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Audaces fortuna juvat 
         Si vis pacem, para bellum 

“A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas 
olham para o passado ou para o presente irão com 
certeza perder o futuro.” (John Kennedy) 



RESUMO 
 

O tema do presente trabalho é voltado a analisar o atual ensino de orientação militar ao 

oficial em formação da linha bélica de ensino do Exército Brasileiro, comparando com as 

formações das escolas coirmãs das outras Forças. Além disso, também foi realizada uma 

pesquisa com militares que passaram pelo Curso Básico da AMAN. Com isso analisamos 

as respostas e chegamos a conclusões que, comparadas as conclusões atingidas da análise 

documental, ajudaram-nos a chegar a sugestões de mudanças nos atuais métodos de 

ensino de orientação militar. Como conclusão, são levantadas as sugestões que tem como 

fim melhorar o nível operacional do futuro oficial do Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 
 

The theme of the present work is to analyze the current dificulties in teaching military 

orienteering to the officer in formation of the Brazilian Army belic line, comparing with 

the formations of the coirm schools of the other Forces. In addition, a survey was also 

conducted with military personnel who went through the Basic Course in AMAN. With 

this, we analyze the answers and come to conclusions that, compared to the conclusions 

obtained from the documentary analysis, did help to arrive at suggestions of changes in 

the current methods of teaching of military orientation. As a conclusion, the suggestions 

are raised that aim to improve the operational level of the future officer of the Brazilian 

Army. 

 
Key Words: Military Orienteering. Army Officer. Formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
No decorrer dos meus 5 anos de formação de oficial da linha bélica de ensino, 

pude observar diferentes abordagens e formas de se ensinar a orientação militar, ou 

orientação de campanha. Em todas elas, foram observadas oportunidades de melhoria que 

podem ser justificadas pelas dificuldades de se ensinar a orientação militar ao futuro 

oficial de carreira da linha militar bélica do Exército Brasileiro. 

A priori, o que fiz de início, em conversas com companheiros e contemporâneos 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), foi levantar e constatar que de fato 

haviam situações que poderiam ser diferentes na instrução de orientação. Métodos que 

poderiam ser empregados e didáticas diferentes. Tudo visando uma melhor absorção do 

conhecimento. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) visa apresentar os atuais 

métodos que são utilizados para se ensinar orientação  

 
1.1 OBJETIVOS 

 
O trabalho tem um objetivo geral e um objetivo específico, que possibilitam 

atingir a conclusão. 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 
Propor mudanças no Plano de Disciplina (PlaDis) da formação do Oficial de 

Carreira da Linha de Ensino Militar Bélica do Exército Brasileiro.  

 
 

1.1.2 Objetivo Específico 
 

Confrontando documentos análogos das diferentes escolas de formação de oficiais 

de carreira da linha militar bélica das Forças Armadas, apontar possíveis mudanças que 

tragam melhorias à formação do Exército. 

Este trabalho tem por objetivos também apresentar como é ensinada a orientação 

militar, atualmente, nos 5 anos de formação do futuro Oficial combatente de carreira da 

linha bélica do Exército Brasileiro e comparar com o a maneira que é ensinado em outras 

escolas correlatas. 

Durante a formação que é dividida da seguinte maneira, 1 ano na Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e 4 anos na Academia Militar das Agulhas 
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Negras (AMAN), parte no 1º ano da AMAN (Curso Básico) e parte dentro dos Cursos 

das Armas, Quadro e Serviço nos anos conseguintes (2º, 3º e 4º). Devido a outras 

inúmeras instruções, que são fundamentais para a formação, a orientação disputa espaço 

na grade curricular e apenas o básico da orientação é passado, restando pouco tempo para 

a prática e emprego dos conhecimentos. 

Técnicas como Azimute-Distância e Carta-Terreno são as mais ensinadas; e aos 

Cadetes pouco é ensinado sobre os métodos atuais de orientação, como utilização de GPS 

(Global Positioning System) e de cartas digitais georeferenciadas. Ao se comparar o 

ensino de orientação na AMAN, tanto as técnicas utilizadas quanto o tempo disponível 

para prática, com outras escolas de públicos semelhantes, observa-se a necessidade de 

aperfeiçoar e modernizar o atual método de ensino de orientação militar ao oficial em 

formação da linha bélica do Exército. 

