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RESUMO 
A Seção de Instrução Especial existente nas Escolas de formação do Exército Brasileiro, AMAN e 
ESA, possuem reconhecimento e valorização como ferramenta de preparo dos quadros da força 
terrestre para emprego em situações críticas envoltas de estresse. O tipo de instrução, juntamente 
com a mística criada nas referidas Escolas tornam a instrução especial em algo quase místico, com 
pouco conhecimento do público militar que não tem envolvimento com a atividade sem ser como 
estagiário. Diante desse quadro, muitas atitudes são observadas na instrução do corpo de tropa que 
não se enquadram nos parâmetros de uma instrução especial, levando os envolvidos à situação não 
condizentes com o profissional militar. Para reduzir o déficit de conhecimento a respeito da atividade 
de instrução especial e dar maior visibilidade ao assunto, o presente trabalho busca elucidar como é 
desenvolvida a instrução especial na ESA, analisando o período de 2015 até 2018, dentro da 
mudança de conjuntura no processo de ensino por competência da Escola, reforçando sua 
importância para o diretor de ensino como uma ferramenta essencial na formação do futuro sargento 
combatente de carreira do Exército. 
 
Palavras-chave: Instrução Especial. Ensino por Competência. Seção de Instrução Especial. Estresse 
de Combate. 
 
ABSTRACT 
The Special Instruction Section in the Brazilian Army Training Schools, AMAN and ESA, has 
recognition and appreciation as a tool to prepare ground force personnel for use in critical stress 
situations. The type of instruction, together with the mystique created in those Schools have became 
special instruction almost mystical, with little knowledge of the military public who has no involvement 
with the activity unless as an intern. Given this scenario, many attitudes are observed in the instruction 
of the troop  corps that do not fit the parameters of a special instruction, leading those involved to the 
situation not befitting with the military professional. In order to reduce the knowledge deficit about the 
special instruction activity and to give the subject more visible, the present work intends to clarify how 
the special instruction is developed at ESA, analyzing the period from 2015 ou to 2018, considering 
the changing conjuncture in the process of teaching by competence of the School, reinforcing its 
importance to the teaching director as an essential tool in shaping the Army's future career combat 
sergeant. 
 
Keywords:Special Instruction. Competence Education. Special Instruction Section. Fight Stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

O exercício da profissão militar diferencia-se das demais, por algumas 

peculiaridades inerentes ao fenômeno da guerra. A lei 6.880 de 09 de dezembro de 

1980, o Estatuto dos Militares, versa que:  

Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, 

bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e 

compreendem, essencialmente:  

I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições 

devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida; 

(BRASIL,1980.) 

 Comprometer-se com a defesa da Pátria prometendo o sacrifício da própria 

vida, se for preciso, é característica única dos militares e demanda uma formação 

específica e diferenciada de qualquer banco acadêmico civil. O trato com as lides 

militares exige do indivíduo conteúdos atitudinais diferenciados para cumprir seu 

dever em uma situação de crise ou conflito que exija a exposição ao risco a sua vida 

ou de outrem. 

 Visando o desenvolvimento dos conteúdos atitudinais essenciais ao militar no 

exercício da sua profissão é que nas escolas militares, especificamente a Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) e a Escola de Sargento das Armas (ESA), existe 

a Seção de Instrução Especial (SIEsp), como uma ferramenta para, durante o ano 

letivo da formação, submeter intencionalmente o instruendo a uma situação 

semelhante às vivenciadas nos conflitos armados e assim dar uma oportunidade de 

vivência para que se possam ser trabalhadas e desenvolvidas as habilidades 

afetivas desejáveis e avaliar o comportamento dos indivíduos na resolução de 

problemas militares quando imerso em uma situação de estresse. 

 Concomitantemente a evolução social, as escolas militares adotaram o ensino 

por competências para modernizar as práticas de ensino, buscando alinhar velhas 

necessidades com os novos desafios e paradigmas da sociedade da era 

informacional ou do conhecimento.  

 Neste sentido o presente trabalho propõe uma reflexão sobre como a SIEsp 

da ESA, sob as diretrizes do ensino por competência buscou desenvolver os 

conteúdos atitudinais inerentes ao comandante de pequenas frações do Exército 

Brasileiro, preparando-o para o exercício da liderança em uma situação de conflito 

armado, durante os anos de 2015 a 2018. 
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1.1 PROBLEMA 

A guerra como um fenômeno social, acompanha as evoluções da sociedade, 

logo transformações sociais induzem em transformações nas características da 

guerra. Na era da informação as características dos conflitos têm sofrido constantes 

mutações, porém o risco à integridade física e à vida continua uma característica 

que permeia e continua imutável ao longo da história. Diante deste pressuposto 

como se pode desenvolver no militar um estado de espírito que o faça menosprezar 

o instinto mais básico que é o de sobrevivência?  

A instrução militar é uma maneira de preparar o ser humano para a guerra. As 

técnicas e metodologias de ensino evoluíram com os avanços da psicologia, das 

neurociências, das tecnologias e dos meios auxiliares de ensino, logo buscando 

acompanhar tais evoluções o Exército adotou o ensino por competências para a 

formação dos seus quadros. Na concepção do ensino por competências, como a 

SIEsp tem sido uma ferramenta de desenvolvimento de conteúdos atitudinais na 

formação dos sargentos combatentes de carreira? 

