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“[...] 

O futuro já aconteceu. Já estamos na Era do Conhecimento 

– os mais jovens que o digam. 

Agora, precisa-se, e precisa-se para já, de quem nos ajude a 

fazer a travessia de todo o Exército para esse futuro. E como o 

tempo não para, as inovações surgem aos borbotões, a 

sociedade se renova continuamente e a natureza dos conflitos 
se modifica a todo instante, essa travessia terá que ser feita a 

viva força; em presença do inimigo: o tempo [...]”. 

(Joaquim Silva e Luna - General de Exército) 
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RESUMO 

 

 
 
 

SIMULAÇÃO VIVA: UM ESTUDO SOBRE O USO DAS DIVERSAS TÉCNICAS E 

SISTEMAS DE SIMULAÇÃO APLICADOS NO AMBIENTE MILITAR. 

 
 
 
 

AUTOR: Matheus ROSSETTI Silva 

 
ORIENTADOR: Capitão de Cavalaria Israel da Silva JORGE 

 
 
 
 

A Simulação Viva atualmente vem ganhando cada vez mais espaço e importância nos 

treinamentos militares ao redor do mundo, motivo pelo qual é de suma importância o estudo 

dessa tecnologia e como pode se constituir em ferramenta de aprendizagem na formação dos 

futuros oficiais provenientes da Academia Militar das Agulhas Negras. 

Tem-se como objetivo desta monografia mapear a aplicabilidade dessa modalidade de 

simulação, presente em treinamentos dos diferentes cursos da AMAN, bem como aprofundar 

os estudos sobre seus equipamentos e dispositivos de engajamento tático, basicamente o 

Dispositivo de Simulação e Engajamento Tático - BT 47, o Airsoft e o Paintball, explicando 

seu funcionamento e realizando uma abordagem sobre suas contribuições como eficaz 

ferramenta de ensino-aprendizagem. 

Utilizou-se a pesquisa exploratória, com levantamento bibliográfico sobre o tema, 

leitura de legislação específica, Portarias e Manuais publicados pelo Exército Brasileiro, bem 

como de trabalhos de pesquisa e dissertações já publicados sobre o assunto. 

Na conclusão deste trabalho, foram considerados os dados levantados através da 

pesquisa bibliográfica e os resultados de um questionário aplicado, por amostragem, a cadetes 

da AMAN e oficiais que já tiveram contato com a Simulação Viva. 

Através da conclusão, buscou-se ratificar a hipótese levantada, sobre as contribuições 

desta  tecnologia como  ferramenta de  aprendizagem  e  afirmar a necessidade do  Exército 

Brasileiro estar em constante sintonia com as inovações tecnológicas, inserindo-as aos 

treinamentos já convencionais, o que trará a excelência à formação de suas tropas. 

 
 

Palavras-chave: Simulação. Aprendizagem. AMAN. Contribuições. 
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ABSTRACT 
 

 
 

LIVE SIMULATION: A STUDY ON THE USE OF THE DIFFERENT TECHNIQUES 

AND SIMULATION SYSTEM APPLIED IN THE MILITARY ENVIRONMENT 

 

 
 

AUTHOR: Matheus ROSSETTI Silva 

 
ADVISOR: Cavalry Captain Israel da Silva JORGE 

 
 

 
The living simulation is now gaining more and more space and importance in military 

training around the world, which is why it is extremely important to study this technology and 

how it can be a learning tool in the training of future officers coming from the Academia 

Militar das Agulhas Negras. 

The  objective  of  this  monograph  is  to  map  the  applicability  of  this  modality of 

simulation, present in training of the different courses of AMAN, as well as to deepen the 

studies  on  its  equipment  and  devices  of  tactical  engagement,  basically  the  Tactical 

Engagement Device - BT 47, Airsoft and Paintball, explaining its operation and making an 

approach on its contributions as an effective teaching-learning tool. 

Exploratory research was used with a bibliographical survey on the subject, reading of 

specific legislation and Manuals published by the Brazilian’s Army, as  well as research 

papers and dissertations already published on the subject. 

At the conclusion of this study, the data collected through the bibliographic research 

and the results of a questionnaire applied, by sampling, to AMAN cadets and officers who had 

contact with Live Simulation were considered. 

Through the conclusion, we sought to ratify the hypothesis raised about the 

contributions of this technology as a learning tool and affirm the need for the Brazilian Army 

to be in constant harmony with the technological innovations, inserting them into the already 

conventional training, which will bring excellence to training of its troops. 

 
 

Key words: Simulation. Learning. AMAN. Contributions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 

Atualmente, o tema Simulação Viva tem adquirido maior destaque, pois no cenário 

mundial, cada vez mais se torna necessário que os países pensem em novas estratégias para 

melhor defender seus territórios, qualificando seus recursos humanos em menor tempo, com 

maior eficácia e redução de custos e riscos. Para tal qualificação, as inovações tecnológicas se 

fazem também presentes nos artefatos e armamentos de guerra, na forma de simuladores de 

combate. 

A apropriação dessas inovações tecnológicas e das técnicas de simulação de combate é 

uma tendência mundial, pois propicia o máximo de realismo na imitação de ambientes e 

eventos que possam estar presentes em situações de conflito e/ou de combate, preparando os 

futuros combatentes do Exército Brasileiro para rápidas e precisas decisões diante de desafios, 

utilizando métodos corretos, visando ao sucesso da missão. 

O estudo deste tema é de grande relevância para o meio militar, em especial para o 

Exército Brasileiro, uma vez que precisa manter sua tropa constantemente preparada e 

qualificada, aumentando a rapidez e a prontidão na tomada de decisões, bem como outras 

habilidades atitudinais inerentes ao oficial. 

Após entrega do projeto de pesquisa, tendo em vista a amplitude do assunto, seguiu-se 

a orientação de delimitar o tema da seguinte forma: “Simulação Viva: um estudo sobre as 

contribuições de sua utilização como ferramenta de aprendizagem na formação dos 

futuros oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras”. 

Sendo assim, este trabalho busca apresentar ao leitor uma visão geral das modalidades 

de simulação de combate, em especial a Simulação Viva, dos dispositivos de engajamento 

tático e demais equipamentos utilizados nessa modalidade, bem como da abrangência de sua 

utilização na formação dos futuros oficiais da AMAN. 

Faz-se necessário, primeiramente, definirmos alguns conceitos, fundamentais para o 

desenvolvimento do assunto, e um deles é o funcionamento do sistema de simulação do 

Exército Brasileiro. 

De acordo com a Diretriz para o Funcionamento do Sistema de Simulação do Exército 

Brasileiro - SSEB (EB20-D-10.016), p. 37-38, a simulação militar pode ser definida como 

sendo a reprodução, sob regras pré-determinadas, de aspectos específicos de uma atividade 

militar ou da operação de material de emprego militar, utilizando um conjunto de 

equipamentos,  softwares  e  infraestruturas.  Pode ser conduzida em três modalidades: 
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– Simulação Viva: modalidade na qual são envolvidos agentes reais, operando sistemas reais 

(armamentos, equipamentos, viaturas e aeronaves de dotação), no mundo real, com o apoio de 

sensores, dispositivos, apontadores “laser” e outros instrumentos que permitem acompanhar o 

elemento e simular os efeitos dos engajamentos. Com o emprego de equipamentos adequados 

é possível a integração com outros sistemas de simulação. 

– Simulação Virtual: modalidade na qual são envolvidos agentes reais, operando sistemas 

simulados, ou gerados em computador. A Simulação Virtual substitui sistemas de armas, 

veículos, aeronaves e outros equipamentos cuja operação exija elevado grau de adestramento, 

ou que envolva riscos e/ou custos elevados. Sua principal aplicação é no desenvolvimento de 

técnicas e habilidades individuais, que permitam explorar os limites do operador e do 

equipamento. Essa modalidade pode ser integrada em um ambiente virtual comum, 

possibilitando o adestramento tático de determinada fração e mesmo em exercício com 

interoperabilidade de sistemas de simulação. 

– Simulação Construtiva (também conhecida pela designação de “jogos de guerra”): 

modalidade envolvendo tropas e elementos simulados, operando sistemas simulados, 

controlados por agentes reais,  normalmente  numa  situação  de  comandos  constituídos.  A 

ênfase dessa modalidade é na interação entre agentes, divididos em forças oponentes que se 

enfrentam sob o controle de uma direção de exercício. Seu emprego principal é no 

adestramento de comandantes e estados-maiores, no processo de tomada de decisão, e no 

funcionamento de postos de comando e de sistemas de comando e controle. 