O tema possui grande importância, pois auxiliará em decisões dos órgãos 

competentes como o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), a 

Diretoria de Ensino Superior Militar (DESMil) e a própria Academia Militar das Agulhas 

Negras a mudarem o ensino de orientação.  

Estará alinhado com a metodologia de educação por competências, desenvolvida 

no Exército Brasileiro por determinação do Estado-Maior do Exército (EME) e sob 

coordenação do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), o que 

conduzirá a maior efetividade das capacidades desejáveis para o oficial combatente e para 

o aumento da operacionalidade das suas organizações militares. Por fim, a quebra de 

paradigmas na análise do ensino de orientação atende ao processo de transformação do 

Exército, para que este cumpra em melhores condições sua missão constitucional. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 
Para este trabalho, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos, 

conforme os itens infra citados. 

 
2.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo para a pesquisa documental foram os Planos de Disciplina, que 

contemplam a matéria de orientação, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira 

(FAB) e da Marinha do Brasil (MB). Documentos esses chamados respectivamente de 

Plano de Disciplina (PlaDis), Plano de Unidades Didáticas (PUD) e Currículo dos Cursos 
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de Graduação de Oficiais (Para esse trabalho chamado de PlaGraOf), e a amostra ficará 

restrita às legislações, manuais e informações referentes a esse universo, outras 

legislações e trabalhos de pesquisa. 

Para a pesquisa de campo, foram convidados militares (na maior parte Cadetes 

ainda em formação) da ativa do Exército Brasileiro que passam e passaram pelo curso de 

Bacharel em Ciências Militares da AMAN. 

 
2.2 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

Essa pesquisa foi qualitativa, uma vez que privilegiou, a partir da bibliografia 

disponível, uma análise documental comparativa para entender o problema apresentado e 

propor um aperfeiçoamento. 

Tem também uma parte quantitativa, no momento em que vários colaboradores 

foram convidados a responder um questionário, quando expuseram suas opiniões sobre o 

tema proposto, agregando suas experiências profissionais. 

Desta forma, o capítulo foi dividido em: orientação em campanha no período 

básico, os manuais de orientação em campanha do Exército Brasileiro, a orientação nas 

escolas coirmãs. 

A partir daí, foi descrita uma solução para o problema. 

 
2.2.1 Orientação em campanha no período básico 

 
O período básico de instrução é constituído pelos 2 primeiros anos da formação, 

sendo o primeiro em Campinas e o segundo já em Resende, na AMAN. Nele são 

ministradas instruções inerentes a todos os combatentes básicos da Força Terrestre. Em 

paralelo, são ministradas disciplinas do ensino superior. 

Atualmente, o ensino de orientação para o futuro oficial se inicia ainda na Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e é composto por instruções teóricas e 

práticas.  

Alguns cursos, no prosseguimento da formação, ainda mantém certo foco na 

instrução de orientação visando aprimorar ainda mais seus integrantes para o 

cumprimento de missões futuras. Para os demais, que não vêm mais a orientação como 

matéria a aprender, a orientação apenas é cobrada, tanto nos estágios da Seção de 

Instrução Especial (SIEsp) como em exercícios no terreno. 
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As instruções teóricas são ministradas nos “dias verdes”1 em auditórios (salas de 

aula com maior capacidade de instruendos), anfiteatros e salas de instrução, como o 

anfiteatro Capitão Cominoti, no Parque do Curso Básico2 onde se encontram locais 

adequados para que o instruendo possa melhor absorver o conhecimento da matéria, por 

meio das técnicas de instrução, palestra e, dependendo da necessidade do assunto, o 

exercício individual, (BRASIL, 1997). As aulas têm seu conteúdo delimitado pelo Plano 

de Disciplina de Técnicas Militares II da EsPCEx e pelo Plano de Disciplina de Técnicas 

Militares IV do Curso Básico da AMAN nos seguintes assuntos: Equipe de Navegação e 

Processos de Orientação, Orientação pela Bússola, Orientação com Carta e Bússola 

(EsPCEx, 2019), Orientação em Campanha, Estudo do terreno e condições 

meteorológicas (AMAN, 2019). 