1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de melhor detalhar e identificar as ações para responder as 

perguntas formuladas acerca do problema a ser investigado foram escolhidos o 

objetivo geral e alguns objetivos específicos da pesquisa. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar como a SIEsp da ESA foi utilizada 

como uma ferramenta, durante a formação dos sargentos combatentes de carreira 

das turmas de 2015 a 2018, para o desenvolvimento de conteúdos atitudinais 

essenciais ao comandante de pequenas frações em conflito armado. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão a coleta e a análise de 

dados sobre o funcionamento dos estágios de instrução especial no escopo do 

ensino por competência e o desenvolvimento de conteúdos atitudinais. 

a. apresentar o cenário da guerra na era da informação e os conteúdos 

atitudinais trabalhados na instrução especial. 

b. descrever os aspectos de doutrina, organização, adestramento, material, 

educação, pessoal e infraestrutura da SIEsp  para a condução dos estágios 

de instrução especial no escopo do ensino por competência durante os 

anos de 2015 a 2018. 
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c. destacar os fundamentos que sustentam a SIEsp como uma importante 

ferramenta de desenvolvimento de conteúdos atitudinais na formação dos 

sargentos combatentes de carreira. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O objetivo da pesquisa encontra-se dentro da temática de ensino militar, dentro 

dos parâmetros do ensino por competência. Vale ressaltar que muitas vezes por 

desconhecimento ou por experiências limitadas com a instrução especial, muitos 

militares desvirtuam as instruções militares com o argumento de que estão buscando 

o desenvolvimento de conteúdos atitudinais nos subordinados e acabam incorrendo 

em transgressões e até mesmo crimes militares aplicando o famoso “trote”, o que 

muitas vezes é explorado pela mídia de forma desproporcional e acaba gerando 

danos à imagem da Força perante a opinião pública. 

O presente trabalho visa elucidar a instrução especial existente na ESA para 

que a atividade se torne cada vez mais profissional e atinja o seu público-alvo de 

forma efetiva e eficaz, podendo manter-se como uma ferramenta essencial para o 

diretor de ensino no desenvolvimento afetivo dos alunos e que a ESA possa 

entregar ao Exército sargentos fortalecidos na sua esfera afetiva e em melhores 

condições de serem empregados em situações críticas de conflito. Visa ainda 

apresentar as peculiaridades e objetivos específicos que distinguem a instrução 

especial da instrução militar comum para que sirva de conscientização dos militares 

instrutores do corpo de tropa e demais interessados. 

2 METODOLOGIA 

Quanto à natureza o presente estudo utiliza o conceito de pesquisa mista, 

uma vez que aborda, análises críticas de documentos para entender a importância 

da instrução especial de uma forma mais profunda e por haver pouco conhecimento 

disponível, notadamente em fontes escritas, acerca do tema, exigiu-se um maior 

aprofundamento e busca de opiniões especializadas, materializada pelas entrevistas 

exploratórias com uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto 

e questionário dirigido à diferentes grupos que permeiam o processo de formação do 

sargento combatente de carreira do Exército . 

Segundo os conceitos de MARCONI e LAKATOS (2014, p. 186), a pesquisa 

será aplicada, descritiva e explicativa.  
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Aplicada, pois gera conhecimentos, para aplicação prática, dirigidos à solução 

do problema em questão.  

Descritiva,por descrever os principais aspectos da instrução especial.  

Explicativa,porque visa esclarecer a relevância da SIEsp como ferramenta no 

desenvolvimento de conteúdos atitudinais no escopo do ensino por competência. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O delineamento da pesquisa inicia-se com a definição de termos e conceito 

utilizados atualmente para descrever o ambiente operacional moderno, para isso 

buscou-se livros, manuais e artigos que definissem o ambiente onde os combates 

modernos estão inseridos atualmente. 

A partir da Portaria 137 do Comandante do Exército de 28 de fevereiro de 

2012, a qual deu-se início na implementação do ensino por competências no EB, 

buscou-se analisar documentos que versavam sobre o desenvolvimento de 

conteúdos atitudinais no âmbito da instrução militar e sobre o planejamento, 

coordenação e condução de instruções especiais notadamente os documentos de 

ensino da ESA e manuais do EB. 

Foram utilizadas as palavras chaves instrução especial, SIEsp, conteúdos 

atitudinais, estressores, ensino por competência, atributos da área afetiva, instrução 

militar e mudança de comportamento e seus correlatos em inglês e espanhol em 

sítios eletrônicos de procura na internet, no portal de doutrina do Exército, nas 

publicações da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e na biblioteca de 

monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO). Por fim foram 

selecionados livros e artigos em português e espanhol. 

O sistema de buscas foi complementado pela coleta manual de arquivos e 

documentos de instrução da SIEsp da ESA dos anos de 2013 até 2018.  

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português e espanhol relacionados a guerra na era 

da informação, ensino por competência, estresse de combate, formação militar e 

psicologia. 

- Artigos em português sobre o desenvolvimento de conteúdos atitudinais ou 

atributos da área afetiva. 

- Estudos e livros sobre a atuação de militares inseridos em um ambiente de 

conflito em ritmo de operações continuadas. 

b. Critério de exclusão:  
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- Estudos que abordam o desenvolvimento afetivo sob condições normais de 

rotina militar diária. 

- Trabalhos relativos a outras competências que não a afetiva. 

2.2 COLETA DE DADOS 

A presente pesquisa buscou analisar como a SIEsp da ESA buscou, dentro da 

metodologia do ensino por competência, desenvolver conteúdos atitudinais 

essenciais para os líderes de pequena fração no desempenho das suas funções em 

uma situação de conflito armado, entre os anos de 2015 e 2018. 

Para isso coletou-se dados referentes à guerra na era da informação com o 

intuito de entender as nuances afetivas que interferem na performance do comando 

de pequenas frações nesse ambiente.  