A estrutura da presente monografia seguirá os seguintes passos: 
 

- apresentação do tema, com abordagem sobre o referencial teórico, com o objetivo de 

proporcionar uma visão geral a respeito da abrangência da utilização da Simulação Viva nos 

treinamentos feitos pelo Exército Brasileiro; 

- apresentação do dispositivo de engajamento tático – BT 47 e demais equipamentos 

utilizados na Simulação Viva; 

- análise do emprego da Simulação Viva na formação dos futuros oficiais da AMAN; 
 

- confronto dos dados já obtidos com o resultado consolidado do questionário aplicado 

alunos da AMAN e oficiais já formados; 

- conclusão do trabalho. 
 

 
 

As principais fontes utilizadas foram referenciais teóricos, monografias e teses sobre o 

assunto, bem como publicações oficiais do Exército Brasileiro, através de Portarias, Boletins e 
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artigos em sites da internet; entrevistas e/ou dados obtidos em questionários aplicados, por 

amostragem, a cadetes e oficiais formados pela AMAN. 

 
 

1.1 Objetivo Geral 
 

 
 

O objetivo geral deste trabalho é aprofundar os conhecimentos sobre a utilização da 

Simulação Viva no ambiente militar, analisando seu emprego como ferramenta de 

aprendizagem na formação do futuro oficial do Exército Brasileiro. 

 
 

1.2. Objetivos Específicos 
 

 
 

Como objetivos específicos, visou-se a: 
 

- mapear a aplicabilidade da Simulação Viva atualmente; 
 

- aprofundar os conhecimentos sobre os diferentes equipamentos e dispositivos de 

engajamento tático, em especial o BT 47, o Airsoft e o Paintball, levantando os aspectos 

positivos e negativos da utilização dos dispositivos e equipamentos dessa modalidade de 

simulação, analisando sua eficácia; 

-  permitir maior visão sobre as contribuições que os treinamentos envolvendo a 
 

Simulação Viva podem trazer para a formação dos futuros oficiais da AMAN. 
 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

 
 

O tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa simulação e na área de estudo 

Simulação Viva. Como a proposta deste estudo é a de investigar como é utilizada a simulação 

viva e seus equipamentos e dispositivos na formação dos futuros oficiais da AMAN, optou-se 

por pesquisa do tipo exploratória; permitindo, assim, conhecer mais sobre o assunto e sua 

aplicabilidade, seguida de aplicação de entrevista e questionário, por amostragem, 

respectivamente a oficiais e a cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, priorizando, 

por possuírem maior contato, as armas-base; utilizando-se, portanto, fontes primárias e 

secundárias nesse trabalho. 
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2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 
 

Visando à paz mundial, os países buscam constantemente meios para garantir sua 

soberania, preservar seu patrimônio nacional e conservar seus territórios, motivo pelo qual 

precisam manter tropas constantemente atualizadas e prontas para qualquer combate que se 

apresente. 

O Brasil não se mantém alheio a isso, pois também procura manter o contingente das 

Forças Armadas eficientemente preparado para situações adversas, como se pode perceber 

nos objetivos Nacionais de Defesa: 

 
[...] 

VII. manter Forças Armadas modernas, integradas, adestradas, balanceadas e com 
crescente profissionalização, operando de forma conjunta e adequadamente 

desdobradas no território nacional; 

[...] 

IX. desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada para a obtenção da 

autonomia em tecnologias indispensáveis; 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA. 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA, 2012, p. 30) 
 
 

Ainda, segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END): 

 
A tecnologia, por mais avançada que seja, jamais será alternativa ao combate. Será 
sempre instrumento do combate. 
[...] 

cada combatente deve ser treinado para abordar o combate de modo a atenuar as 

formas rígidas e tradicionais de comando e controle, em prol da flexibilidade, da 
adaptabilidade, da audácia e da surpresa no campo de batalha. Esse combatente será, 

ao mesmo tempo, um comandado que sabe obedecer, exercer a iniciativa, na 

ausência de ordens específicas, e orientar-se em meio às incertezas e aos sobressaltos 

do combate – e uma fonte de iniciativas – capaz de adaptar suas ordens à realidade 

da situação mutável em que se encontra. 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA. 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA, 2012, p. 47 e 56) 
 
 

Segundo o dicionário MICHAELIS, o termo SIMULAR se origina do latim simulare, 

tendo como um dos significados “reproduzir ou imitar através de um sistema computacional, 

as características e o desenvolvimento de fenômeno, situação ou processo concretos”, 

“representar com semelhança certos aspectos, característicos de; arremedar, imitar”. 

Depreende-se, portanto, que simular é tentar reproduzir a realidade, visando a retratar o mais 

fielmente possível cenários, objetos, procedimentos, entre outros. 
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OSWALT (1993) apud JAISWAL (1997) apresenta uma definição simulação militar 

mais direcionada para os objetivos do presente trabalho: 

 
Simulação de operações militares empregadas para pesquisa, análise, educação ou 

recreação que é desenhada para produzir um melhor entendimento do combate. 
Envolve pessoas no processo de informação ou tarefas de decisão dentro de uma 

situação real ou hipotética e utiliza regras, dados e procedimentos para guiar a ação. 

 

Nesse sentido, com o avanço da tecnologia, hoje se consegue simular a realidade de 

forma aumentada, utilizando dispositivos de engajamento tático e equipamentos presentes na 

Simulação Viva, que permitem maior realismo nos exercícios e maior interação entre os 

participantes. 

O uso das técnicas de simulação para a aprendizagem e treinamento não é novidade, 

pois a literatura traz relatos de que o jogo de xadrez, por exemplo, já era utilizado na 

antiguidade, como forma dos líderes militares treinarem estratégias de combate. 

Considerando-se o ingresso na AMAN de aproximadamente 500 alunos por ano, esta 

instituição   de   ensino   militar   possui   uma   demanda   de   formação   acadêmica   de 

aproximadamente 2.000 cadetes anualmente, excetuando-se as baixas e outras situações. 

O estabelecimento de diretrizes de formação, associando a teoria à prática, utilizando 

treinamentos convencionais e aliando a esses as inovações tecnológicas, na forma de 

simuladores  de  combate,  visa  a  desenvolver  e  fortalecer  competências  e  habilidades 

requeridas de um líder, em consonância com as diretrizes do Exército Brasileiro, com vistas a 

proporcionar uma sólida formação acadêmica, com padrão de excelência, para que esses 

futuros combatentes e líderes possam desempenhar suas atribuições de maneira eficiente e 

eficaz. 
 

[...] 
a competência emerge quando, diante de uma dada situação, o sujeito é capaz de 

mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, selecioná-los e integrá- 

los de forma ajustada à situação em questão. A competência exige a apropriação 

sólida e ampla de noções, conhecimentos, informações, procedimentos, métodos e 

técnicas que permitem ao sujeito convocá-las quando se depara com diferentes 

situações e contextos. 

(ROLDÃO apud DIAS, 2010. p. 74). 
 
 

As Portarias Normativas Nº 1.873/MD (2013) e Nº 55/EME (2014) enfatizam o 

investimento  que  o  Exército  Brasileiro  tem  feito  no  sentido  de  inserir  as  inovações 

tecnológicas  na  formação  de  seus  futuros  combatentes,  pois  dispõem  que  o  uso  de 

simuladores deve ser ampliado e integrado no preparo das Forças Armadas, para aumentar as 

suas capacidades operacionais, de adestramento e o incremento da interoperabilidade, 

englobando  em  seu  sistema  de  simulação  o  conjunto  de  recursos  humanos,  instalações, 
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aplicativos   e   equipamentos   de simulação   empregados   no   adestramento, treinamento, 

instrução, ensino militar e no suporte à tomada de decisão. Ainda, conforme tal legislação, o 

aumento do desempenho dos computadores permite simulações cada vez mais detalhadas, o 

que leva a concluir que, através de modernos equipamentos e softwares, é possível ao militar 

se ver dentro de situações quase reais de conflito, permitindo treinar reflexos rápidos e 

precisos. Tal fato está presente na tese apresentada à Escola de Comando e Estado Maior do 

Exército, pelo então Major de Engenharia André Luiz Nobre Cunha: 

 
[...] 

