nessa dimensão faz da 

Análise do Discurso um instrumento de tratamento de dados, pois será possível, de maneira 

não direcionada, evocar nos enunciados produzidos diversas informações sobre o emissor, as 

quais poderão auxiliar os psicopedagogos em suas orientações e principalmente prover ao 

Curso de Comunicações a consciência de como o cadete mais moderno enxerga os oficiais da 
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arma, podendo, então, os resultados dessa pesquisa servirem de subsídio para a ratificação ou 

aprimoramento da abordagem feita por parte Curso com os demais militares da AMAN, em 

especial com os cadetes do primeiro ano. 

 

 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar quais estereótipos do oficial da arma de Comunicações do Exército 

Brasileiro podem ser percebidos em produções textuais (resposta de um questionário) de 

cadetes do primeiro ano da AMAN, utilizando-se como instrumento indicativo a Análise do 

Discurso. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Verificar se a Análise do Discurso pode ser uma ferramenta útil para a Seção 

Psicopedagógica no que tange ao auxílio na escolha de especialização, corroborando com ela 

neste processo, tendo como dados das respostas dos cadetes do primeiro ano ao questionário; 

e 

Prover ao Curso de Comunicações da AMAN subsídios para possam reforçar ou 

refutar a visão que esses cadetes têm em relação ao referido curso. 

 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. ANÁLISE DO DISCURSO: PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Criada na década de 1960, de acordo com BRANDÃO (2003, p. 1), sem dúvida, nos 

dias de hoje, a Análise do Discurso atingiu sua maturidade teórica e metodológica e se 

consagrou como disciplina nos estudos da linguagem modernos, ocupando posição de 

destaque no cenário acadêmico. De maneira geral, segundo CARVALHO (2000, p.143), 
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análise do discurso é uma designação comum a múltiplas formas de estabelecer a relação 

entre o sentido e a linguagem, bem como as suas repercussões sociais e políticas. 

Mas antes de abordarmos a Análise do Discurso, propriamente dita, é necessário 

definir discurso. Para o senso comum, discurso é um pronunciamento, uma frase ou texto, 

estando associado, na maior parte das vezes, à retórica. Na área dos estudos da linguagem, 

porém, discurso tem um sentido muito mais amplo. Nela, o discurso não é a língua, nem a fala 

ou o texto, embora ele precise de elementos linguísticos para existir. Ele se relaciona à 

exterioridade da língua, ou seja, está relacionado a aspectos sociais e ideológicos.  

O discurso, então, afasta-se do modelo composto por emissor, receptor, código, 

referente e mensagem, não se tratando apenas da transmissão de informação linearmente. Não 

é sinônimo de mensagem, como resultado de um processo no qual alguém fala, refere alguma 

coisa, baseando-se em um código, e o receptor capta a mensagem, decodificando-a. Esse 

processo se dá de forma simultânea, havendo significação e ressignificação a todo tempo. 

Logo, não se trata meramente de transmissão de informação. No discurso, na articulação da 

linguagem, tem-se um processo complexo de constituição de sujeitos e de produção de 

sentidos. Para Eni Orlandi o discurso é efeito de sentidos entre locutores (ORLANDI, 2009, 

p.21). 

Michel Pêcheux diz que o discurso “constitui-se de uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas, sobretudo, de significação do mundo, constituindo e 

construindo o mundo em significado” (BRASIL, 2011, p. 175). 

 Foi esse autor quem propôs a teoria da análise do discurso, a fim de pensar sobre a 

Ciência da Linguagem, contrariando a tendência estruturalista (que negava o sujeito e a 

situação) e a proposta gerativista de Noam Chomsky (que via a linguagem como uma 

capacidade inata ao ser biológico). Para Pêcheux, a linguagem não é concebida como apenas 

um sistema de regras formais com os estudos discursivos. “Ela é pensada em sua prática, 

atribuindo valor ao trabalho com o simbólico, com a divisão política dos sentidos, visto que o 

sentido é movente e instável” (BRASIL, 2011 p. 172). “O que a análise de discurso procura 

dar a conhecer é o caráter histórico da linguagem, visto que esse campo de estudo é de 

ruptura, o que implica assim uma gama de reconsiderações no interior do próprio fazer 

linguístico” BRASIL (2011, p. 172). 