Em seguida, buscou-se entender como funciona a ESA e como foi 

implementada a metodologia do ensino por competência na formação do sargento 

combatente de carreira. 

Logo após, buscou-se o entendimento de como a SIEsp tem desenvolvido as 

suas atividades, no escopo do ensino por competência, para melhor desenvolver as 

capacidades afetivas desejáveis nos instruendos, pesquisando a documentação 

produzida entre os anos de 2015 e 2018,realizando questionários e entrevista 

exploratória. 

 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de aprofundar o conhecimento acerca do funcionamento da 

SIEsp da ESA foram realizadas entrevistas exploratórias com militares de relevante 

conhecimento e que participaram de estágios ministrados no período de 2014 a 

2018, conforme ordem cronológica de execução:  

Nome Justificativa 

LEONARDO NASCIMENTO DE 
ALBUQUERQUE RAMOS– Capitão EB 

Ex-instrutor da SIEsp da ESA (anos 2011, 2012 e 
2016) 

THALES ALEXANDRE GOMES SANTIAGO 
– Major EB 

Ex-instrutor chefe da SIEsp da ESA (ano 2017) 

KLÉBER CUNHA DO NASCIMENTO – 
Capitão EB 

Ex-instrutor da SIEsp da ESA (anos 2017, 2018) 

IVSON BARBOSA MARINHO – Capitão EB 
Ex-instrutor da Seção de Tiro da ESA, apoiou 

estágios da SIEsp (anos 2016, 2017) 

JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA DE SOUZA –  
2º Sargento EB 

Instrutor da SIEsp da ESA desde 2016 

ROGER ALEXANDRE GUIMARÃOES –  
1º Sargento EB 

Ex-instrutor da SIEsp da ESA (anos 2016, 2017 e 
2018) 

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados 
Fonte: O Autor 



6 

 

 
2.2.2 Questionários 

 
A aplicação de questionários teve a finalidade de levantar pontos acerca de 

entendimentos sobre a importância da instrução especial como ferramenta de 

desenvolvimento de conteúdos atitudinais, as diferenças entre instrução especial e 

instrução “comum” e a percepção sobre os cuidados a serem tomados na condução 

deste tipo de instrução. Os resultados serão agrupados sob a ótica dos seguintes 

grupos: 

a. Instrutores e ex-instrutores da SIEsp da ESA; e 

b. Instrutores do corpo de tropa (Oficiais e Sargentos de carreira). 

Com as respostas, foi realizada a tabulação dos dados a fim de cooperar com 

os objetivos da pesquisa, separando os resultados em grupos diferentes haja vista a 

experiência de cada grupo com a instrução especial. 

Por fim foi realizado o confronto dos dados e a análise crítica dos mesmos, 

buscando refletir sobre os fundamentos que sustentam a SIEsp como ferramenta 

indispensável ao diretor de ensino para melhor formar os futuros elos entre o 

comando e a tropa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A seguir serão apresentados os resultados obtidos na forma de tópicos 

explicativos, visando atingir os objetivos intermediários da pesquisa e as reflexões 

conclusivas acerca do objetivo principal da mesma.  

 

3.1 AMBIENTE OPERACIONAL MODERNO 

 

Atualmente tem-se observado mudanças substanciais nos conflitos da 

chamada era da informação em relação ao que se observou no fim do Séc XX e 

início do Séc XXI e tais mudanças influenciam sobremaneira no modus operandi das 

forças em litígio, refletindo no equipamento utilizado, nas técnicas, táticas e 

procedimentos e principalmente no preparo dos recursos humanos dos Exércitos. 

Fazendo uma breve regressão dos principais conflitos e suas características 

no século XX, o Coronel do Exército Brasileiro Alessandro Visacro em seu livro A 

Guerra na Era da Informação mostra que no início da era industrial, durante a 
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Primeira Guerra Mundial o sucesso no campo de batalha era contabilizado pelo 

número de baixas inimigas, ou seja, vencia quem impunha ao inimigo um maior 

número de baixas, logo a preparação para a guerra era voltado exclusivamente para 

o ato de matar o inimigo sem implicações maiores em relação a danos colaterais 

causados aos não combatentes, sendo este ato objeto de estudos resultando 

inúmeras publicações a respeito da psicologia militar. Já na Segunda Guerra 

Mundial a evolução dos meios mecanizados, aliados ao aprimoramento do uso de 

aeronaves e das armas de fogo impunham a manobra como fator de sucesso, sendo 

medido por quilômetros percorridos em território inimigo, ainda sem preocupação 

substancial com os efeitos colaterais.  

Os conflitos da Era Industrial tinham por premissa o ideal vestfaliano do 

controle exclusivo do Estado sobre a aplicação da legítima força coercitiva... 

Os cenários eram, quase sempre, previsíveis e elaborados segundo um 

número restrito e pré-definido de ameaças – majoritariamente estatais. 

(VISACRO, 2018, p117) 

 O que aumentou em tese, a complexidade da formação militar, visto que para 

atingir suas metas o mesmo deveria ser capaz de operar uma gama maior de 

equipamentos e armamentos com certa complexidade em relação ao que se vira 

anteriormente.  