Voltando ao caso do comandante militar, quando estiver diante de uma situação 

tática real (com suas peculiaridades e especificidades), naturalmente tentará encaixá- 

la com alguma experiência profissional vivida (durante exercícios, aprendida 

teoricamente ou em situação real). Com isso, poderá deixar de abordar detalhes ou 
processos dinâmicos críticos que tenham relevância nas consequências da ação. 

Poderá também tentar solucionar o novo problema tático, tendo por base paradigmas 

antigos que foram base da resolução de problemas anteriores. (CUNHA, 2011, p.34) 
 
 

E, em se tratando da simulação viva, foco deste trabalho, são envolvidas pessoas reais, 

operando sistemas reais, com o apoio de dispositivos com apontadores com laser e demais 

equipamentos que permitem acompanhar e simular os efeitos de um real combate ou conflito. 

Procurando identificar o que de mais atual se tem produzido sobre os simuladores de 

combate e, em especial, sobre a utilização da Simulação Viva, foram pesquisados referenciais 

teóricos, teses e trabalhos de conclusão de curso já publicados sobre o tema; entre outros, 

destacando-se as contribuições de Matos (2009, p.6), em sua monografia “Novos métodos 

para treinamento tático”,  trazendo a conclusão de que “cada simulador tem sua utilidade em 

treinamentos específicos”; e  Ciolette (2009, p. 28), em seu Trabalho de Conclusão de Curso à 

Escola de Comando e  Estado-Maior do  Exército,  apresentando  em  seus  estudos  que  “a 

fidelidade em seu grau máximo não pode ser atingida ou mesmo almejada”, destacando-se 

três fatores limitadores desse processo: 

 
-  Limitador técnico – Não existe tecnologia disponível para se reproduzir a 

realidade tal qual se almeja; 
- Limitador financeiro – A tecnologia está disponível, porém a sua utilização é 

economicamente inviável; os equipamentos utilizados são caros demais ou mesmo 
não há a previsão de um retorno financeiro compensador; e 

-  Especificação do projeto – Não há interesse de se simular com riqueza de 

detalhes as partes, situações, ambientes ou mesmo processos não afetos ao objetivo 

do projeto. 

(CIOLETTE, 2009, p.26, grifo nosso). 
 
 

 

Fato é que a simulação ganha cada vez mais importância no mundo moderno, 

principalmente na área militar, pois é possível treinar um maior contingente de recursos 
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humanos com menos recursos financeiros, trazendo maior segurança para o operador, se 

comparado com o treinamento convencional. 

Como exemplo da utilização dessa tecnologia, pode-se citar a guarnição de Santa 

Maria (RS), sede da 3ª Divisão de Exército, que, desde o final da década de 1990, utiliza 

sistemas de simulação de combate, sendo referência nacional no que se refere ao uso desses 

equipamentos de simulação, possuindo desde, 2003, o Centro de Aplicação de Exercícios de 

Simulação   de   Combate   de   Santa   Maria   (CAESC-2),   hoje   denominado   Centro   de 

Adestramento e Simulação de Posto de Comando (CAS-PC). 

A utilização da Tecnologia de Informação (TI) aplicada ao ensino, através dos 

diferentes dispositivos de simulação, com a finalidade de preparar os recursos humanos, já é 

realidade no Centro de Instrução de Blindados General Walter Pires (CIBld), localizado na 

Guarnição de Santa Maria (RS). 

Outros órgãos também se destacam por iniciativas e projetos envolvendo a simulação 

como estratégias de treinamento, entre eles o Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e a 

Divisão de Simulação/COTER. 

 
Não obstante a evolução tecnológica dos meios de combate, o homem continua a ser 
fator primordial para a conquista de resultados decisivos, engajar e derrotar forças 

terrestres inimigas, bem como exercer influência na área das operações, criando 

condições para a atuação de outras agências na área de conflito. 

(CONCEPÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO 2013-2022. 2013, p.13). 
 
 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 
 

 
 

Visando a um maior conhecimento sobre a aplicabilidade da Simulação Viva, 

confirmar o que é apresentado pela literatura, analisar como esse fenômeno ocorre no 

ambiente militar e comprovar as contribuições dessas técnicas na formação dos futuros 

oficiais da AMAN, foram formulados os seguintes problemas de pesquisa: 

- a Simulação Viva pode se constituir em ferramenta de ensino e aprendizagem, 

associando a teoria à prática, no Curso de Ciências Militares da Academia Militar das Agulhas 

Negras? 

- a utilização dos dispositivos de engajamento tático e demais equipamentos presentes 

nessa modalidade de simulação são eficazes no que diz respeito à formação técnico- 

profissional? 

- os treinamentos com a Simulação Viva podem contribuir para desenvolver os valores 

inerentes ao exercício do futuro oficial do Exército Brasileiro, após formado? 
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- os treinamentos com a utilização dessa tecnologia poderão substituir os 

convencionais? 

Para atingir os objetivos já expostos, este estudo parte da hipótese de que a utilização 

de simuladores contribui para a formação e aprimoramento dos futuros oficiais do Exército 

Brasileiro, tanto durante o curso quanto para seu exercício profissional, à frente de seus 

subordinados. 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os procedimentos 

metodológicos descritos a seguir: 

- leituras preliminares para aprofundamento do tema e conhecimento da legislação 

pertinente; 

- apresentação da pesquisa bibliográfica relacionada à temática; 
 

-  levantamento  de  dados  referentes  à  utilização  de  simuladores  pelo  Exército 
 

Brasileiro; 
 

- definição do público-alvo deste trabalho; 
 

- identificação dos instrumentos e/ou fontes para a coleta de dados; 
 

- definição do público-alvo submetido ao questionário e/ou entrevista; 
 

- análise dos resultados obtidos, com organização e tabulação dos dados; 
 

- confronto desses dados com as hipóteses levantadas. 
 

 
 

Foi constatado, durante este trabalho, que, até o momento, não foram editados muitos 

títulos sobre o assunto, motivo pelo qual, após a pesquisa bibliográfica, foi feito o 

levantamento de dados referentes à utilização de simuladores no Exército Brasileiro por meio 

de consultas a sites, trabalhos de conclusão de curso e teses já publicadas, Portarias, Boletins 

e informativos oficiais do Exército Brasileiro. 

Após, foi definido o público-alvo deste trabalho, cadetes da AMAN e oficiais recém- 

formados; adotando-se como instrumentos de coleta de dados uma entrevista e um 

questionário, cujos modelos seguem anexos, aplicados, por amostragem, respectivamente, a 

oficiais, durante o mês de março de 2019, e a cadetes dos 3º e 4º anos da AMAN, através de 

link (Google Docs), no período de março a maio de 2019. 

No tratamento dos dados coletados por meio do questionário, trabalhou-se com tabelas 

e gráficos, possibilitando uma abordagem quantitativa/qualitativa, confrontando esses 

resultados com a teoria estudada e as hipóteses levantadas. 
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3 EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SIMULAÇÃO DE ENGAJAMENTO 

TÁTICO UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO VIVA 

 
 

3.1 BT 47 
 

 
 

O BT 47, produzido pela empresa sueca SAAB, é um dispositivo de simulação de 

engajamento tático (DSET), fazendo parte de uma família de dispositivos de emissão de raios 

laser conhecidos como sistema MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), 

conhecida, no Brasil, por Simulador Laser de Engajamento Tático. 

Com esse dispositivo é possível alcançar o realismo pretendido no exercício, devido à 

precisão de seu laser.  O BT 47 faz com que os soldados possam aplicar os conhecimentos 

obtidos durante instrução de tiro com munição real, para acertar alvos dentro do alcance de 

suas armas, empregando as práticas corretas e obtendo resultados realistas, desenvolvendo a 

confiança de que precisarão em situações reais de conflitos ou guerra. 

Esse aparelho utiliza feixes de laser invisíveis, tendo como ponto forte a semelhança 

de seus equipamentos e armamentos com os utilizados no do dia a dia, característica não 

encontrada em outros simuladores, como o Airsoft ou Paintball, além de proporcionar dados 

estatísticos com boa precisão, fornecendo aos operadores uma análise completa do exercício. 