 

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 

não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 
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de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando (ORLANDI, 2007, p. 15). 

Assim, a Análise do Discurso tem o objetivo de estudar a língua não apenas como um 

sistema de transmissão de informações ou atos de fala, mas com o intuito de estabelecer uma 

visão em relação à exterioridade da linguagem. Como essa linguagem se estabelece na 

realidade dos contextos sociais, nas relações humanas dentro de determinadas condições de 

produção que estão sempre associadas a fatores culturais e históricos. 

É o estudo dessa materialidade linguística que pretendemos ao analisar os discursos 

dos cadetes do Curso Básico. Nosso objetivo é verificar se a Análise do Discurso das 

respostas, em textos escritos, da pesquisa respondida por cadetes do primeiro ano pode 

constituir-se em ferramenta para verificarmos a exteriorização dos estereótipos do oficial da 

Arma de Comunicações, uma das especializações do Curso que ele deve escolher. Para 

delimitar o objeto de nosso estudo, recortamos o Perfil para a Arma de Comunicações, por 

exigir tanto um viés operacional (mais voltado para o combate em linha de frente) quanto um 

pendor técnico (sendo um dos mais abrangentes), já que o oficial de comunicações tem de ser 

capaz, ao final de sua formação, de gerenciar os mais diferentes sistemas de telecomunicações 

com o propósito de interligar o comando à linha de frente. 

Nesse sentido, a análise do discurso aponta ser uma técnica válida, pois suas teorias 

têm um terreno comum importante, relativo, sobretudo, à importância do discurso na 

construção social da realidade.  

 

2.2 ESTEREÓTIPOS E SUA INFLUÊNCIA SOCIAL 

Será abordada agora a noção de estereótipo em relação aos militares de forma geral 

pela ótica de Mello (2016), já que em seu trabalho A construção da identidade militar nas 

alocuções houve a necessidade de abordar estereótipos e, em especial, estereótipos militares. 

De origem etimológica grega, o termo estereótipo (steros + typos) é na verdade 

bastante recente. Ele data do século XIX, quando Firmin Didot revolucionou as técnicas de 

impressão então vigentes, abolindo a impressão a partir dos símbolos removíveis, de 

Gutenberg, e introduzindo a impressão por meio de placas inteiras de metal fundido, técnica 

chamada estereotipia. Essas placas podiam ser copiadas e reutilizadas, o que conferiu à 

imprensa, uma velocidade de produção muito maior. Estereótipo era o nome de tal placa 

metálica.  
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Já no século XX a palavra foi utilizada pela primeira vez como uma abstração, dentro 

da área das ciências sociais. Na obra Opinião Pública (1922), o publicitário norte-americano 

Walter Lippmann emprega o termo stereotypes para definir as imagens pré-concebidas que 

mediam nossa relação com a realidade (AMOSSY, 2005). Para Lippmann, o estereótipo é, 

então, uma impressão que marca as relações sociais.  

Segundo Amossy (2005) os estereótipos são imagens pré-concebidas, sob a influência 

do meio social, carregando consigo uma ideia pré-julgada, de alguém ou de algum fato. Nesse 

contexto, entendemos que o estereótipo não é um conceito teórico absoluto, mas uma noção 

resultante da época moderna, das relações sociais, fomentada na própria sociedade e nas 

relações humanas, pelos diversos discursos da coletividade.  

Os estereótipos são fatores de grande influência social, pois fornecem uma base para 

a elaboração de julgamentos permitindo inferências a respeito de pessoas e situações, 

propondo “roteiros” comportamentais a serem usados a depender da situação (Stangor & 

Schaller, 1996, Pereira, 2002).  

Há, também, a abordagem que considera o estereótipo como uma coleção de 

exemplares representativos de determinada categoria. Nessa perspectiva, leva-se em 

consideração o fato de que o conteúdo do estereótipo é influenciado pela representação que se 

tem de pessoas reais pertencentes ao grupo estereotipado (Pereira, 2002). A partir dessa 

perspectiva, pode-se considerar o estereótipo como uma crença compartilhada por membros 

de uma mesma categoria social.  