Ainda no contexto de assuntos ministrados, cabe ressaltar que são passados aos 

instruendos assuntos que não fazem parte das Unidades de Orientação em Campanha, 

todavia em muito auxiliam os cadetes na execução final, como O Relevo, Formas do 

Terreno, Leis do Modelado, Trabalho em Carta, Medida de Distâncias a Passo (“Passo-

Duplo), Símbolos e Convenções Cartográficas, Escalas – Medida de Distância, Direção 

e Azimute, Designação e Locação de Pontos na Carta, Identificação da Carta com o 

Terreno (EsPCEx, 2019).  

Na sequência da aprendizagem, o cadete é levado ao Campo de Instrução, durante 

instruções práticas e durante os Estágios Práticos Supervisionados, para executar pistas 

de orientação, sejam elas noturnas ou diurnas, com o intuito de aplicar o que foi aprendido 

no decorrer das aulas teóricas e pode ainda desenvolver as atitudes, os atributos da área 

afetiva, os valores e as capacidades morais como definidos pelo PlaDis da EsPCEx e da 

AMAN. 

Para finalizar o processo, os cadetes são submetidos a uma avaliação de 

orientação, prática – em um dia no qual não se encontram em exercício no terreno – em 

que é avaliado se eles sabem, in loco, orientar-se utilizando a bússola, a carta, e o terreno. 

Essa avaliação compõe parte do grau final de Técnicas Militares IV (Tec Mil IV), como 

consta no PlaDis 2019 (AMAN, 2019). 

No final da matéria Tec Mil IV, o cadete deverá ser possuidor das seguintes 

competências: executar a preparação de uma carta topográfica, saber utilizar a bússola e 

                                                           
1 Dias em que são ministradas apenas instruções da área militar. 
2 Parques dos Cursos são áreas no complexo da AMAN onde se encontram os centros administrativos de 
cada Curso e são usadas para as atividades de fins militares. 
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comparar a carta ao terreno durante o dia e a noite, empregar corretamente os processos 

de orientação para executar uma navegação no terreno, saber utilizar o quadro auxiliar de 

navegação, para auxiliar na execução da orientação em campanha, orientar-se, utilizando-

se dos meios expeditos (sem auxílio da bússola e da carta), para deslocar-se em campanha, 

e realizar o estudo das condições meteorológicas do terreno. 

 
2.2.2 Os manuais de orientação em campanha do Exército Brasileiro 

 
Os militares utilizam-se dos manuais como as fontes principais de conhecimento 

e conteúdo para que ministrem as instruções no Exército Brasileiro. Todo e qualquer 

conteúdo ministrado deve ser embasado em algum manual. E isso acarreta numa 

deficiência ocasionada pela idade dos manuais, que demoram a ser atualizados. 

Atualmente o assunto de Orientação em Campanha se limita aos Manuais C 21-26: 

Leitura de Cartas e Fotografias aéreas, de 1980; e C 21-74: Instrução Individual para o 

Combate, de 1986. 

Analisando sob a luz desses manuais, pode-se observar a importância da 

orientação em campanha para o combatente quando, na sua página 3-1, o Manual C 21-

74 afirma: (BRASIL, 1986) 

 
O soldado é, geralmente, empregado em operações de combate, desenvolvidas 
em regiões que lhe são totalmente estranhas. Por esse motivo, a habilidade para 
orientar-se em áreas desconhecidas, quaisquer que sejam suas características e 
sob quaisquer condições, é um atributo de grande valor para o militar. 

  
Embora seja vasto o conteúdo apresentado pelos manuais sobreditos, devido à sua 

idade, eles deixam de apresentar conteúdos atuais como os que abordem equipamentos 

eletrônicos de coordenadas como aparelhos de GPS3. 

O manual de Leitura de Cartas e Fotografias Aéreas (BRASIL, 1980) expõe, nos 

seus capítulos 2 e 3, conhecimentos de grande valência no campo de observação do 

terreno e na prática da orientação. Para que seja melhor abordado, serão apresentados os 

dois capítulos de forma separada, a seguir.  