O Manpack , sistema portátil, instrumentado e escalonável para adestramento, é parte 

desse dispositivo, cujo sistema de controle é projetado para atender exercícios de menor 

escala; permitindo o adestramento necessário para o emprego de armas combinadas, 

operações urbanas e em ambientes restritos, pistas com situações de combate, proteção de 

comboios e de Forças Especiais e Anfíbias, com a mesma capacidade computacional de um 

sistema de maior escala; porém, com custos mais baixos de aquisição e suporte técnico, 

tornando-se muito útil para o adestramento da prontidão e da rápida resposta em situações 

civis de emergência. 

O BT 47 funciona com a utilização de munição de festim, tendo que ser utilizado com 

restrição de segurança em áreas edificadas ou entradas táticas, em que o emprego do 

armamento com esse tipo de munição exige o reforçador apropriado e, conforme disposto no 

Caderno de Instrução - Prevenção de acidentes de instrução, 1ª edição -2002 - CI 32/1, mesmo 

com ele, “a arma nunca deve ser apontada e disparada na direção de pessoas a distâncias 

inferiores a 10 (dez) metros”. 

O alcance dos feixes de laser é de 600m, igual ao FAL (armamento de dotação das 

tropas militares brasileiras), tornando-se possível simular exercícios do nível grupo de 

combate, batalhão ou até maiores organizações. A dispersão dos feixes laser é de no máximo 
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50 cm, de modo que alvos lado a lado, separados por distâncias maiores que essa dispersão, 

não sejam atingidos, proporcionando maior realismo aos exercícios. 

Os exercícios ocorrem entre a “FOROP” (força oponente) e a “FORAVAL” (força 

avaliada)  sendo  empregados  exercícios  de  dupla-ação  entre  as  duas  ou  mais  forças  (na 

verdade a FOROP e a FORAVAL são nomes relativos, pois a FOROP também pode estar 

sendo avaliada junto com a FORAVAL e podem existir também mais forças sendo avaliadas 

no exercício, por isso comumente são utilizados termos como exército azul, verde, vermelho 

ou outros, para designar as tropas no terreno). 

O BT 47 é composto pelo SAT (Small arms transmiter) e pelo PDD (Personnel 

detection device). O SAT nada mais é que um transmissor laser acoplado no cano de um fuzil, 

transmitindo pulsos laser até o alvo e identificando-o com natureza, local e hora do impacto, 

além dos danos gerados pela colisão do laser, conhecido como efeito do tiro. 

Já o PDD recebe o tiro, ou seja, é o receptor do laser, detectando o sinal através de um 

acessório para capacete e um colete especial. O colete está dotado com GPS, alto falante, 

rádio, microcomputador, funcionando à base de bateria, assim como o acessório de capacete, 

formado de refletores e sensores. 

O microcomputador do PDD analisa os dados transmitidos pelo laser recebido do SAT 

e gera informações para a rede rádio do exercício. O alto-falante emite os sons identificando 

os impactos e sua consequência para o militar atingido. Após receber um ferimento grave ou 

morte, o PDD para de receber os sinais laser do SAT. Existem outros aparelhos semelhantes 

ao PDD que são usados em viaturas e blindados e garantem o mesmo treinamento da tropa a 

pé; assim como existem dispositivos simuladores para AT-4, minas terrestres, RPG e granadas 

de mão que emitem ondas de rádio (ao invés de feixes laser) e interagem com o 

PDD. 
 

O laser não oferece riscos para a saúde do ser humano e funciona através de disparos 

de festim, levando realmente o militar a dosar sua munição e tomar cuidado com a 

camuflagem, pois o clarão e o som do disparo de festim podem denunciar sua posição no 

terreno, proporcionando, desse modo, um realismo ideal para os exercícios de simulação viva. 

A simulação vai além: também é possível adestrar as equipes médicas através de uma 

interação do BT 47 com um dispositivo acessório chamado Aparelho de Tratamento Médico, 

que nada mais é que um computador de bolso que se comunica com o PDD do ferido e mostra 

em sua tela as informações com todos os dados do ferido e também seu prazo de vida, 

permitindo assim que se avalie e atue no tratamento, podendo tanto ajudar como também 

piorar o estado do ferido e levá-lo a óbito. 
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Sistema Miles: Preço em dólar 
PDD – Suspensório U$$ 1.000,00 

PDD – Capacete U$$ 1.000,00 
SAT – Emissor laser U$$ 1.275,00 

Acessórios:  
Pistola do OCA U$$ 3.257,00 

SAAD – Alinhador U$$ 384,00 
Gamer Manpack U$$ 13.500,00 

Total (Miles + Pistola OCA + SAAD + Gamer Manpack) U$$ 20.416,00 
Total de 1 GC (9 homens) – 9 Miles + 1 Pistola OCA + 1 SAAD + 1 

Gamer Manpack 

U$$ 46.616,00 

 

 
 

 
Existe também outro dispositivo importante de coordenação, as pistolas do OCA’s, 

produzidas também pela SAAB, permitindo que os árbitros dêem continuidade aos exercícios 

“ressuscitando” os feridos ou até mesmo consertem possíveis falhas ocorridas durante a 

emissão ou recepção dos feixes laser, possuindo uma interface digital e uma programação de 

até 16 ações diferentes. 

Agora, como o SAT atinge com precisão o alvo que está na mira? O alinhamento do 

SAT e o armamento é possível através do SAAD (small arms alignment device), um pequeno 

acessório coletivo e de baixo custo que é capaz de alinhar os aparelhos em questão de apenas 

alguns minutos. 

O BT 47 possui 3 versões: básica, média e avançada. A versão básica não possui o 

GPS acoplado, assim não sendo possível acompanhar as manobrar realizadas; a versão média 

já possui o GPS e permite um melhor detalhamento das ações durante a realização da APA. 

Já o diferencial da versão avançada é o dispositivo chamado Gamer Manpack, já 

explicitado acima, um computador portátil que permite simular fogos indiretos, minas 

terrestres e ataques, utilizando radiofrequência de até 4 km com projeção 2D ou 3D. 

 
 

3.1.1 Custos 
 
 

Para se calcular aproximadamente os custos desse equipamento, considera-se que cada 

homem é equipado com dois PDD e um SAT, a cada nove homens é necessária uma pistola 

do OCA, pois a proporção utilizada pelo CAAdEx é uma pistola por Grupo de combate (nove 

homens). Também é necessário um SAAD por pelotão e um Manpack para cada sessenta 

homens. Vale ressaltar que para o BT-47 é necessário munição de festim e três baterias de 

lítio 3,6V. 

 
Tabela 1 - Custos de equipamentos que compõem o BT -47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: MATOS (2009), adaptada pelo autor. 
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Quanto à manutenção, a parte que geralmente apresenta maiores defeitos é o SAT, por 

causa dos choques e pancadas durante as progressões dos combatentes; por isso requer, por 

vezes, substituição, ficando por volta de U$$ 1.275,00 sua manutenção. 

 
 

3.2 AIRSOFT 
 

 
 

O surgimento do Airsoft remonta ao Japão na década de 70, a partir de um grupo de 

pessoas que gostava de praticar o tiro, mas eram civis e, portanto, proibidas de portarem 

armas. Inicialmente era restrito à modalidade de tiro ao alvo, mas ganhou popularidade e mais 

interessados, tornando-se uma modalidade que pode simular um combate, onde é utilizada 

munição não letal, ou seja, que não machuca a pessoa atingida. 

A Portaria nº 002 – COLOG, de 26/02/10 é a responsável por homologar a fabricação, 

comercialização e importação das armas de pressão e simuladores de armas de fogo, assim 

como a regulação e a identificação. As armas de pressão por ação de gás comprimido ou por 

ação de mola tipo Airsoft fabricadas no País ou importadas devem apresentar uma marcação 

na extremidade do cano na cor laranja fluorescente ou vermelho "vivo", a fim de distingui-las 

das armas de fogo. 

Essa modalidade de simulação viva utiliza armas de pressão idênticas às armas de 

fogo reais, fabricadas com corpo em polímero, metal ou na combinação de ambas; que atiram 

esferas plásticas feitas de PVC e comumente chamadas de BB’s (Ball Bearing) pelos 

operadores, como assim são chamados os praticantes desse esporte. Estas esferas possuem as 

mais variadas gramaturas e são regulamentadas pelas suas respectivas federações, com isso, 

seu alcance varia de 30m a 50m, dependendo do peso da BB utilizada e do sistema de 

funcionamento da Airsoft. 