Na era da informação o ambiente dos conflitos apresenta-se muito mais 

complexo com a presença não só de elementos estatais,  

Estruturas verticalmente hierarquizadas deram lugar a uma profusão de 

autores, com motivações notadamente distintas. Redes formais e informais, 

de amplitude transnacional, compõem um mosaico de interesses e 

antagonismos interconectados e interdependentes, abrangendo governos 

legítimos, partidos políticos legalmente reconhecidos, organizações não 

governamentais, movimentos sociais, instituições filantrópicas, companhias 

militares privadas, grupos de guerrilha, organizações terroristas, facções 

criminosas, quadrilhas armadas, entre outras. (VISACRO, 2018, p120) 

 Logo percebe-se a complexidade do teatro de operações em que se 

desenrolam os principais conflitos da atualidade e o desafio que impõe a formação 

militar em termos de autocontrole das emoções e gerenciamento do estresse para 

uma efetiva tomada de decisão em todos os níveis e um agregado tecnológico de 

meios de comunicação em rede que deu uma notória visibilidade aos não 

combatentes fazendo a opinião pública tornar-se um centro de gravidade que tem 

ditado os rumos do emprego da expressão militar do poder. 
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 As pesquisas sobre as possíveis evoluções dos combates indicam uma 

participação, cada vez maior, de atores não-estatais, misturados junto ao povo e 

aproveitando-se das limitações éticas e legais das tropas oficiais. Indicam ainda um 

crescente protagonismo das capacidades relacionadas a informação, dentre as 

quais cita-se a comunicação social, inteligência e as operações psicológicas, 

largamente utilizadas nas operações de informação para manter o controle da 

narrativa priorizando o princípio de guerra da legitimidade, tudo com o objetivo maior 

de manter a opinião pública favorável às ações da tropa, trabalhando com crescente 

protagonismo nas dimensões humanas e informacionais do ambiente operacional, 

visto que o centro de gravidade dos conflitos atuais têm sido a opinião pública. 

Pode-se observar ainda a grande influência das mídias no ambiente 

operacional, 

a atuação da mídia, a facilidade de acesso a novas tecnologias, a 

socialização da internet e o aparecimento das redes sociais disponibilizam a 

qualquer cidadão, informações que antes eram reservadas aos Estados. Os 

diversos atores, estatais ou não, conduzem suas atividades com o 

entendimento de que elas poderão ser gravadas e difundidas ao “público 

global” instantaneamente. Assim, toda ação ou atividade militar pode ser 

potencialmente “capturada” em imagens digitais, e – o mais importante – 

essas imagens, em alguns casos, podem ser manipuladas por atores com 

interesses contrários, cada qual buscando controlar a “narrativa”. Essa 

visibilidade imposta pelas mídias sociais e tradicionais torna-se, portanto, 

uma consideração fundamental para o emprego de forças de Defesa. 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014, p.4-5) 

Aliado ao provável ambiente operacional, a tecnologia militar tem evoluído a 

passos largos e requer um nível de especialização cada vez maior, onde 

equipamentos militares não admitem a operação por profissionais pouco capacitados 

que possam causar danos colaterais incompatíveis com a missão recebida ou 

mesmo inutilizar algum equipamento com alta tecnologia agregada e de difícil 

reposição.Dado o exposto, nota-se a importância de, durante o período de formação, 

o militar ser treinado nas suas capacidades e desenvolver conteúdos cognitivos, 

psicomotores e afetivos relacionados com o seu emprego em uma situação de 

conflito no ambiente operacional moderno. 

As características do ambiente operacional moderno trouxeram ainda o 

achatamento do processo decisório nas operações, dando visibilidade política às 

ações de qualquer um que esteja envergando uniforme, independente do seu posto 
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ou graduação. Por essa razão o Exército vem valorizando cada vez mais a figura do 

chamado “cabo estratégico”. Que nada mais é do que o militar de menor graduação 

investido de função de comando no campo de batalha que por diversas vezes terá 

que agir sem ordem específica ou a supervisão de seu superior imediato e sua 

decisão poderá, eventualmente, ter uma consequência até mesmo no nível político. 

Constata-se, neste panorama, que o emprego descentralizado de pequenos 

grupos de combate liderados por sargentos tem sido uma constante e que o 

comando e controle das operações torna-se imperativo para o efetivo emprego 

destas frações. Observa-se ainda que danos colaterais são praticamente 

inadmissíveis para a opinião pública e que os agregados tecnológicos dos meios de 

combate aliado às regras de engajamento são meios de dar à tropa a letalidade 

seletiva necessária neste ambiente.  

A SIEsp tem buscado alinhar suas atividades de instrução com, além das 

diretrizes de ensino, o que o Exército determina para a sua capacidade militar 

terrestre de superioridade no enfrentamento com um dos focos na capacidade 

operativa do combatente individual criando condições para que o futuro sargento 

desenvolva conteúdos atitudinais que o auxiliem “sobrepujar o oponente, sobreviver, 

deslocar-se em todos os ambientes operacionais e sob quaisquer condições 

climáticas” (BRASIL, 2013) para isso alguns conteúdos atitudinais são trabalhados 

com maior atenção como: liderança, rusticidade, resiliência (física e emocional), 

adaptabilidade, flexibilidade, persistência, iniciativa, controle emocional, decisão, 

companheirismo, empatia, camaradagem, cooperação, coragem moral e física, 

dedicação, zelo, agressividade controlada, responsabilidade, determinação e auto 

confiança.  

 

3.2 A ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS E O ENSINO POR COMPETÊNCIA 

 

A Escola de Sargentos das Armas (ESA) é o estabelecimento de ensino 

responsável por formar os sargentos combatentes de carreira do Exército Brasileiro, 

para isso é de sua responsabilidade conduzir o concurso nacional de nível superior 

que seleciona anualmente os seus efetivos, orientar o primeiro ano da formação 

básica que ocorre em 12(doze) organizações militares do corpo de tropa espalhados 

em todo o território nacional e conduzir o segundo ano da formação específica, a 

qualificação nas armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Comunicações e 
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Engenharia. O concludente é formado 3º sargento, apto a comandar as pequenas 

frações valor grupo de combate da organização militar para a qual será 

movimentado, por escolha de acordo com o mérito atingido no curso, após a sua 

formatura.  