No seu segundo capítulo, são transmitidos conhecimentos que dizem respeito 

sobre o terreno como a classificação, a nomenclatura quanto à planimetria e altimetria e 

avaliação de distâncias. Tamanhos assuntos trazem ao militar noção geral da linguagem 

                                                           
3 Global Positioning System (ing.) Sistema de Posicionamento Global é um sistema de navegação por 
satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição, assim como horário, sob quaisquer 
condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar da terra. (WIKIPEDIA, 2019) 
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militar e do terreno, para saber assimilá-los tanto na carta como no próprio terreno, 

padronizar a linguagem empregada em operações militares e medir as distâncias 

percorridas, que se faz essencial para a prática da orientação em campanha. Observa-se 

em seguida, para ilustrar, figuras que exemplificam os conhecimentos: 

 
                   Fig 1. Comandamento 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. C 21-26: leitura de cartas e fotografias 

aéreas. Brasília: EGGCF, 1980 
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                                      Fig 2. Ravina, fundo e vale. 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. C 21-26: leitura de cartas e fotografias 

aéreas. Brasília: EGGCF, 1980 
Fig 3. Aferição do passo 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. C 21-26: leitura de cartas e fotografias 

aéreas. Brasília: EGGCF, 1980 
 

No seu terceiro capítulo, são apresentados assuntos sobre a orientação em 

campanha propriamente dita, o qual é dividido em artigos que abordam processos de 

orientação, a seleção e escolha de itinerários, a equipe de navegação. Os processos de 
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orientação são didaticamente separados em orientação pela bússola, com carta e bússola 

e processos expeditos de orientação. 

É incontestável que o manual C 21-26 é a principal obra no âmbito do Exército 

Brasileiro a abordar a Orientação em Campanha. Ele contém os principais assuntos 

explorados no âmago dessa pesquisa, todavia, seu conteúdo não estende-se aos processos 

nem ensina como o militar deve se orientar. Sua finalidade é tão e somente estabelecer a 

doutrina referente à utilização de cartas, fotografias aéreas e fotocartas (BRASIL, 1980). 

  
2.2.3 A orientação nas escolas coirmãs 

 
Abordando por antiguidade das Forças, falaremos primeiro sobre como é 

apresentado o assunto da orientação na Escola Naval (EN) e posteriormente falaremos 

sobre como é apresentado aos Cadetes de Infantaria da Academia da Força Aérea (AFA). 

 O documento que amarra as instruções do Curso de Graduação de Oficiais da 

Escola Naval, que é comparado ao PlaDis do Exército Brasileiro, é o Currículo dos Cursos 

de Graduação de Oficiais. Publicado em anexo ao ofício número 10-12/2019 da Diretoria 

de Ensino da Marinha (DEnsM).  

Para atender às peculiaridades da atividade exercida pela Força, a matéria de 

Orientação de Campanha na Escola Naval recebe o nome de Navegação e é dividida nos 

4 anos da formação, sendo ministrada para todos os Aspirantes, independente do Corpo 

ao qual eles farão parte posteriormente. Com uma carga horária de 94 (noventa e quatro) 

horas no 1º ano; 66 (sessenta e seis) horas no 2º ano; 66 (sessenta e seis) horas no 3º ano 

além de mais 25 (vinte e cinco) horas especificamente para os Aspirantes Fuzileiros 

Navais (FN); 80 (oitenta) horas no 4º ano; e 39 (trinta e nove) horas no ciclo Pós Escolar 

(esse ciclo especificamente só será ministrado aos Guardas-Marinhas do Corpo de 

Fuzileiros Navais), somando-se assim 370 (trezentos e setenta) horas de aula da matéria 

Navegação.  

Durante os primeiros quatro anos, o foco da matéria Navegação é a navegação 

marítima, com assuntos básicos para se orientar no globo, como: noções básicas de 

navegação; os movimentos da terra; e identificação dos astros, mas a parte de navegação 

terrestre só é ministrada, de fato, findos os quatro anos, no período do ciclo pós-escolar 

e, somente para os Guarda-Marinha do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). 

Levando em consideração a já extensa carga horária em que foi abordado o 

assunto da orientação, a Navegação Terrestre é passada em 39 (trinta e nove) horas. Horas 

essas nas quais são abordados assuntos semelhantes aos do Exército como: Topografia e 
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Cartas topográficas; Representações do Relevo; Orientação de Campanha; Localização 

de pontos no terreno e na carta; e Equipe de Navegação, e um assunto que chama a atenção 

por ser atual e necessário mas falta a instrução específica prevista no Exército devido à 

idade dos manuais que é: “GLOBAL POSITIONING SYSTEM” (DEnsM, 2019). 