As Airsofts, no geral, são divididas em três categorias de sistema de funcionamento: à 

mola, elétrica e a gás. As que utilizam o sistema de mola são chamadas de SPRING (que 

significa mola em inglês), são armas curtas e que não possuem recuo: é o sistema mais 

simples e barato de funcionamento; já as elétricas são chamadas de AEGS (automatic eletric 

guns) e funcionam à base de uma bateria, podem ser armas de pressão curtas como a pistola 

Glock ou armas de pressão longas como AK-47, M4 e outros modelos; possuem um alcance 

considerável. Já o diferencial das que utilizam sistema a gás é o famoso “recuo” da arma de 

pressão idêntico ao de uma arma real, ou seja, após o disparo, o sistema irá à retaguarda e fará 

o recuo da arma de pressão causado pelo gás CO2 ou Green Gás, é o que chamamos de 
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sistema blowback (efeito colateral) e também podem ser armas de pressão do tipo curtas ou 

 

longas. 
 

O ponto forte do Airsoft é que o armamento utilizado se assemelha muito à realidade, 

tirando a parte do recuo das armas reais e dos estojos projetados após os disparos, o resto no 

Airsoft  funciona do mesmo modo e simula exatamente uma arma de fogo real, podendo-se 

inclusive acoplar diversos acessórios como lunetas, red-dot, magnifier, entre outros, 

proporcionando uma ótima simulação viva de confrontos. 

Outra vantagem é que os equipamentos utilizados pelos operadores são coletes táticos, 

capacetes  e  óculos  de  proteção,  ou  seja,  são  os  mesmos  equipamentos  utilizados  pelos 

militares e, ao contrário do BT 47, o Airsoft  não possui distância mínima de segurança, pois 

as esferas plásticas, se seguidos os procedimentos de segurança e a obrigatoriedade dos óculos 

de proteção, não machucam; sendo uma excelente ferramenta para se treinar entradas táticas. 

Por outro lado, o Airsoft   requer que os participantes sejam leais com a simulação, 

pois como as esferas plásticas não marcam o local de impacto e nem deixam vestígios, torna- 

se muito complicado o trabalho dos OCA’s, sendo difícil identificar se foi fogo amigo ou 

inimigo e o local atingido, por isso geralmente as simulações ocorrem sem os   OCA’s e 

apenas com a colaboração dos operadores que estão participando da simulação. Além do 

mais, essas esferas não atingem grandes distâncias se comparadas às distâncias atingidas por 

um disparo de arma de fogo e, também, são facilmente influenciadas nas suas trajetórias pelo 

vento, visto que possuem pouco peso. 

Outra característica marcante é que, diferente do armamento real, as Airsofts não 

resistem ao contato com a água, possuindo restrição quanto ao seu uso em terrenos úmidos 

como charcos, pântano, entre outros. 

 
 

3.2.1 Custos 
 

 
 

Quanto aos custos, o preço de aquisição de uma Airsoft varia como qualquer outro 

produto, dependendo de vários fatores como a inflação e o valor do dólar, por exemplo. Nas 

duas maiores lojas de Airsoft do Brasil, Ventureshop e Mundo da Carabina, o preço de uma 

AEG dos modelos M4 e AK-47 variam de R$ 900,00 (novecentos reais) à R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). As esferas plásticas utilizadas são relativamente baratas e vêm em sacos 

com grandes quantidades. 

Podemos estimar o quanto que será o investimento necessário através da montagem de 

uma tabela comparativa. Nessa tabela, comparou-se as versões das AEG’s modelos M4A1 e 
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AK-47, visto que são as mais comuns, considerando também que no preço das Airsofts já 

estão inclusas as baterias e que o equipamento, calçado e capacete, serão os normalmente já 

utilizados pela tropa que irá empregar a simulação. 

 
Tabela 2 - Custos de equipamentos para Airsoft 

 

ITEM LOJA 
 

VENTURESHOP 

LOJA MUNDO DA 
 

CARABINA 

M4A1 Modelo básico CYMA R$ 998,10 R$ 989,81 
AK47 Tactical CYMA R$ 1.169,10 R$ 1.351,40 

Pacote BB’s 0,20g 5.000un R$ 62,10 R$ 63,91 
Óculos de proteção R$ 22,50 R$ 39,87 

Custo total-AEG + Óculos + Munição R$ 1.082,70 R$ 1.093,59 
Custo total para 1 GC (9 homens) R$ 9.744,30 R$ 9.842,31 

Fonte: o autor. 
 

 
 

Já o preço de manutenção depende da chamada “gearbox” da Airsoft, que nada mais é 

que uma caixa de engrenagens interna que para ser trocada por um armeiro geralmente custa 

na média de R$ 400,00 (quatrocentos reais), dependendo do modelo. A bateria também pode 

ser trocada e o preço é na faixa de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Como não podem entrar em contato com água, podem ser danificadas por causa dos 

choques ocorridos durantes as simulações, fator este que depende muito do material com o 

qual é feito o corpo da arma de pressão. 

 
 

3.3 PAINTBALL 
 

 
 

O Paintball é uma modalidade esportiva que simula o combate entre duas equipes, 

formadas por cinco componentes cada, dotados de armas de pressão, carregadas de cápsulas 

de tinta biodegradável, lavável e não tóxica, que fazem com que o oponente fique marcado. 

Trata-se de um jogo de estratégias, com partidas disputadas numa pontuação máxima 

de 60 pontos por equipe, simulando uma guerra, numa área aproximada de 2.500 metros 

quadrados, onde são distribuídos estrategicamente obstáculos, proporcionando aos 

participantes destreza física e mental, favorecendo a integração e espírito de equipe, motivo 

pelo qual é praticado para aliviar o estresse do cotidiano. 

Possui as modalidades: competição, recreação e treinamento militar; sendo esta última 

a estudada neste trabalho, por consistir em uma simulação de guerra com confrontos entre 

forças militares. 
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Por marcar o jogador com tinta, o armamento utilizado é chamado de “marcador” e 

possui três modos de funcionamento: eletrônicas ou automáticas, semiautomáticas e manuais, 

essas diferindo-se das demais pois, a cada disparo, é necessário engatilhar novamente o 

marcador. 

A alimentação do armamento é feita de ar e pode ser diretamente sobre o marcador, 

com a utilização de um cilindro de gás acoplado a ele ou através de um tubo que conecta o 

marcador a um cilindro de gás nas costas do jogador. O carregador armazena as esferas que 

vão ser disparadas pelo marcador, com capacidade variando entre 100 e 200 esferas. Existem 

dois modos de alimentação: por gravidade, na qual as esferas caem por seu próprio peso e 

elétrico, possuindo baterias de 9 ou 12 V, na qual conduz as esferas para o interior da arma de 

maneira precisa e rápida. 

O sistema de ar é o impulsionador da esfera nesses dispositivos, contando com: gás 

carbônico, ar comprimido e nitrogênio. As esferas são basicamente uma cápsula de gelatina 

cheia de corante alimentício que, quando atingem o alvo, se rompem, liberam a carga de 

tintado interior da cápsula e marcam o local atingido. 

Como ocorre com a prática do Airsoft, o Paintball exige itens de segurança 

obrigatórios para o jogador, como máscaras e roupas específicas, geralmente fornecidas no 

próprio campo de jogo, assim como o equipamento/armamento, que se assemelha ao utilizado 

pelos militares em situações reais. 

Um ponto forte do Paintball é que a roupa do jogador é marcada por tinta, tornando- 

se fácil a visualização do local atingido e a fiscalização realizada pelos OCA’s. Outro ponto 

chave é o dinamismo proporcionado, uma vez que os impactos das esferas são mais fortes que 

o Airsoft, por exemplo; realmente obrigando o jogador a utilizar uma estratégia durante a 

simulação. 

Como aspecto negativo, os marcadores possuem os carregadores com a alimentação 

em cima do marcador, extinguindo qualquer possibilidade do jogador utilizar a mira, atirando, 

por vezes, pelo “achismo”; ou através de um tubo conectado a um cilindro de gás nas costas 

do jogador, limitando sua mobilidade e velocidade. 

O Paintball apresenta um maior custo financeiro, se comparado ao Airsoft, possuindo 

como desvantagem o fato dos marcadores, apesar de dispararem e simularem efetivamente o 

combate, não se assemelharem, em seu aspecto físico, a armas reais de fogo. 
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3.3.1 Custos 

 

 
 

Quanto ao preço, levando por base a loja brasileira Kamikase, os marcadores de 

marcas famosas como Tippmann e Spyder encontram-se na faixa entre R$ 930,00 (novecentos 

e trinta reais) e R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 

As esferas são achadas em caixas com 2000 unidades e na mesma loja encontra-se na 

média de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); os loaders (carregadores) variam no preço de R$ 

50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) e os cilindros de CO2 por, no mínimo, 

R$ 200,00 (duzentos reais). 