Assim, considerando a Arma de Comunicações, uma determinada categoria de grupo 

social, podemos acreditar que existam estereótipos específicos que representem o oficial desse 

grupo? E quais seriam eles?  

 

2.3 ESTEREÓTIPOS MILITARES X PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 

Ao estabelecer uma conexão entre estereótipo e um grupo social a que determinado 

indivíduo está vinculado, a Psicologia Social passa a observar as imagens que esses 

indivíduos constroem de si mesmos e dos outros. Amossy e Pierrot (2004, p.37, tradução 

nossa) afirmam que “ao nome de um grupo se vincula uma constelação de seus supostos 

atributos”17 e elencam uma série de adjetivos que são associados a certos grupos étnicos, 

baseados em pesquisa realizada na Universidade de Princeton. Aos alemães, por exemplo, são 

associadas as seguintes características: espírito científico, trabalhador, inteligente, 

extremamente nacionalista, entre outras. 
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Segundo Mello (2016), sendo os estereótipos uma representação social, há, no senso 

comum, a construção da imagem do militar. Na maior parte das vezes, em uma visão do 

exterior da caserna, o militar é descrito como alguém rígido, sério, autoritário e de poucas 

palavras. Para exemplificar essa questão, é interessante novamente notar o signo ‘caxias’, cuja 

definição é: 

[...] diz-se de, ou pessoa extremamente escrupulosa no cumprimento de suas 

obrigações e diz-se de, ou pessoa que, no exercício de sua função, exige de 

seus subordinados o máximo rendimento no trabalho e extremado respeito às 

leis e aos regulamentos (FERREIRA, 1995, p.138). 

Conquanto, pela analogia às características estereotipadas do militar, esse signo parece 

refletir também um exagero nas atitudes, da perspectiva do exterior à caserna, somando um 

sentido um tanto negativo, mas, ainda assim, existe o reconhecimento do destaque das 

atitudes do patrono. (Mello, 2016, p 76) 

O antropólogo Castro (2004, p. 59 apud Mello, 2016), ao realizar sua pesquisa na 

AMAN, apresenta uma descrição do que ele denomina como o espírito militar. Para esse 

autor, 

Os espíritos das Armas compõem um sistema classificatório que estabelece 

uma homologia entre as características pessoais exigidas pelas diferentes 

‘missões’ (isto é, tarefas) de cada Arma numa situação de combate – as 

‘atividades-fim’ – e os diferentes padrões de conduta e personalidade 

mantidos na situação de não-combate, no cotidiano. As características 

exigidas no combate certamente correspondem a exigências táticas, práticas. 

Mas elas também são utilizadas - e é isto que nos interessa aqui – para, numa 

outra ordem de realidade, produzir significação, cultura. Temos então uma 

espécie de ‘totemismo’ no qual os membros de cada Arma compartilham 

entre si regras de conduta mais ou menos obrigatórias e um estoque de 

símbolos comuns (emblemas, canções, motes, patrono etc.) relacionado ao 

espírito da Arma. 

Com base em depoimentos de cadetes, o autor estabelece uma lista de qualificações 

dos militares e dentro dessa categoria, apresenta ainda, atributos específicos de cada Arma, 

segundo o ponto de vista dos integrantes da Força àquela época. A partir desses atributos, é 

possível a construção de estereótipos no ‘aqui dentro’, ou seja, a visão que os militares 

constroem de si mesmos. (Mello,2016 p. 76) 

Ora, a exemplo de Castro (2004) tentaremos evidenciar estereótipos do oficial de 

comunicações da AMAN, considerando desta vez o Perfil Profissiográfico, mais em 

específico a parte específica que consta no Mapa Funcional do Curso de Comunicações da 

AMAN 
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 Segundo a Cartilha do Ensino por competências da cadeira de Metodologia de 

Ensino Superior da AMAN, o Perfil Profissiográfico é o documento que determina as 

habilitações profissionais a serem obtidas pelos concludentes dos cursos. Sua confecção é 

atribuição do EME (Estado Maior do Exército - Órgão de Direção Geral), o qual delegou 

competência para o DECEx (Departamento de Ensino e Cultura do Exército - Órgão de 