Analisemos também os dados da Academia da Força Terrestre. O Plano de 

Disciplinas (PlaDis), como já foi dito, é o documento que fornece todas as informações 

quanto a assuntos a serem ministrados, sua carga horária noturna e diurna e objetivos da 

aprendizagem4/eixo transversal5. Todos os futuros oficiais da linha Bélica do Exército 

Brasileiro passam pelos mesmos ensinamentos no Período Básico que engloba o primeiro 

ano da formação, em Campinas – São Paulo, na EsPCEx, e no segundo ano da formação 

(de um total de 5), em Resende – Rio de Janeiro, na AMAN.  

A Orientação em Campanha propriamente dita se insere, no primeiro ano, para os 

Alunos, dentro da matéria de Técnicas Militares II, na Unidade XI. São previstas 24 (vinte 

e quatro) horas de instrução, embora ainda haja muitas outras horas para os assuntos que 

são considerados como pré-requisitos para a boa execução da orientação, como: Direção 

e Azimute, com 02 (duas) horas; Identificação da Carta com o Terreno, com 04 (quatro) 

horas; e Designação e Locação de Pontos na Carta, com 08 (oito) horas. Cabe ressaltar 

que os Elementos de Competência da matéria de Tec Mil II são: Ministrar instrução; 

Avaliar a aprendizagem dos instruendos; e Conduzir a instrução individual, (EsPCEx, 

2019).  

No ano seguinte, dando continuidade às matérias militares, aos então Cadetes, é 

lecionada a matéria de Técnicas Militares IV, que na sua Unidade I apresenta novamente 

Orientação em Campanha. Possui uma carga horária de 24 (vinte e quatro) horas das quais 

04 (quatro) são direcionadas ao estudo do terreno e condições meteorológicas. Embora 

sejam conhecimentos importantes para se atingir a competência prevista da Matéria de 

Tec Mil IV, que é: planejar e conduzir o emprego tático da fração, não é assunto basilar 

para que o combatente básico saiba se orientar no terreno.  

Considerando unicamente as horas dedicadas à Orientação em Campanha 

somadas as 24 (vinte e quatro) horas ministradas em Campinas, na EsPCEx, e as 24 (vinte 

e quatro) horas ministradas em Resende, na AMAN, temos um total de 48 (quarenta e 

                                                           
4 Os objetivos da aprendizagem são a consubstanciação do que o instruendo deve ser capaz 
de realizar/compreender ao fim das instruções. 
5 O Eixo Transversal explicita quais Atributos da Área Afetiva devem ser explorados e 
trabalhados durante as instruções da matéria. 
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oito) horas investidas durante toda a formação básica do futuro oficial combatente da 

Força Terrestre. 

Já na AFA, o amparo legal que utilizamos para nossa pesquisa foi o Plano de 

Unidades Didáticas do Curso de Formação de Oficiais de Infantaria. Abordaremos 

especificamente o ensino aos cadetes de Infantaria, devido à maior similaridade com as 

instruções do período básico que são ministradas na AMAN, que trará mais benefícios ao 

nosso estudo.  

Chamada, na AFA, de Navegação Terrestre, a matéria é ministrada em 66 

(sessenta e seis) horas e possui como assuntos: representação do relevo; formas do 

terreno; leis do modelado; declividade; cartas e convenções cartográficas; escalas; direção 

e azimute; designação e locação de pontos na carta; símbolos militares; bússola lensática 

e de limbo móvel; binóculos; GPS; processo expedito para orientação da carta; técnicas 

de navegação; aferição de passos e desvio lateral; pista de orientação diurna e noturna; e 

planejamento de percurso de navegação terrestre (PUD, 2016). 

Como pôde ser observado, a AFA, assim como a EN, possui um assunto específico 

para tratar de técnicas e materiais modernos e tecnológicos utilizados na Orientação em 

Campanha, como equipamentos de GPS. 

Para melhor ilustrar as semelhanças e divergências nos documentos que amparam 

o ensino da Orientação nas escolas de formação das três Forças, foi construída a Tabela 

1. Comparação Grades Escolas de Formação. 
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Tabela 1. Comparação Grades Escolas de Formação 
 EN EsPCEx/AMAN AFA 

Carga 
Horária* 

64 horas 48 horas 66 horas 

Unidades 

Navegação Terrestre (3º 
Ano); 

Navegação Terrestre 
(Ciclo Pós Escolar). 