Podemos estimar o investimento necessário para que seja realizada uma simulação 

com o uso do Paintball através dessa tabela, na qual se considerou a loja KamiKase como 

referência, pela falta de uma concorrente direta no mercado que possuísse todos os itens 

necessários para a prática desta atividade. 

 
Tabela 3 - Custo de equipamentos para Paintball 

ITEM VALOR UNITÁRIO 
Marcador Tippmann 98 R$ 1.425,00 

Marcador ValkenBlackhawk R$ 930,00 
Bolas Sirius R$ 126,23 

Máscara V-Force R$ 145,00 
Cilindro Gás 120z Al R$ 200,00 

Custo total 
Marcador básico + máscara + bolas + cilindro 

R$ 1.401,23 

Custo total para 1 GC - (9 homens) R$ 12.611,07 
Fonte: o autor. 

 

 
 

A manutenção de um marcador pode-se variar muito de acordo com o serviço a ser 

realizado e as peças que necessitam ser adquiridas, mas é difícil encontrar alguma peça que 

custe mais que R$ 100,00 (cem reais), por exemplo, geralmente as peças não são tão caras, 

mas por causa desses fatores o valor de manutenção não é possível ser estimado. 

 
 

4   UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO VIVA COMO FERRAMENTA 

DE APRENDIZAGEM NO CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES, NA AMAN 

 
 

Relativamente à utilização dos dispositivos e equipamentos estudados neste trabalho, 

foi tomada como referência a experiência do autor enquanto aluno e concluinte de curso, uma 

vez que não foi possível coletar informações mais precisas, contendo todos os dados sobre os 

treinamentos envolvendo a Simulação Viva, realizados na AMAN. 
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Como ferramenta de aprendizagem, na Academia Militar das Agulhas Negras, a 

Simulação Viva é empregada apenas em algumas instruções e manobras envolvendo os 

Cadetes, visto que a maioria dos treinamentos aplicados é feito da forma convencional. 

O BT-47 é mais utilizado na AMAN durante a Manobra Escolar - operação anual com 

duração de duas semanas, na qual várias escolas de formação do Exército Brasileiro se unem 

e simulam uma guerra. 

Durante a execução da Manobra Escolar, o CAAdEx (Centro de Avaliação de 

Adestramento do Exército) emprega a Simulação Viva, por meio da utilização de numerosos 

DSET BT-47, com a finalidade de colocar em prática todos os ensinamentos aprendidos pelos 

alunos durante o ano letivo. 

Os equipamentos são distribuídos para as forças em conflito e é realizado um 

confronto, no qual são verificados os procedimentos realizados, as baixas e a força que obteve 

a vantagem ao final. 

O BT-47 é usado também durante as operações de tomada de localidades e explosão 

de aparelhos durante a SIESP do 4º ano: Estágio de Operações Contra Forças Irregulares. 

 

 
 

Figura 1 - Utilização do BT-47 durante um estouro de aparelho 
 

 
 

Fonte: Cunha, Fotografia e Vídeo. 
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Figura 2 - Uso do BT 47 durante uma patrulha na SIESP do 4º ano 

 

 
 

Fonte: Cunha. Fotografia e Vídeo. 
 

 
 

Já o Paintball é a ferramenta de simulação viva com maior emprego na formação dos 

Cadetes da AMAN, utilizado em diversas instruções do Curso Básico, em alguns inopinados e 

furacões da Arma de Cavalaria. A preferência por essa modalidade provavelmente se deve ao 

fato de possuir independência em relação ao CAAdEx e poder ser realizado pelo próprio 

instrutor, com o auxílio de alguns monitores. 

 
 

Figura 3 - Uso do Paintball durante um ‘’Furacão’’ da Cavalaria. 
 

 
 

Fonte: Cunha, Fotografia e Vídeo. 



32  

 
 

 
O emprego do Paintball, assim como o BT 47, é realizado em assaltos a localidades e 

explosão de aparelhos. 

Embora o Airsoft possua uma boa relação de custo-benefício, apresentando várias 

vantagens para seu emprego e seja a modalidade de Simulação Viva que mais cresce 

atualmente dentro do meio civil, é, dentre as modalidades de apresentadas, a que possui o 

menor emprego em instruções, pois a AMAN não possui muitos marcadores para sua ampla 

utilização, por isso seu emprego é ilimitado a apenas algumas instruções, de forma pontual, 

em que somente os monitores ou até mesmo os instrutores utilizam o equipamento, não se 

fazendo necessário o uso por parte do instruendo. 

 
 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, seguem os resultados: 
 

 
 

5.1 Resultados 
 

 
 

Primeiramente tratou-se dos dados coletados através da entrevista (ANEXO A) 

aplicada a oficiais já formados na AMAN. Dos três entrevistados, um 1º Tenente, um 2º 

Tenente e um Aspirante-à-oficial, percebe-se que todos tiveram contato com a Simulação 

Viva; dois deles com todos os dispositivos descritos neste trabalho. 

Das respostas, é possível inferir, que dois deles sinalizaram a importância dessa 

modalidade de simulação como ferramenta de aprendizagem; porém disseram poder ser 

substituída por outros tipos de treinamento e um deles sinalizou que esta pode substituir com 

eficiência os treinamentos convencionais. 

Um fator importante revelado pelas entrevistas é no que diz respeito às contribuições 

da utilização da Simulação Viva em treinamentos, enquanto Cadetes, para o atual posto 

exercido.   Foram   elencados,   entre   outros,   a   questão   das   mudanças   no   processo   de 

planejamento de operações militares, a obtenção de maior precisão no processo de análise de 

situação e tomada de decisão, a diminuição do tempo necessário até a tomada de decisão, o 

maior realismo aos exercícios, a prevenção de possíveis falhas quando em situações reais, 

bem como a oportunidade de correção de posturas em situações reais de conflito, além da 

melhora nos recursos humanos. 

Quanto ao foco do problema de pesquisa, relativamente às contribuições desta 

ferramenta de aprendizagem, depreende-se, das respostas dadas, que dois dos três oficiais que 
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se submeteram à entrevista já tiveram novo contato, após formados, com os equipamentos e 

dispositivos da Simulação Viva, em estágios realizados no CIGLO, Centro de Instrução de 

Operações Urbanas e em instruções para soldados em instruções CTTEP e que esta 

aprendizagem, iniciada na AMAN, contribui para a simulação de combate e da realidade, 

apresentando  maior  sucesso  na  análise  da  situação,  planejamento,  tomada  de  decisão  e 

controle das operações. 

Não obstante os pontos positivos, foi citada a dificuldade na aquisição dos meios para 

a efetivação desses treinamentos, pois o DSET apresenta um alto custo em detrimento de sua 

pontaria, que não é tão precisa se comparada à realidade. 

Analisando, em seguida, os dados coletados através dos questionários respondidos por 

cinquenta cadetes da AMAN, obteve-se a maioria das respostas de cadetes do 4º ano, 

depreendendo-se que, pela experiência durante os anos de formação, tenham passado por 

diferentes tipos de treinamentos convencionais e/ou com simuladores. 
 
 

Gráfico 1 - Ano a que pertencem os entrevistados 
 
 

64% 

 

3ºANO 

4ºANO 
 

 
36% 

 

 

Fonte: o autor. 

Houve a predominância de respostas de alunos do Curso de Cavalaria, com 42% das 

respostas, seguido pela Infantaria, com 14%. 
 

 

Gráfico 2 - Armas a que pertencem os entrevistados 
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Fonte: o autor. 
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Embora o DSET BT-47 e o Paintball tenham sido citados pela maioria dos cadetes, 

como dispositivos com os quais tenham tido mais contato nos treinamentos, três entrevistados 

apontaram não terem utilizado nenhuma das opções presentes nas alternativas, conforme 

segue: 

 
Gráfico 3 - Dispositivos utilizados durante os treinamentos 

 
 
 
 
 
 

Paintball 
 

DSET BT 

47 
 

Airsoft 

 

Nenhum 
 

. 

Fonte: o autor. 
 