Alinhado ao processo de modernização do ensino e à valorização da carreira 

das praças do Exército efetivou-se no ano de 2015 a adoção do ensino por 

competência na ESA por determinação do Departamento de Ensino e Cultura do 

Exército (DECEx), mudando a documentação de ensino, as técnicas de ensino-

aprendizagem e o perfil psicográfico do concludente do curso de formação de 

sargentos. No período de 2006 a 2019 os sargentos formados na ESA receberam o 

título de técnico, a partir da turma de formação que foi matriculada no ano 2019, 

conforme Portaria nº 277/2017, do Chefe do (DECEx), o concludente do Curso de 

Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) passou a receber o grau de nível 

superior tecnólogo e foram incluídas algumas matérias como história militar e 

idiomas na grade curricular, aumentando o cabedal de conhecimentos do futuro 3º 

sargento. 

Na ESA, o desenvolvimento das competências está relacionado com a 

natureza das situações de aprendizagem, as quais se constituem como uma 

preparação intensiva que dá condições objetivas ao aluno, durante sua formação, 

para a interiorização e estabilização dos esquemas de pensamento e ação que 

favorecerão o desempenho de suas missões no corpo de tropa. Isso faz com que o 

aluno adquira a capacidade de mobilizar tais competências e aplicá-las em uma 

situação real. Para tanto, a Escola possui seções que auxiliam no desenvolvimento 

de conteúdo específico como a Seção de Educação Física para desenvolvimento de 

conteúdos psicomotores, Seção de Tiro para conteúdos cognitivos e psicomotores 

voltados à atividade de tiro e as Seções de Instrução Especial e de Equitação com o 

foco no desenvolvimento de conteúdos atitudinais. No contato diuturno com o aluno 

está o Curso (Infantaria, Cavalaria, Artilharia. Engenharia e Comunicações), o qual 

trabalha de maneira mais holística com o aluno, desenvolvendo nas lides diárias e 

na instrução de qualificação os conteúdos psicomotores, cognitivos e atitudinais. 

 

3.3 A SEÇÃO DE INSTRUÇÃO ESPECIAL 

 

A Seção de Instrução Especial (SIEsp) é responsável pelo planejamento, 
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coordenação e execução de estágios de instrução especial para o desenvolvimento 

de conteúdos atitudinais específicos e necessários ao sargento combatente de 

carreira para enfrentar os desafios da era da informação. Para isso possui como 

objetivo proporcionar uma experiência onde o aluno possa vivenciar restrições e 

principalmente o estresse que uma situação de combate proporciona ao indivíduo, 

através do planejamento, coordenação e condução de 2 (dois) estágios de instrução 

especial com duração de 5 (cinco) dias cada, ao longo do ano letivo no período de 

qualificação. 

O primeiro estágio é aplicado no primeiro semestre e chama-se Estágio 

Básico de Instrução Especial (EBIE), que tem por finalidade estimular, observar e 

desenvolver os conteúdos atitudinais mais voltado para o combatente individual. É 

um estágio desenvolvido no campo de instrução general Moacir Araújo Lima 

(CIGMAL), onde os alunos são divididos em frações de aproximadamente 40 

instruendos (efetivo do Pelotão de Operações Especiais – PelOpEs) e são 

submetidos a um rodízio de instruções de obtenção de água e fogo, armadilhas de 

caça e anti-pessoal, orientação diurna e noturna, construção de abrigos e peconha, 

obtenção de alimentos de origem animal e vegetal, sobrevivência, tiro diurno e 

noturno, técnicas de ação imediata, ações terrestres em contato com o inimigo, 

transposição de obstáculos e técnicas de montanhismo da alvorada até a liberação 

na madrugada durante 3 (três) dias. No quarto dia os alunos planejam e executam 

uma patrulha de combate em uma situação tática que, com a evolução dos 

acontecimentos, os obriga a realizar uma evasão de aproximadamente 42 (quarenta 

e dois) quilômetros até a chegada na ESA, que simboliza o acolhimento às linhas 

amigas e o término do estágio. 

O segundo estágio é aplicado na região da cidade de São Tomé das Letras-

MG, podendo abranger até a cidade de Luminárias-MG e é chamado de Estágio de 

Operações Contra Forças Irregulares (EOpCFI). Desenvolve-se no segundo 

semestre e visa os conteúdos atitudinais voltados ao comandante de pequenas 

frações. Os alunos divididos em PelOpEs são inseridos em uma situação tática de 

operações de combate a forças irregulares, recebem instruções e cumprem missões 

tipo polícia e de combate nos ambientes urbano e rural. 

Os estágios recebem apoio de militares das seguintes organizações militares: 

Comando de Operações Especiais, 1ª Companhia de Precursores Paraquedistas, 

Centro de Instrução de Guerra na Selva, Centro de Instrução de Operações na 
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Montanha, Centro de Instrução de Operações no Pantanal, Centro de Instrução de 

Operações na Caatinga, Centro de Instrução de Blindados, 12ª, 11ª e 4ª Brigadas de 

Infantaria Leve, e armamentos, optrônicos, viaturas e materiais com alta tecnologia 

agregada empregados nas tropas de elite do Exército. Isso faz com que o estágio 

tenha um currículo oculto voltado para a divulgação das especialidades combatentes 

do Exército e para a motivação no prosseguimento da carreira operacional do 

sargento. 