Orientação em Campanha 
(Tec Mil II); 

Orientação em Campanha 
(Tec Mil IV). 

Relevo; 
Cartas; 

Meios Auxiliares; 
Fotografia Aérea; e 

Navegação. 

Assuntos 

Topografia e Cartas 
topográficas; 

Representações no 
Relevo; 

Orientação em 
Campanha; 

Localização de pontos no 
terreno e na carta; 

Operações com fotografia 
aérea; 

Equipe de Navegação; e 
Global Positioning 

System. 

Equipe de Navegação e 
Processos de Orientação; 
Orientação pela Bússola; 
Orientação com Carta e 

Bússola; 
Orientação em 

Campanha; e Estudo do 
terreno e condições 

meterológicas. 

Representações do relevo; 
Formas do terreno; 
Leis do modelado; 

Declividade; 
Cartas e convenções 

cartográficas; Escalas; 
Direção e azimute; 

Designação e locação de 
pontos na carta; 

Símbolos militares; 
Binóculos; GPS; 

Processo Expedito para 
orientação da carta; 

Técnicas de Navegação; 
Aferição de passos e 

desvio lateral; 
Softwares de apoio ao 

planejamento; 
Planejamento de percurso 

de navegação terrestre; 
Pista de orientação diurna 

e noturna. 
Fontes: DEnsM, 2019; EsPCEx 2019; AMAN, 2019; PUD 2016; autor. 
*Exclusivamente utilizada para a Orientação em Campanha/Navegação Terrestre 
 

Ao analisarmos a tabela 1. Comparação Grades Escolas de Formação, podemos 

verificar de imediato que o ensino de orientação ao futuro oficial da linha bélica do 

Exército Brasileiro já é o que possui menor carga horária, em comparação com as outras 

duas escolas coirmãs. 
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2.3 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 
 

Objetivando melhor explorar o tema, confirmá-lo na literatura e em legislações 

que o abarcam, foi confeccionado também um questionário de pesquisa que continha as 

seguintes perguntas, objetivas e subjetivas: Qual o posto do Militar, Se ele considera que 

terminou o seu Período Básico sabendo se orientar bem, e, caso a resposta anterior fosse 

não, uma pergunta dissertativa em que o entrevistado poderia dizer se atualmente já se 

considera um bom orientista e onde/como desenvolveu essa habilidade após o término do 

Período Básico. 

A primeira pergunta tinha como intuito delimitar em diferentes turmas de 

formação da Academia Militar das Agulhas Negras, para poder verificar se houve 

mudança considerável nos últimos anos. 

A segunda pergunta era direta e tinha como objetivo uma análise direta se há 

muitos Cadetes que terminam o Período Básico ainda com dificuldades para se orientar 

em campanha. E viria a servir de funil para a terceira pergunta. 

A terceira pergunta era dividida em duas partes. A primeira como um segundo 

funil, para identificar se o militar já se julga com as competências necessárias a saber 

realizar a Orientação em Campanha. A segunda parte era uma resposta discursiva em que 

os entrevistados responderam como e/ou onde desenvolveram as competências. 

 
3 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, atingimos os 

resultados a seguir: 

 
3.1 RESULTADOS  

 
Dividimos os resultados em duas linhas. Uma apoiada na revisão da literatura e 

outra apoiada no instrumento de coleta de dados aplicado (o questionário). 

 
3.1.1 Resultados encontrados na análise da revisão literária 

  
A análise se inicia com uma revisão literária na qual podemos verificar que apenas 

dois manuais englobam o assunto no Exército Brasileiro, o C 21-26: leitura de cartas e 

fotografias aéreas e o C 21-74: instrução individual para o combate.  

Esses manuais são antigos, o primeiro sendo de 1980 e o segundo de 1986, não 

havendo sido nenhum dos dois atualizados desde então. E, embora sejam bem completos 
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no que tange ao assunto da Orientação em Campanha, com conceitos militares, 

especificamente, falta aos manuais uma maneira de ensinar a se orientar, propriamente 

dita, como verificamos em livros disponíveis no mundo civil que são voltados para a 

orientação. 