 

Quando questionados em quais situações os equipamentos e dispositivos da Simulação 
 

Viva foram utilizados, tem-se os dados abaixo: 
 

 

Gráfico 4 - Treinamentos em que se utilizou a Simulação Viva 
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Fonte: o autor. 

 

 
 

Tais dados, sobre a não utilização dos equipamentos e dispositivos da Simulação Viva, 

se repetem nos resultados abaixo, onde deveriam responder se a Simulação Viva nos 

treinamentos traz aprendizagem significativa, aliando teoria à prática, no qual 94% 

responderam positivamente. 
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Gráfico 5 - Aprendizagem trazida pelo uso da Simulação Viva 
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Fonte: o autor. 

 

 
 

No que tange à aproximação maior de cenários reais e antecipação de possíveis reações 

e posturas requeridas do militar em situações de conflito, a maioria dos entrevistados 

concordou totalmente com a afirmação, seguido de 38% assentindo parcialmente com a 

mesma. 
 

Gráfico 6 – Aproximação de cenários reais e antecipação de reações e posturas 
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Fonte: o autor. 

 

 
Quanto ao desenvolvimento das competências afetivas inerentes a um Oficial 

(liderança, iniciativa, coragem, espírito de equipe), 94% dos entrevistados afirmaram que a 

metodologia da Simulação Viva favoreceu esse desenvolvimento. 

 

Gráfico 7 – Desenvolvimento de Competências afetivas 
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Fonte: o autor. 
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Em seguida, os cadetes foram questionados em relação às vantagens consideradas na 

utilização dessa modalidade de formação, onde poderiam assinalar mais de uma alternativa. 

Sendo assim, os resultados foram apontados da seguinte forma: 

 
 

Gráfico 8 - Vantagens na utilização da Simulação Viva 
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Fonte: o autor. 
 

 
 

Quando se questionou a possibilidade de substituição dos treinamentos convencionais 

pelos treinamentos envolvendo a Simulação Viva, a resposta foi afirmativa pela maioria dos 

entrevistados. 
 
 

 

Gráfico 9 - Substituição de treinamentos convencionais 
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Fonte: o autor. 
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No gráfico a seguir, podemos perceber que a contribuição da utilização da Simulação 

Viva para o aperfeiçoamento da prática profissional está acima de 60% para a maioria dos 

entrevistados. 

 

Gráfico 10 - Contribuição da Simulação Viva 
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Fonte: o autor. 
 

 
 
 
 

5.2 Análise dos dados 
 

 
 

Diante dos resultados encontrados, pode-se chegar a algumas importantes 

considerações sobre os problemas apontados. 

Comparando-se os dados obtidos através do questionário aplicado aos oficiais já 

formados (Anexo A) e aos cadetes (Anexo B), percebemos grande similaridade no 

posicionamento positivo a respeito das contribuições trazidas pela simulação viva como 

ferramenta de aprendizagem. 

A princípio, parece evidente, como resposta ao problema formulado,  as inúmeras 

contribuições que a Simulação Viva traz como ferramenta de aprendizagem na formação dos 

futuros  oficiais  do  Exército  Brasileiro,  principalmente  ao  se  comparar  esse  tipo  de 

treinamentos aos convencionais, considerando também a dificuldade na movimentação de 

tropas, carros, munições e equipamentos, para os treinamentos convencionais, em áreas 

urbanizadas, podendo expor civis a riscos desnecessários e danos colaterais. A se considerar, 

ainda, uma situação futura, tais benefícios se mostram mais presentes; pois o contato com tais 

simuladores no presente poderá contribuir com a tomada de decisão precisa e rápida, com 

segurança, quando o militar estiver em situação real de conflito; evitando, assim, perda de 

vidas humanas. 
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No entanto, faz-se necessário mencionar que esse tipo de treinamento é eficaz se 

aliado aos treinamentos convencionais; pois, apesar de reduzir custos, riscos e tempos 

envolvidos na formação de grande contingente de recursos humanos, ainda encontra entraves; 

como,  por  exemplo,  a  questão  da  compra  dos  equipamentos,  demandando  lentos  e 

burocráticos processos de licitação. 

Os dados coletados confirmaram totalmente a hipótese de que a simulação viva 

contribui como ferramenta de aprendizagem, o que leva a considerar que auxilia no 

aperfeiçoamento da prática profissional. 

Não obstante os pontos positivos relatados, não se pode deixar de considerar a 

aplicabilidade dos simuladores e seus custos: 

 

 
Podemos simular praticamente tudo, no entanto, nem tudo vale a pena ser 

simulado. É uma questão de custos e finalidades. Quando um dispositivo de 

treinamento é implementado (de um simples terreno reduzido, passando por um 

treinamento no computador, chegando até mesmo em um simulador completo), seja 
por  aquisição ou por  desenvolvimento, deve-se ter  em  mente sempre todas as 

possibilidades de  emprego deste dispositivo para que  ele  seja ampla, intensa e 

totalmente inserido no processo de treinamento da instituição. 

Um dispositivo altamente complexo, caro e eficaz sem a sua intensa utilização torna- 
se ineficiente e dispendioso. Ou seja, torna-se um equipamento inútil. Um luxo 

difícil de ser mantido. (CIOLETTE, 2009, p.43, grifo do autor) 
 
 

 
6 CONCLUSÃO 

 

 
 

Este trabalho teve como objetivo analisar o emprego da Simulação Viva e seus 

dispositivos  e equipamentos  como  ferramenta de aprendizagem  na  formação  dos  futuros 

oficiais da AMAN, mapeando a aplicabilidade dessa tecnologia atualmente, aprofundando os 

conhecimentos sobre o funcionamento de seus diferentes equipamentos, em especial o BT 47, 

o Airsoft e o Paintball, analisando as contribuições da utilização da Simulação Viva na 

formação do militar do Exército Brasileiro, enquanto cadete da Academia Militar das Agulhas 

Negras. 

Quando se pensa em Simulação, não se pode dissociar essa técnica do processo de 

ensino e aprendizagem, tendo em vista que sua utilização contribui para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, mobilizando capacidades cognitivas, físicas e motoras, além de 

atitudes a serem tomadas quando em situações reais, além da simulação. 

Sendo assim, torna-se fundamental a utilização dos simuladores nas práticas 

educacionais, nos estabelecimentos de ensino do Exército, potencializando as atividades de 
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aprendizagem, proporcionando aos futuros oficiais as competências essenciais ao exercício 

profissional do militar. 

Os resultados encontrados, através desta pesquisa, permitiram constatar que a 

Simulação Viva se constitui numa ferramenta de aprendizagem já utilizada na formação dos 

futuros oficiais da AMAN. No entanto, percebe-se ainda que tal ferramenta poderia estar mais 

presente; visto que, pelos resultados, algumas armas têm maior contato com essas tecnologias 

que outras. 

Se compararmos a teoria que sustentou este trabalho com os resultados advindos dos 

questionários aplicados, chegamos à conclusão de que a hipótese de pesquisa foi totalmente 

confirmada, pois as contribuições da utilização da Simulação Viva para a formação e 

aprimoramento dos futuros oficiais do Exército Brasileiro mostraram-se evidentes em ambos. 

Tendo em vista os problemas levantados neste trabalho, destacam-se nos resultados as 

inúmeras contribuições positivas trazidas com a utilização dos equipamentos e dispositivos de 

engajamento tático pertencentes à Simulação Viva, principalmente no que tange à redução de 

riscos, ao maior realismo aos cenários fictícios e à possibilidade de antever reações e tomadas 

de decisões com maior precisão se estivessem, de fato, num conflito ou guerra. 

Mesmo não tendo sido possível listar dados concretos sobre os treinamentos com essa 

ferramenta de aprendizagem especificamente aos cadetes na AMAN, por impossibilidade na 

obtenção desses dados e pelo fato de não haver literatura sobre o assunto, evidencia-se seus 

benefícios, ao se pensar nos equipamentos e suprimentos que seriam despendidos num 

treinamento convencional: combustível, armamentos, munições, alimentos, entre outros, além 

da questão do espaço físico e do risco a vidas humanas, tendo em vista a ocupação de áreas 

urbanas. 

No entanto, os benefícios se mostram quando aliada essa tecnologia aos treinamentos 

convencionais. Não se evidenciou que pode substituí-los, nem tampouco, por si só, garantir a 

eficiência na formação dos futuros oficiais da AMAN, para que enfrentem e se posicionem 

com clareza e precisão em situações reais de combate. 