Baseado na documentação de ensino consultada e nas entrevistas 

realizadas, a SIEsp será analisada sob a ótica dos seguintes fatores: Doutrina (ou 

filosofia de ensino), Organização (ou processos), Adestramento, Educação e 

Pessoal no período compreendido de 2015 até 2018. 

Doutrina (ou filosofia de ensino): A SIEsp, para atingir seus objetivos de 

instrução tem buscado um planejamento holístico de todo estágio, que começa pela 

mística da equipe de instrução perante o imaginário do aluno. Os instrutores da 

SIEsp não têm contato com os alunos antes das instruções preparatórias para os 

estágios, além disso são diferenciados dos outros instrutores da Escola por 

utilizarem cobertura de cor diferente (verde) com o brevê da SIEsp (“do Gavião”). 

Isso cria um clima favorável aos objetivos de instrução e a dinâmica de 

desenvolvimento dos estágios.  

Os estágios foram planejados, em uma visão macro, com a finalidade de 

mudança de comportamento visando o desenvolvimento dos conteúdos atitudinais já 

referenciados, baseado nas ideias de Kurt Lewin citadas no livro de Hersey e 

Blanchard Psicologia para Administradores: a teoria e as técnicas da liderança 

situacional de 1986. Basicamente Kurt Lewin aborda a mudança de comportamento 

em três fases distintas: descongelamento, que é o momento em que o indivíduo 

aceita que necessita mudar o seu comportamento, a mudança propriamente dita, 

que é momento em que ele busca realmente comportar-se conforme novo modelo e 

o recongelamento que é o momento em que o indivíduo percebe os benefícios do 

novo comportamento e interioriza a nova maneira de agir.  

O ineditismo e identificação com as especialidades operacionais dos 

instrutores, o afastamento das rotinas escolares diárias com uma abrupta mudança 

de ambiente, as restrições em satisfazer as suas necessidades básicas de 

descanso, alimentação e higiene, o afastamento do contato de familiares e amigos, 

rotinas de trabalho extenuantes juntamente com um tratamento ríspido e enérgico da 
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equipe de instrução criam um ambiente favorável ao descongelamento, pois o 

indivíduo é exposto a uma situação que gera reações muito semelhante às vividas 

em um ambiente de conflito armado e as atividades de instrução possuem uma 

ligação muito estreita entre performance e recompensa o que em combate 

significaria o cumprimento da missão ou o fracasso. 

A mudança propriamente dita foi controlada pelo coordenador do estágio que 

recebia os fatos observados dos instrutores e gerenciava, através de indicadores, o 

desempenho coletivo e individual dos estagiários, seguindo um plano de aplicação 

de estressores. Este plano é um documento confeccionado pela SIEsp que prevê 

todas as situações possíveis em que se exija a correção imediata de comportamento 

pelo instrutor. O mesmo é um direcionamento que visava preservar a integridade 

física e psicológica do estagiário prevendo as sanções possíveis de serem aplicadas 

pelo responsável pela instrução e foi implementado a partir do ano de 2017. De 

acordo com os entrevistados, o plano de aplicação de estressores foi e continua 

sendo um dos principais motivos de redução de acidentes na instrução e um dos 

maiores diferenciais da instrução especial quando comparada à instrução ministrada 

nos corpos de tropas aos soldados recrutas. 

O recongelamento é um processo que durava o ano todo e dependia muito 

das experiências que o aluno teria no decorrer do curso de formação. Durante os 

estágios, planejava-se para que o estagiário concluísse todas as atividades, para 

isso o acompanhamento médico por profissionais da saúde e psicológico pela seção 

psicopedagógica eram uma constante. O término do estágio era, geralmente uma 

atividade de alta intensidade que exigia maior esforço para a conclusão e no 

encerramento do estágio era realizada uma recepção com boa alimentação e 

higiene para que se cristalizasse no imaginário do aluno a percepção de superação 

e vitória, o que auxiliava no recongelamento das mudanças obtidas durante o 

estágio. 

Cabe ressaltar que as Normas para o Desenvolvimento e Avaliação de 

Conteúdos Atitudinais (NDACA) do DECEx e as Normas Internas para o 

Desenvolvimento e Avaliação de Conteúdos Atitudinais (NIDACA) da ESA eram 

voltadas para atividades escolares de rotina de instrução ministradas sob outras 

condicionantes, conduzidas pelos cursos, que muitas vezes não possuíam estrutura, 

tempo,nem pessoal capacitado para ministrar uma instrução especial, ficando a 

regulamentação da atividade de instrução especial restrita à SIEsp. Esse fato, 
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muitas vezes deixa sob o véu da ignorância muitos chefes militares e instrutores do 

corpo de tropa, que por sua vez tomam decisões que afetam a instrução especial, 

visto que sem o embasamento produzido por essa documentação e o planejamento 

holístico e minucioso, os procedimentos adotados para a indução da mudança de 

comportamento são encarados como castigo físico, tortura e trote, o que em 

diversas circunstâncias leva a processos judiciais e danos à imagem do Exército 

perante a opinião pública.  

Organização (ou processos): A organização da seção possui normalmente um 

oficial instrutor-chefe que é o responsável por fazer cumprir todas as diretrizes do 

diretor de ensino e despachar todo o planejamento realizado.  

Conta com um oficial chefe da 2ª e 3ª seções, responsável pelo planejamento 

e coordenação dos estágios,possui como auxiliares 02 (dois) sargentos. Durante a 

realização dos estágios o S3 é o coordenador e oficial de prevenção a acidentes na 

instrução. 