Direção Setorial). É elaborado em consonância com o Departamento Geral do Pessoal. O 

Perfil Profissiográfico está organizado em: 

- Finalidade: trata-se da referência aos aspectos legais que irão orientar a formação 

do concludente, que repousam na portaria de criação/normatização do curso ao qual se refere 

o perfil; 

- Competências profissionais: elas serão a gênese dos Mapas Funcionais e dos 

Planos de Disciplinas (PLADIS); e 

- Eixos transversais: o eixo transversal é uma lista de componentes de grande 

importância para o desempenho profissional, abrangendo: atitudes, capacidades cognitivas, 

capacidades morais, capacidades físicas e motoras, e valores. Tudo isso permeia todo o 

processo formativo e direciona as ações didáticas e de avaliação. 

Sendo assim, as habilidades, atitudes e valores de cada arma exigem do profissional 

um perfil único, cujas características são somadas a aquilo que é exigido pelo perfil genérico 

do Oficial Combatente concluinte do Curso de Formação de Oficiais da AMAN. 

Esse perfil único é o que pretendemos vislumbrar através das marcas discursivas do 

cadete do primeiro ano ao analisarmos a sua resposta ao questionário (produção textual). 

Ainda assim, é preciso destacar que os perfis de cada arma, embora diferentes, são 

constituídos também por partes comuns a todas as armas, isto é, a finalidade do curso de 

formação de oficiais é a mesma, mas cada arma se distingue quanto às competências 

profissionais e no que é descrito no mapa funcional relativo às suas especificidades, conforme 

o Aditamento ADAE Nº 003/2016 ao Boletim DECEx Nr 32, no qual foram aprovados os 

Perfis Profissiográficos dos cursos da AMAN da Diretoria de Educação Superior Militar 

(DESMIL). Nesse documento, ficaram assinaladas: a finalidade do curso de formação, as 

competências comuns e específicas, os eixos transversais (atitudes, capacidades cognitivas, 

físicas, motoras, morais e valores) e, finalmente, os mapas funcionais também com a parte 

comum e a parte específica. 
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O Curso de Formação e Graduação de Oficiais da AMAN (conforme PORTARIA Nº 

152-EME, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010), tem por finalidades: 

 

Formar o Aspirante-a-Oficial da Arma de Comunicações, habilitando-o para 

os cargos de Tenente e Capitão não aperfeiçoado. Graduar o bacharel em 

Ciências Militares e iniciar a formação do chefe militar. Desenvolver a visão 

sistêmica sobre sua atuação na esfera política, social, jurídica, cultural, 

científico-tecnológica, humanística, educacional e ambiental nas 

organizações militares (OM) do Exército Brasileiro. (Continuação do Adt 

ADAE Nr 003 ao Boletim Nr 32, de 05/05/2016, do DECEx, p. 28) 

 

Observando a Portaria acima, podemos verificar que o Exército Brasileiro tem se 

preocupado com seu recurso humano, dando ênfase a estudos que observam mais o 

combatente do que o combate em si. Isso se dá graças à atual demanda dos conflitos armados, 

que considera o amplo espectro (não se limitando apenas ao escopo do combate convencional) 

e coloca o indivíduo como alvo principal, utilizando-se de ações incisivas de caráter 

persuasivo quanto à doutrinação de comportamentos por meio de conflitos ideológicos. Tais 

ações, na maioria das vezes utilizam-se da linguagem e do discurso para agir. Por isso, torna-

se necessário estudar como os recursos linguísticos podem nos ajudar a conhecer esse recurso 

humano e capacitá-lo a se tornar um melhor profissional, e esse é um dos focos desse 

trabalho. 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para atingir nossos objetivos foi realizada uma pesquisa exploratória, de caráter quali 

– quantitativo. O procedimento para a coleta de dados contou com uma pesquisa bibliográfica 

e a aplicação de um questionário, a fim de verificar, em pequeno texto, indicadores do 

estereótipo do oficial de Comunicações na percepção dos cadetes do Curso Básico da AMAN. 