Conclui-se, então, que, apesar dos entraves na aquisição e utilização dessa tecnologia, 

a Simulação Viva, pelos motivos já expostos neste trabalho, torna-se ímpar nos treinamentos 

presentes na formação do futuro oficial do Exército Brasileiro, aliando a teoria à prática, 

complementando os treinamentos convencionais, aperfeiçoando a prática profissional e 

desenvolvendo competência e habilidades que serão presentes nessa função tão importante de 

liderança. 
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Para finalizar, nada mais propício que o excerto abaixo, palavras do Sr.  General de 

Exército Joaquim Silva e Luna, (Concepção de Transformação do Exército 2013-2022”, p.7), 

que vêm ao encontro da tese aqui levantada sobre a importância da utilização da Simulação 

Viva enquanto ferramenta de aprendizagem: 
 

 
 

[...]  
O ambiente é desafiador. O tamanho da transformação será proporcional ao 

tamanho da nossa ousadia. Sim, a prudência estará presente. Sabemos que teremos 

que proteger a lavoura de maus tempos, mas sabemos que, principalmente, teremos 

que plantar novas sementes. 

Coragem! “Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de arar as 

terras do Senhor da messe”- isso é bíblico. Deus continuará sendo o homem-bússola 
da nossa “patrulha transformação”. 

Assim sendo, façamos da união a nossa maior força. 
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ANEXO A 

 
 

O presente questionário tem a finalidade de oferecer subsídios para a construção do meu 

projeto de pesquisa, tendo como tema: “SIMULAÇÃO VIVA: UM ESTUDO SOBRE O 

USO DAS DIVERSAS TÉCNICAS E SISTEMAS DE SIMULAÇÃO APLICADOS NO 

AMBIENTE  MILITAR”.  Em  face  disso,  solicito-lhe  a  possibilidade  de  responder  às 

questões abaixo, se possível, até dia 22/03/2019. 

 
Identificação 

 
Nome:    

 

Posto/Graduação: 
 

Arma/Quadro/Serviço:    
 

QUESTIONÁRIO: 
 
1. Durante seu curso de formação na AMAN, o Sr. teve treinamentos utilizando a simulação 

viva? Caso afirmativo, com quais equipamentos (Airsoft, paintball ou DSET BT 47) dessa 

modalidade de simulação teve contato? 
 

 
 
 
 
 
 

2.  Qual é a sua percepção sobre a utilização das modalidades de simulação de combate, em 

especial a viva, como ferramenta de aprendizagem nos treinamentos militares? 

(  ) É imprescindível e insubstituível, face às demandas dos cenários e sistemas de tecnologia. 

(  ) É fundamental, mas pode ser substituído por outros tipos de treinamentos. 

(  ) Pode substituir com eficiência os treinamentos convencionais 

( ) É importante, mas, como ferramenta de aprendizagem, deve ser utilizada aliando-se aos 

treinamentos convencionais. 

(  ) Outra. 

Especifique: 
 

3.  Na  sua  avaliação,  quais  foram  as  contribuições  da  utilização  da  simulação  viva  em 

treinamentos pelos quais passou enquanto cadete da AMAN para seu atual posto? 

(pode ser assinalada mais de uma opção) 

(  ) Mudanças no processo de planejamento de operações militares. 

(  ) Obtenção de maior precisão no processo de análise de situação e tomada de decisão. 

(  ) Diminuição do tempo necessário até a tomada de decisão. 

(  ) Maior realismo aos exercícios. 

(  ) Economia em relação aos custos de treinamentos convencionais. 

(  ) Prevenção de possíveis falhas quando em situações reais. 

(  ) Oportunidade de correção de posturas em situações reais de conflito. 

(  ) Melhora nos recursos humanos. 

(  ) Não considero haver vantagens. 

( ) Outros. 
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Especifique: 
 
 
 
 

4. Após formado na AMAN, o Sr. teve contato com treinamentos em que foi utilizada a 

Simulação Viva? Em que ocasiões? 
 
 
 
 

5. Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, qual a sua avaliação sobre esses 

treinamentos? 
 
 
 
 

6. O Sr. Considera que os treinamentos utilizando a simulação viva contribuem para as 

operações reais de GLO? Em caso afirmativo, de que forma? 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Quando empregada, a simulação viva apresenta maior sucesso na(o): 

(pode ser assinalada mais de uma opção) 

(  ) Análise de situação; 

(  ) Planejamento; 

(  ) Tomada de decisão; 

(  ) Controle das operações; 

(  ) Todas as etapas acima; 

(  ) Nenhuma delas; 

(  ) Outras . 

Especifique: 
 

 
 

8. Quais dificuldades e/ou deficiências podem ser encontradas na utilização da simulação viva 

nos treinamentos militares? 
 
 
 
 

 

Muito obrigado pelas informações. 

CADETE ROSSETTI – 4º ANO DO CURSO DE CAVALARIA DA AMAN 
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ANEXO B 

 
 

Link para acesso ao questionário: 
https://docs.google.com/forms/d/1SMW2XlvPdBpv8vVYPiv0HHxDg6q-yLz_08UY… 

 
“SIMULAÇÃO VIVA: UM ESTUDO SOBRE O USO DAS DIVERSAS 

TÉCNICAS E SISTEMAS DE SIMULAÇÃO APLICADOS NO AMBIENTE 

MILITAR”. 

 
Com o objetivo de conhecer a sua opinião e a sua experiência com a simulação viva e 

seus dispositivos, foi planejado este questionário, que servirá como subsídio para a 

elaboração do meu TCC. 

*obrigatório 

 
1.        Selecione o seu ano da AMAN: * marcar apenas um parêntese. 

(  ) 3º ano. 

(  ) 4º ano. 

(  ) Já sou formado pela AMAN. 

 
2.        Selecione sua a/q/s: * marcar apenas uma opção: 

(  ) Infantaria. 

(  ) Cavalaria. 

(  ) Artilharia. 

(  ) Engenharia. 

(  ) Comunicações. 

(  ) Material Bélico. 

 
3.        Quais desses equipamentos de simulação viva você já utilizou durante sua formação? 

* marque todas que se aplicam. 

(  ) DSET BT-47 (CAAdEx). 

(  ) Airsoft. 

(  ) Paintball. 

(  ) Nenhuma opção. 

 
4.        Em qual situação você utilizou algum desses equipamentos acima? 

 

 
 

5.        A utilização da simulação viva nos treinamentos lhe proporcionou uma aprendizagem 

significativa, aliando a teoria à prática? *marcar apenas uma opção. 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

( ) Não utilizei esse equipamento durante minha formação. 

 
6.        Esse tipo de treinamento, com o uso da simulação viva, permitiu-lhe uma aproximação 

maior de cenários reais, sendo possível antecipar possíveis reações e posturas requeridas do 

militar em situações de conflito? *marcar apenas uma opção. 

(  ) Sim, totalmente. 

(  ) Sim, parcialmente. 

( ) Não fez diferença em relação aos demais tipos de treinamento. 
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7.        A metodologia da simulação viva favoreceu o desenvolvimento das competências 

afetivas inerentes a um oficial, ou seja, a liderança, a iniciativa, a coragem, o espírito de 

equipe, entre outros? *marcar apenas uma opção. 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 
8.        Quais as principais vantagens que você considera na utilização dessa modalidade de 

simulação?*marcar todas que se aplicam. 

(  ) Maior realismo aos exercícios. 

( ) Maior economia em relação aos custos de treinamentos convencionais. 

(  ) Prevenção de possíveis falhas quando em situações reais. 

( ) Possibilidade de treinamento de um contingente maior de recursos humanos. 

( ) Oportunidade de correção de posturas dos militares em situações reais de conflitos. 

(  ) Não considero haver vantagens. 

 
9.        Você acredita que os treinamentos utilizando a simulação viva e os dispositivos de 

engajamento tático poderão substituir os treinamentos convencionais? *marcar apenas uma 

opção. 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 
10.      Em  que  proporção,  o   treinamento  com   a  simulação  viva  contribuiu  para  o 

aperfeiçoamento da sua prática profissional? * marcar apenas uma opção. 

(  ) De 80 a 100%. 

(  ) De 60 a 79%. 

(  ) De 40 a 59%. 

(  ) Menos de 39%. 

(  ) Não fez diferença para o meu aperfeiçoamento. 