Possui um oficial chefe da 1º seção, responsável pelo planejamento de 

pessoal dos estágios, dividindo os alunos em PelOpEs, levantando alunos com 

antecedentes de problemas de saúde, planejando e compilando as avaliações e 

organizando os efetivos necessários para as atividades dos estágios. Como auxiliar 

o S1 conta com um sargento. 

Possui, ainda um oficial chefe da 4ª seção, responsável pela logística dos 

estágios, que conta com 01 (um) subtenente encarregado de material e 4 (quatro) 

sargentos auxiliares, além de um efetivo de 5 (cinco) cabos e soldados em reforço. 

Cabe ressalta o viés dual do instrutor, pois além das atividades rotineiras da 

seção, durante a realização dos estágios todos os militares são responsáveis por 

alguma instrução, exceto o coordenador do estágio e o instrutor-chefe. 

De 2015 a 2018 essa estrutura foi variável e mudava conforme a situação de 

efetivo da ESA, sendo que a partir do ano de 2016, sob o comando do Gen 

Martinelli, a SIEsp ganhou prioridade de recompletamento e foi realizada uma 

proposta de mudança de QCP para aumentar o efetivo de instrutores, que até o ano 

de 2018 não havia sido aprovada. 

Adestramento: Ao ser nomeado para ser instrutor da SIEsp, o militar passa no 

início do ano por um estágio de atualização pedagógica conduzido pela divisão de 

ensino e por um nivelamento de conhecimentos conduzidos pela SIEsp. Além de 

travar contato com a doutrina de ensino da instrução especial, no ano de 2018 todos 
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os militares da seção passaram por uma semana de instruções de atendimento pré-

hospitalar (APH) conduzida pelo curso de enfermagem da Universidade Vale do Rio 

Verde – UninCor de Três Corações com o intuito de capacitá-los a prestar os 

primeiros socorros em caso de acidente.  

Educação: Com o objetivo de habilitar os instrutores e mantê-los capacitados 

com o que há de mais atualizado no que tange o emprego operacional do Exército, a 

SIEsp realiza anualmente, pedidos de colaboração de instrução com diversas 

organizações militares, enviando seus integrantes para realizar os seguintes 

estágios: Adaptação e Operações na Caatinga, Operações no Pantanal, Segurança 

e Proteção de Autoridades, Caçador, Auxiliar de Guia de Cordada, munições na 

Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), instrutor de tecnologias não-letais na 

CONDOR, explosivos não-convencionais na IMBEL, aplicações táticas no BOPE-RJ 

e Garantia da Lei e da Ordem no CIOpU (antigo CIOpGLO), além de realizar 

interações doutrinárias com o Centro de Instrução de Guerra na Selva e SIEsp da 

AMAN. Tais atividades foram realizadas com maiores restrições no ano de 2018 por 

questões orçamentárias. 

Pessoal: Como pré-requisito básico para compor a equipe de instrutores da 

SIEsp, chamada “Equipe Gavião”, exige-se que o militar possua algum dos 

seguintes cursos: Forças Especiais, Comandos, Precursor Paraquedista, Operações 

na Selva, Avançado ou Básico de Montanhismo ou possua relevante experiência 

profissional na área operacional combatente. 

Na opinião dos entrevistados o pré-requisito de possuir experiência 

profissional ou curso na área combatente é um dos fatores preponderantes para o 

êxito das instruções e funciona como medida de prevenção à acidentes na instrução, 

pois o militar tende a possuir maior familiaridade com as situações que envolvem as 

instruções especiais. 

Contudo, a realização dos estágios era inviável sem os apoios externos, pois 

a Equipe Gavião era muito reduzida por causa da própria conjuntura de pessoal da 

ESA e porque quando se idealizou a SIEsp no ano de 2005 (Portarias Nr 101 –EME-

Res e  Nr 107 – 1ª SCh / EME-Res) previa-se a utilização dos instrutores dos cursos 

como apoio. Com o desenvolver dos estágios percebeu-se que o apoio dos 

instrutores dos cursos fazia com que algumas características da instrução especial 

fossem difícil de manter, tais como a especialização e capacitação do militar e o 

ineditismo do instrutor. Por essa razão a SIEsp reúniu, durante a execução dos 
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estágios um número significativo de militares altamente especializados de diversos 

centros de instrução tais como: CIGS, CIPqdtGPB, CIOpC, CIOpPan, CIOpU, 

CIOpEsp, CIOpMth, CIBld entre outras organizações militares. 

Segue um quadro resumo de algumas opiniões obtidas através das 

entrevistas: 

Entrevistado Resposta/Observação 

 

 

 

 

 

Cap ALBUQUERQUE 

“Considero várias preocupações relevantes para a preparação e 

execução dos estágios, entre elas estão:  

1. A formação de uma equipe experiente, capacitada e 

constantemente atualizada de conhecimentos de psicologia e de 

instruções com caráter especial, além de uma constante 

atualização pedagógica. Possuir ainda um efetivo adequado para 

a preparação e condução dos estágios durante o ano de 

instrução. 