Quanto ao público-alvo, foram 95 cadetes de uma das quatro companhias do Curso 

Básico (primeiro ano da AMAN); jovens do sexo masculino1 com cerca de 6 meses de 

vivência na AMAN e 1 ano e meio no Exército e na faixa etária entre 18 e 23 anos. 

 
1  Não foram alvo da pesquisa as cadetes do sexo feminino, tendo em vista que, atualmente, por 

lei, elas somente podem escolher os Cursos de Material Bélico e Intendência. 
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Como variável de controle, optamos por aplicar a pesquisa em um dia da semana 

quando não houve contato direto entre os cadetes do primeiro ano e oficiais de comunicações, 

mesmo havendo instrução militar, para evitar qualquer possível interferência nas respostas. 

Como variável moderadora, buscou-se a aplicação ao final do dia quando haveria mais tempo 

para o cadete proceder ao preenchimento do questionário. 

3.2 MÉTODO 

Por consistir num tipo de instrumento sistemático, abrangente e objetivo, optamos 

por proceder a coleta de dados desse trabalho através de um questionário (anexo), que conteve 

a seguinte pergunta: “Quem e como é o oficial de comunicações para você?”, cuja resposta 

deveria ser o mais pessoal e aberta o possível. O informante precisava apenas declarar sua 

idade e seguir 4 instruções que vinham antes do preenchimento, quais sejam: 

“Antes do preenchimento deste questionário, é importante que você tome ciência 

de que as informações ditas aqui serão utilizadas puramente para objetivos acadêmicos e 

que sua identidade não será revelada de forma alguma; 

Procure ser o mais claro e verdadeiro o possível quanto à crença em suas 

convicções; 

Aponte características profissionais e pessoais em sua avaliação; e 

Use o espaço que julgar necessário.” 

 

O informante tinha um espaço para responder, com suas próprias palavras, sua 

opinião sem restrições lexicais ou formais. O aplicador do questionário não se mantinha no 

espaço de aplicação a fim de não coibir o informante. Além disso, a aplicação foi conduzida 

de forma descentralizada, ou seja, cada cadete escolhia um local de escrituração de seu 

próprio critério. 

Depois de recolhidos os questionários, passamos a sua análise. Foi, então, observada 

a escolha lexical do informante em contraste com os conteúdos presentes do Perfil 

Profissiográfico do oficial de comunicações, a fim de se notar se havia congruência ou não 

entre a percepção do cadete do primeiro ano em relação ao que é previsto do Perfil. 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

O documento que amarra o perfil profissiográfico e, mais relevante para o nosso 

trabalho, é o Mapa Funcional do Curso de Comunicações da AMAN, dividido em Parte 

Comum e Parte Específica. A parte comum descreve as funções as quais qualquer oficial 
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formado na AMAN deve estar apto a desempenhar, sejam elas inerentes à especialização 

(arma) ou não. Já a parte específica – a que nos interessa – vai tratar do que é restrito a cada 

arma, levando em conta muitas vezes sua característica e emprego no combate. 

Temos no anexo mapa funcional, por exemplo, dentre muitas outras, as seguintes 

descrições: 

• “Gerenciar um sistema de comando e controle em apoio às operações de paz” (BRASIL, 

2016); 

• “Planejar e gerenciar o emprego de um Módulo de Telemática Operacional” (BRASIL, 2016); 

e 

• “Comandar frações em situação de guerra, integrado às funções de combate” (BRASIL, 

2016). 

.Constam no Mapa Funcional em questão as capacidades que o oficial concludente 

do Curso de Comunicações deve ter. Verbos no infinitivo como “comandar”, “planejar” e 

“gerenciar” norteiam a missão do chefe militar, que é um gerenciador do caos. Partindo dessas 

premissas, será observada a frequência da presença desses três verbos nas respostas dos 

informantes, a priori.  

 

4.1 PERCEPÇÃO DO CADETE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO OFICIAL 

Como já foi dito, aqui será verificada a ocorrência dos verbos “comandar”, ‘planejar” 

e “gerenciar” (ou seus respectivos substantivos) ou ao menos palavras ou expressões cujos 

significados sejam similares. Levamos em consideração que o cadete do primeiro ano, depois 

de um ano e meio de vivência na caserna, e já tendo sido orientado em instruções formais 

sobre a profissão militar, possui uma noção, ainda que superficial, das missões atinentes a um 

oficial de maneira genérica. Considerando não apenas os perfis profissiográficos de cada 

arma, mas também as experiências transmitidas de maneira formal ou não pelos oficiais mais 

antigos, fomos conduzidos aos três verbos supracitados. 