Além dos manuais temos também os Planos de Disciplina que amarram como 

devem ser as instruções da matéria. Estipulando assuntos, carga horária diurna e noturna, 

objetivos de aprendizagem e elementos de competência.  

Quando comparamos os PlaDis da EsPCEx e da AMAN com os documentos 

correspondentes das escolas coirmãs, Escola Naval e Academia da Força Aérea vemos 

que a Força que em sua formação de oficiais utiliza menor carga horária destinada à 

matéria de Orientação em Campanha é a Força Terrestre.  

Não obstante da menor carga horária, nossas instruções ainda são voltadas 

somente ao conhecimento básico, mínimo necessário para que o combatente saiba se 

orientar, sem que seja melhor explorado, mesmo sendo a orientação de fundamental 

importância para o cumprimento de quaisquer missões de combate ou até logísticas. Esse 

conhecimento mínimo, por vezes, é contornado por instrutores dedicados e interessados 

em níveis acima do esperado, que levam aos seus instruendos conhecimentos que lhes 

foram ou necessários em algum momento, obtidos por experiência, ou que foram 

pesquisados e estudados por interesse próprio. 

Faltam nos documentos de ensino do Exército, além de atualização dos manuais, 

e elaboração de cadernos de instrução, a inserção de meios tecnológicos que, por mais 

que sejam atualizados constantemente (assim como equipamentos de rádio, que tornam-

se obsoletos em pouco tempo), serão utilizados pelos futuros oficiais em missões reais no 

futuro.  

 
3.1.2 Resultados encontrados nos instrumentos de coleta de dados 
 

Quando analisamos o questionário, pudemos verificar os seguintes dados: 

Foram entrevistados um total de 125 (cento e vinte e cinco) militares dos quais 

36% (45) eram Cadetes do 4º ano; 23,2% (29) eram capitães; 21,6% (27) eram Cadetes 

do 3º ano; 18,4% (23) eram Cadetes do 2º ano e 0,8% (01) era Coronel. 

Podemos analisar o percentual das respostas no seguinte gráfico:  
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Fig 4. Gráfico respostas por posto 

 
 Fonte: Autor 
 

Para a segunda pergunta, tivemos uma quantidade de 55,2% (69 dos 125) dos 

entrevistados respondendo que terminaram o período Básico sabendo se orientar bem e 

44,8% (56 dos 125) respondendo que não sabiam. Para ilustrar, temos o gráfico a seguir: 

Fig 5. Gráfico Término do Curso Básico se orientando bem.

 
 Fonte: Autor 
 

Ao analisarmos as respostas discursivas podemos ver um padrão nelas em que dos 

militares que não consideram que concluíram o Curso Básico sabendo se orientar bem, 

mas hoje já identificam que possuem essa competência. A maioria diz explicitamente que 
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só veio a desenvolver essas capacidades futuramente devido ao próprio interesse, devido 

às práticas futuras e também devido a cursos de especialização como o Curso de 

Operações na Selva (COS), do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS). Podemos 

ler a seguir algumas das respostas que foram dadas durante a execução do questionário: 

 
Tabela 2. Respostas discursivas do questionário. 

Sim, no período que fui instrutor do módulo de Orientação do CIGS  

A prática leva a perfeição  

Sim, por meio de cursos na área, como técnico de orientação e mapeador 

Prática pessoal  

Sim. Ao longo da formação o cadete irá aprimorar as técnicas de orientação, nos cursos 
de especialização que por acaso ele venha realizar e a na tropa, tanto como instrutor 
quanto como praticando  

Sim. Cursos Operacionais (Guerra na Selva e Guia de Cordada); missões reais na 
Amazônia Oriental; Reconhecimento de Travessias no Ambiente Operacional de 
Montanha.  

Sim, devido ao interesse próprio e por procurar, durante a formação, sempre estar 
orientando, mesmo sem compor a equipe de navegação. 

Sim. Por meios de cursos operacionais e estudos individuais  

Aperfeiçoei-me com prática no C INF 

Sim, na infantaria 

Mais ou menos, aprendi bastante no curso de infantaria e siesp 

Sim, Curso de Infantaria  

Tendo mais instruções a respeito e praticando (SIEsp e no C Inf) 

Sim, desenvolvida nas atividades do curso de infantaria 

Sim. Prática no Corpo de Tropa.  