2. Confecção de um plano de pressão psicológica eficiente, 

baseado nas teorias psicológicas de mudança de 

comportamento” 

 

 

Cap KLÉBER 

“ Acredito que se deve buscar, durante os estágios, o controle 

constante dos estímulos estressores de forma que estes nunca 

ultrapassem a barreira da segurança física e psicológica dos 

estagiários. Para isso o constante estudo dos planos estressores 

aliados ao preparo técnico da equipe, como foi feito em 2018 

com o estágio de APH junto ao curso de enfermagem da 

UNINCOR, são fundamentais ” 

 

Cap MARINHO 

“ Dever haver uma seleção de instrutores por perfil e por 

experiência profissional para compor a equipe Gavião e os 

apoios externos devem possuir um notório saber nas áreas afins 

da instrução especial, com isso os diversos especialistas que 

apoiam os estágios cumprem muito bem a missão. ” 

QUADRO 2 – Quadro resumo de entrevistas 

Fonte: O Autor 

 

3.4 A INSTRUÇÃO ESPECIAL COMO FERRAMENTA DO DIRETOR DE 

ENSINO NO DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 

Para que fosse possível mensurar a percepção de importância da SIEsp na 

formação dos sargentos combatentes de carreira a análise dos questionários foi de 

suma importância, trazendo pontos importantes de serem observados.Segue a 

importância que se deposita nos estágios de instrução especial para a melhor 
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formação dos sargentos, dada pelos dois grupos de interesse. 

 

GRÁFICO 1- Gráfico sobre a percepção de importância dos estágios da SIEsp da ESA. 

Fonte: O Autor 

 

Outro dado interessante foi a diferença de percepção sobre os fatores que 

diferenciam a instrução especial da instrução ministrada nos corpos de tropa. 

 

GRÁFICO 2- Gráfico sobreos fatoresquediferenciam uma instrução especial. 

Fonte: O Autor 
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Dos dados expostos observa-se a grande importância que é dada para a 

instrução especial como ferramenta do diretor de ensino da ESA para o 

desenvolvimento de conteúdos atitudinais durante o ano de instrução, expressa pelo 

gráfico nº1. 

 Já no gráfico nº2 observa-se uma diferença de percepção dos instrutores do 

corpo de tropa para os instrutores e ex-instrutores da SIEsp sobre os fatores que 

diferenciam uma instrução especial da instrução dita “comum” que é ministrada no 

corpo de tropa. Pode-se perceber uma latente diferença no aspecto da 

aprendizagem de conteúdo específico o que provavelmente deve-se pela presença 

de pessoal especializado como instrutor levando a um entendimento que o objetivo 

da SIEsp é ensinar algo “especial” durante a instrução, sendo que na verdade o 

objetivo principal, como foi visto antes, é proporcionar uma experiência onde o aluno 

será submetido à situações estressoras que favorecem à mudança de 

comportamento e desenvolvimento de conteúdos atitudinais necessários no combate 

moderno e que dificilmente podem ser trabalhados em outras situações sem correr 

maiores riscos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a instrução especial e suas peculiaridades, uma vez que 

somente com uma estrutura escolar adequada e com profissionais selecionados é 

possível desenvolver estágios dessa magnitude com total segurança. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que o ambiente operacional 

moderno requer cada vez mais a descentralização de tropas e o achatamento dos 

níveis decisórios evidenciam a importância de uma formação sólida do comandante 

de pequenas frações. A importância da opinião pública, a evolução desenfreada dos 

meios com alta tecnologia militar agregada e as mídias sociais requerem um líder 

que seja capaz de operar isolado do seu comandante de pelotão, com capacidade 

cognitiva para manusear aparelhos complexos e um fortalecimento afetivo onde a 

empatia, coragem, determinação e percepção adequada dos fatores que possam 

interferir na sua performance e de seus subordinados são pontos chave a serem 

desenvolvidos desde a sua formação. 

As entrevistas foram base para verificar o funcionamento da SIEsp da ESA na 
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sua missão de contribuir na formação do futuro sargento combatente. Revelou 

detalhes importantes de seleção de pessoal, preparação e coordenação dos 

estágios e de protocolos de prevenção a acidentes na instrução que nos leva a 

concluir as diferenças entre a instrução especial a que o aluno em formação é 

submetido, da instrução “comum” a que o soldado do serviço militar obrigatório tem 

que ter. Pode-se observar que um planejamento holístico de todo o ano de 

instrução, desde a criação da mística até a seleção dos estressores mais adequados 

materializado no plano de aplicação de estressores, são condições sine qua non 

para o atingimento dos objetivos propostos. A permeabilidade e a capacidade de 

coordenação e ligação com os diversos centros de instrução do Exército fazem com 

que o reduzido, porém seleto, efetivo da equipe Gavião consiga cumprir sua missão 

suplantando os limites conjunturais de efetivo, material e instalações existentes na 

ESA. 

Dessa forma, entende-se que uma equipe bem formada, um planejamento 

bem realizado e as coordenações e ensaios bem feitos são as chaves para o 

sucesso da SIEsp da ESA, que nos seus 14 anos de existência não possui nenhum 

registro de acidente grave ou fatal.  

A compilação de dados permitiu identificar que, há uma diferença de 

entendimento entre os instrutores do corpo de tropa e os (ex) instrutores da SIEsp 

no que tange os fatores que diferenciam a instrução especial, corroborando para a 

importância do presente trabalho em diminuir essa diferença de percepção. 

Recomenda-se, ainda, que sejam realizados estudos mais aprofundados 

sobre as condições ideais de condução dos estágios como a validação dos 

protocolos de prevenção à acidentes na instrução por equipes especialistas nas 

áreas da saúde, tanto física quanto psicológicas, adequabilidade do efetivo da SIEsp 

para atender um possível aumento de demanda com a centralização do período 

básico, sobre os processos de ajustamento e adaptação, e a SIEsp como um rito de 

passagem na formação do sargento combatente por pessoal especializado nas 

ciências sociais, entre outros que sirvam de subsídios para as tomadas de decisão 

do diretor de ensino da ESA.  

Conclui-se, portanto, que é inegável a importância da SIEsp na formação do 

sargento combatente e que a instrução especial deve ter um aparato, que 

dificilmente será conseguido nos corpos de tropa, para ser realizada.  
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