Dentro do universo que foi submetido ao questionário em anexo, verificou-se que 

cerca de 27% (grifo nosso) dos informantes disse algo que envolvesse o escopo delimitados 

pelos 3 verbos selecionados. Considerando ainda o universo total, cerca de 4% deste universo 

utilizou apenas um dos verbos elencados e cerca de 8% utilizou sinônimos como “liderar” 

para “comandar” e “administrar” para “gerenciar”. Os outros 15% utilizou a expressão “é 

responsável por”, que está no escopo das palavras pré-selecionadas.  Vale lembrar que foram 

descartadas para esse recorte respostas em que o informante disse que o oficial de 

comunicações é “responsável”, de uma maneira genérica. 
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Um dado interessante, ainda concernente a essa questão, é que 4 (quatro) informantes 

escreveram que o oficial comunicante é “como todo outro oficial de carreira da linha 

combatente”, e 4 (quatro) que o oficial de comunicações é “necessário como qualquer outro 

oficial”. 

 

(SANTANA, 2019) 

4.2  PERCEPÇÃO DOS CADETES SOBRE O OFICIAL DE COMUNICAÇÕES 

Para que tenhamos uma real noção do perfil do profissional da Arma de 

Comunicações, é mandatório que seja distinguida a missão das Comunicações no Exército. 

Segundo BRASIL (1997, p.1-1), “as comunicações compreendem o conjunto de meios 

destinados a estabelecer as ligações entre os diversos escalões, com a finalidade de apoiar o 

exercício do comando e controle.”. BRASIL (1997) também prescreve que as comunicações 

devem ser o elo entre o comandante e a tropa, fazendo que a presença daquele se faça 

presente em todos os lugares ao mesmo tempo. 

Em sua página na internet o Exército Brasileiro diz que: 

As Comunicações – a Arma do Comando – proporcionam as ligações 

necessárias aos escalões mais altos que exercerão a coordenação e o controle 

de seus elementos subordinados antes, durante e após as operações. Além 

disso, atua no controle do espectro eletromagnético, por meio das atividades 

de Guerra Eletrônica, para impedir ou dificultar as comunicações do 

inimigo, facilitar as próprias comunicações e obter informações. (BRASIL) 
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Considerando que o trabalho discorre sobre estereótipos, é válido ter como parâmetro 

os estereótipos que podemos subentender da própria missão da Arma. São eles: 

• O comunicante é bom em assuntos de informática, cibernética e eletrônica;  

• O comunicante tem afinidade com tecnologia; e 

• O comunicante é inteligente e gosta de estudar. (com a justificativa de que para 

atuar nessas áreas tecnológicas, em constante atualização, o comunicante deve estar sempre se 

autoaperfeiçoando. assim, é necessário que ele goste de estudar). 

Essas premissas são consideradas os “rótulos do comunicante”, não só na AMAN, 

mas em todo o Exército.  

Quanto aos dados apresentados nos questionários, verificamos que os cadetes 

aparentaram traduzir a missão das comunicações como a missão do oficial. Ora, o que deveria 

ser entendido, ainda embasado nos 3 verbos destacados, se confundiu com a finalidade da 

arma. 

Um informante de 19 anos declarou: 

“[...] o oficial de comunicações é aquele que estabelece as ligações, sendo essencial 

o combate [...]” 

Outro de 23 anos explicitou: 

“O oficial de comunicações é responsável pela comunicação entre os diversos 

escalões[...]” 

Assim, 35% dos informantes confundiram a missão da arma com a missão do oficial 

da arma. Vale lembrar que os dados estatísticos são valores absolutos; que mais de uma 

informação pode aparecer no mesmo questionário e cada dado é contabilizado separadamente. 

Considerando o terceiro estereótipo, 11% de todos dos cadetes evidenciaram esse 

aspecto e dentro deste grupo foi categórica a presença do adjetivo “inteligente” em suas 

declarações. 