Sim.Através da pratica, no comando de pelotao em exercicios, principalmente de 
patrulha. 

Sozinho, estudando e indo em competição paisana 

Sim. Aprendi mais na Infantaria em função de Comando/homem carta 

Não 

Não 

Sim, aprendi nos campos do curso básico e em competições das quais participei junto 
ao COAN 

Não. Não é praticado o método do QAN, apenas carta terreno. Com o terreno 
desconhecido e pouca luminosidade seria muito difícil orientar um pelotão com 
segurança. 

Sim, durante o curso de infantaria. Porém, a melhora ocorreu por interesse próprio que 
durante os campos ficava me orientando mesmo não estando na função de homem 
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carta. Creio que deveriam dar maior atenção a orientação, principalmente no básico e 
no 2 ano 

Não 

Adquiri habilidade praticando orientação no curso de infantaria  

Na prática, locando os pontos e indo pro terreno identificar cada um deles. 

COAN  

Não 

Parcialmente. Ao longo da formação no curso de cavalaria  

Papirando sozinho e pedindo ajuda para orientistas  

Sim, em videogames e similares que possuíam mapas, me forçavam a me acostumar 
com métodos tipo carta-terreno. 

Não me considero,acho que tinhamos que fazer mais pista de modo recreativo... 

Praticando e fazendo exercícios por conta própria 
Fonte: Questionário realizado pelo autor 
 

3.2 ANÁLISE DE DADOS 
 

Quando confrontamos os dados obtidos na análise documental com os dados 

obtidos na análise da coleta de dados realizada, podemos ver que, assim como em 

qualquer matéria e assunto que qualquer instruendo for aprender, um dos principais 

fatores para o sucesso da obtenção de conhecimento é o interesse do próprio instruendo. 

Esse interesse pode ser despertado de diferentes maneiras pelo instrutor da matéria ou 

pode vir a surgir posteriormente, de motivos reservados aos próprios instruendos.  

 
 

4 CONCLUSÃO 
 

Nossa pesquisa teve como objetivo principal apresentar o atual ensino de 

orientação para os futuros oficiais de carreira da linha bélica do Exército Brasileiro. Dessa 

apresentação, comparar com o mesmo ensino nas escolas coirmãs da Marinha do Brasil 

e da Força Aérea Brasileira.  

Os resultados encontrados demonstram que existem muitos aspectos que podem 

ser melhorados no ensino de orientação, tanto na EsPCEx quanto na AMAN, visto que a 

segunda complementa o trabalho realizado na primeira. Isso, quando comparamos os 

resultados encontrados tanto na revisão literária quanto nos instrumentos de coleta de 

dados. 

Foi constatado como resultado da análise dos instrumentos de coleta de dados, 

confrontados com os dados da revisão literária, que mesmo a orientação tendo 
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fundamental importância para o cumprimento de missões inerentes ao tenente recém 

egresso da AMAN, não é dado tempo suficiente para que se atinja o aprendizado pleno 

na matéria.  

Além disso, poderiam ser utilizados meios mais tecnológicos para as instruções. 

Não somente utilizar projetores multimídia, que já são utilizados, mas apresentar in loco 

aos instruendos as tecnologias as quais eles utilizarão no futuro quando no cumprimento 

de missões reais, assim como proporcionar a prática do uso dessas tecnologias.  

Outrossim, poderiam ser utilizados meios melhores de desenvolver interesse nos 

Cadetes para a matéria. Destaca-se que o interesse do instruendo é de suma importância 

para o aprendizado e boa parte dos militares que participaram do questionário, 

independente da turma a qual pertençam, responderam que só desenvolveram as 

competências necessárias quando aumentou o interesse próprio no assunto. 

Assim sendo, visando aumentar o rendimento das instruções de orientação e 

melhor formar o futuro oficial de carreira da linha bélica do Exército Brasileiro, 

sugerimos que sejam redistribuídos os tempos de instrução do período básico, de modo a 

disponibilizar maior carga horária para a matéria de Orientação em Campanha. Além 

disso, seria proveitoso para a Força se houvessem recompensas para os cadetes na 

execução das atividades, não somente amparados pelo espírito de cumprimento de missão 

que tanto é explorado, que gerariam maior interesse nos cadetes e assim auxiliaria a 

diminuir algumas dificuldades no ensino dessa matéria.  
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