Informante de 20 anos declarou: 

“O oficial de comunicações deve ser inteligente e responsável [...]” 

 

Informante de 19 anos disse: 

“Um oficial inteligente e capaz de manipular instrumentos[...]” 
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No que tange a tecnologia, já sobre o segundo parâmetro, 34% dos informantes 

ratificaram o proposto no segundo ponto, qualificando o oficial de comunicações como um 

combatente diretamente ligado a tecnologias. 

Informante de 22 anos: 

“[...]Ele pra mim, é um oficial equilibrado e perfeccionista de certa forma, 

fortemente ligado às novas tecnologias. 

” 

Informante de 18 anos: 

“Para mim, o oficial de comunicações é muito interessado por tecnologias, 

principalmente na área de TI. [...]” 

 

“O comunicante é bom em assuntos de informativa em geral”. Quanto a este 

estereótipo, 65% dos informantes ratificaram tal alegação lexicalmente explícita.  

Informante de 19 anos: 

“É uma pessoa com mais afinidade na área da computação e telecomunicações[...]” 

 

Informante 20 anos: 

“Não tenho ideia, porém acredito que seja um oficial que saiba resolver boa parte 

dos problemas relacionados a informática.” 

 

Informante 22 anos: 

“[...] um oficial não voltado para a área operacional mas sim um gênio da 

cibernética” 

 

Essa falácia, ouso dizer, acaba por ser o rótulo dos oficiais de comunicações, pois, 

historicamente, a arma de comunicações teve mais contatos com equipamentos de eletrônica e 

informática. Entretanto, esta concepção cai por terra, considerando que, atualmente todos os 

militares, independentemente da Arma Quadro ou Serviço, têm de estar aptos a operarem, 

pelo menos e nível básico, sistemas informacionais, acompanhando a evolução da Força 

Terrestre, atinente aos equipamentos e serviços. Ora, não é gratuito que uma das funções 

comuns de todos os oficiais que se formam na AMAN é ser oficial de informática de suas 

Organizações Militares, conforme Anexo Mapa funcional a. parte comum da NDACA (2016). 
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Vale ressaltar que o eixo transversal não foi analisado tendo em vista que na 

PORTARIA Nº 152 – EME, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010 ele é idêntico a todos os 

cursos, não sendo, portanto, objeto passível de contraste. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Relembramos que a Análise do Discurso, segundo Pêcheux, Análise do Discurso não 

serve simplesmente para analisar a linguagem presente no discurso, mas para também 

estabelecer a relação entre a linguagem e o contexto social no qual ela está inserida, achamos 

por bem expor apenas alguns exemplos que evidenciassem as diversas percepções dos 

informantes, porém, apesar de analisarmos e computarmos todas as respostas, não as 

colocamos todas por questões de praticidade. 

Após submetermos os dados fornecidos à luz a Análise do Discurso, pôde-se 

perceber que as pré–concepções aqui elencadas que pairam na caserna acerca do comunicante 

se confirmaram, isto é, o discurso traduzido na linguagem (escolha lexical, neste caso) 

inserido no contexto social (para nós a caserna) ratificou a concepção genérica que paira na 

AMAN. Parece-nos que a percepção por parte dos informantes é defasada, considerando que 

as demandas do Exército fazem com que todos os oficiais estejam aptos a exercer as funções 

de Oficial de Informática, por exemplo, e que, pela modernidade, todos devem estar aptos a 

operar com serviços e equipamentos no estado da arte da tecnologia. 

Considerando, pela faixa etária dos que responderam ao questionário, que eles 

pertencem a uma geração que já nasceu imersa na tecnologia, que talvez essa percepção não 

tenha sido considerada no momento da descrição do perfil do comunicante, afinal o aumento 

do emprego de tecnologia é exponencial  e cada vez mais inerente e necessário tanto na ceara 

militar quanto nas demais áreas do conhecimento. 

O autoaperfeiçoamento e gosto pelos estudos também não pode ser atribuído ao 

comunicante em especial devido, como já dito, aos avanços tecnológicos que implicam em 

uma formação continuada e desenvolvimento de novas capacidades individuais e coletivas. 

Ainda assim, por ser uma Arma cuja tecnologia muda com mais rapidez e ser muito ligada ao 

meio cibernético, tende-se a ter a noção de que o comunicante está sempre estudando e que 

tem gosto e aptidão por essa atividade. Amossy (2005) nos lembra justamente essa questão: os 

estereótipos são imagens pré-concebidas, sob a influência do meio social, carregando consigo 

uma ideia pré-julgada, de alguém ou de algum fato. A imagem do comunicante como tal se dá 
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graças ao pré-julgamento de uma realidade, isto é, o fato de que os equipamentos de 

comunicações estarem em evolução com maior frequência do que os demais e a necessidade 

de se aprender e saber operar em totalidade essas novas tecnologias. 

Também, saltou-nos aos olhos a pouca quantidade de cadetes do primeiro ano que 

explicitaram de alguma forma as funções do oficial, tendo por base a trinca de verbos outrora 

mencionada. Justapondo o objetivo da formação dos referidos cadetes, ao tempo de vida na 

caserna que eles já possuem, já deveriam ter, mesmo que superficialmente, uma maior 

consciência do cerne da missão de um oficial, a despeito da Arma Quadro ou Serviço. Então, 

cerca de 18 meses não foram suficientes para que eles tivessem em mente, de forma clara, a 

noção exata de qual é o core da formação militar? Tal questionamento poderia ser parte de 

uma outra pesquisa, que foge ao escopo deste trabalho. 

No que tange à imagem percebida do oficial comunicante, podemos dizer que outras 

questões foram suscitadas graças aos resultados. O Curso de Comunicações está fazendo a 

abordagem certa para que os estereótipos sejam mudados? Os cadetes mais modernos 

realmente sabem as missões particulares do comunicante? De qualquer forma, não cabe a este 

trabalho responder tais perguntas, mas sim trazê-las à reflexão. 

6 CONCLUSÃO 

A AD nos pareceu um bom instrumento de pesquisa, porquanto possibilitou que o 

informante ficasse mais à vontade para se expressar em suas respostas. Isso resultou numa 

maior obtenção de informação e de veracidade dos dados. Além disso, pudemos verificar 

outras informações que não estavam no prisma de observação desta pesquisa, mas que de 

certa contribuíram com um indicador de outra informação. 

Para a Seção Psicopedagógica, acreditamos que os resultados muito podem 

contribuir para o entendimento do perfil do cadete do primeiro ano, podendo, assim, deixar 

mais eficiente a orientação quanto à escolha de arma. Percebemos, somado a isso, que 

possivelmente seja de bom grado rever qual é a concepção de “oficial do Exército Brasileiro” 

que existe, a fim de contribuir diretamente na formação do futuro chefe militar. 

Para o Curso de Comunicações, verificamos o estereótipo que, não só os cadetes, 

mas que provavelmente outros militares de diversas faixas etárias têm do comunicante. Ora, o 

Comunicante tem muitas outras missões fundamentais para o Exército, tanto na paz quanto na 

guerra, que raramente são mencionadas, inclusive pelos próprios comunicantes.  
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Cresce de importância, portanto, que haja um maior entendimento por parte dos 

cadetes do primeiro ano, não só das características e Arma de Comunicações, mas das outras 

armas, a fim de evitarmos estereótipos negativos, que podem, inclusive, influenciar 

diretamente na escolha errada da especialização por parte algum militar que tenha o pendor 

para a atividade. O perfil da arma é feito por aqueles que a compõem, sendo de 

responsabilidade dos militares do curso a divulgação de suas funções e missões mais 

condizente com o cenário atual do Exército e do mundo. 
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ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO TCC 

 

Idade:__________ 

Orientações:  

Antes do preenchimento deste questionário, é importante que você tome ciência de que 

as informações ditas aqui serão utilizadas puramente para objetivos acadêmicos e que 

sua identidade não será revelada de forma alguma; 

 

Procure ser o mais claro e verdadeiro o possível quanto à crença em suas convicções; 

 

Aponte características profissionais e pessoais em sua avaliação; e 

 

Use o espaço que julgar necessário. 

 

Quem e como é o oficial de comunicações para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 
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FIGURA 1 

 


