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RESUMO 

 

ASPECTOS QUE DIFERENCIAM O OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

FORMADO NA AMAN NO DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM MISSÃO NO 

EXTERIOR  

 

AUTOR: Lucas da Silva Sebastião 

ORIENTADOR: Marco Antônio Costa Cavalieri Brandão 

 

Este estudo tem por objetivo analisar os aspectos que diferenciam o oficial do Exército 

Brasileiro formado na Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN no desempenho de 

funções em missão no exterior em comparação com oficiais de outros exércitos. Em um 

primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual se fez um apanhado 

histórico sobre a AMAN, bem como foi verificado como se dá a formação na AMAN e a 

preparação dos militares para as Operações de Paz. Logo após, foi realizado um estudo de 

campo com 8 oficiais, a fim de comprovar na prática o objetivo proposto. Ao final concluiu-se 

que os oficiais formados na AMAN possuem um desempenho relativamente maior em missões 

no exterior se comparados a oficiais de outros exércitos, tendo a formação voltada para o 

desenvolvimento dos atributos de liderança como um dos aspectos que os diferencia. 

 

Palavras-chave: Formação. AMAN. Missões no exterior. Desempenho. Nações amigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

ASPECTS THAT DIFFERENTIATE THE BRAZILIAN ARMY OFFICER FORMED 

AT AMAN IN THE PERFORMANCE OF MISSION FUNCTIONS ABROAD  

 

AUTHOR: Lucas da Silva Sebastião 

ADVISOR: Marco Antônio Costa Cavalieri Brandão  

 

This study aims to analyze the aspects that differentiate the Brazilian Army officer trained at 

the Military Academy of Agulhas Negras - AMAN in the performance of functions on mission 

abroad compared to officers from other armies. In the first moment, a bibliographic research 

was carried out, where a historical overview of AMAN was carried out, as well as how the 

training at AMAN and the preparation of the military for Peace Operations was carried out. 

Soon after, a field study was carried out. with 8 officers, in order to prove in practice, the 

proposed objective. In the end, it was concluded that the officers trained in AMAN have a 

higher performance in missions abroad than the officers of other armies, having as one of the 

aspects that differentiate them the training focused on the development of leadership attributes. 

 

Keywords: Formation. AMAN. Missions abroad. Performance. Other armies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é um estabelecimento de ensino 

superior, localizada na cidade de Resende-RJ, o qual visa formar oficiais combatentes do 

Exército Brasileiro dentro das seguintes especializações: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, 

Engenharia, Comunicações, Intendência e Material Bélico.  

São 5 anos de formação, sendo o primeiro ano cursado na Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército (EsPCEx) localizada na cidade de Campinas-SP. Após o primeiro ano na 

EsPCEx, os alunos ingressam na AMAN e iniciam o Curso Básico. Nesta etapa, todos os 

cadetes são submetidos às mesmas disciplinas. No início do segundo ano é feita a escolha da 

especialização, onde os então cadetes do primeiro ano da AMAN, dentro de sua classificação, 

optam por uma das sete supracitadas armas, quadro ou serviço, sendo esta seguida pelo militar 

durante toda sua carreira.  

Vale ressaltar que todos os graus obtidos pelos cadetes durante as avaliações geram uma 

classificação a qual serve para distinguir os cadetes dentro da mesma turma, ou seja, mesmo 

ano de formação. 

Através de atividades e práticas militares específicas, são desenvolvidos nos cadetes 

aspectos importantes que os auxiliam no processo da formação de sua identidade militar. 

Durante o curso na academia, os cadetes são avaliados por seu comandante de pelotão ou seção, 

dentro de 19 atitudes como equilíbrio emocional, rusticidade e adaptabilidade, por exemplo. 

Após esta avaliação, é gerado um conceito, sendo este computado na nota de ano do cadete, 

definindo assim sua classificação. Tais atributos, além de servirem de ferramenta para ordenar 

o corpo de cadetes dentro da meritocracia, são indispensáveis na formação de sua personalidade 

militar. Através do adotado ensino por competências, obtido com a interdisciplinaridade da área 

afetiva com a profissional, a academia é capaz de entregar aos corpos de tropa um oficial 

preparado para atender às demandas do exército na era do conhecimento. 

Este sistema de formação adotado pela AMAN, no entanto, é questionado no que tange 

a sua eficiência e funcionamento, por parte dos cadetes e oficiais, principalmente no que diz 

respeito ao tempo disponível para que os cadetes realizem atividades de interesse próprio.  

Assim sendo, cabe problematizar a questão: Este modelo realmente é eficiente e responsável 

por desenvolver as melhores qualidades e atributos naqueles que serão os futuros líderes do 

Brasil? 
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Esta pesquisa foi desenvolvida com base na hipótese do oficial do EB formado na 

AMAN apresentar melhor desempenho nas missões no exterior, se comparado a militares de 

demais nações.  

Com base nessa indagação, esta monografia buscou auxílio no contexto da participação 

brasileira em missões no exterior, de modo que obtivéssemos uma base comparativa entre o 

desempenho dos oficiais formados na AMAN e o de oficiais de outros exércitos. Esta aferição 

tem como objetivo corroborar a sistemática da formação do líder militar, utilizando para tal, 

experiências de militares que participaram de tais missões. 

Dessa forma, o trabalho apresenta relevância à medida que possibilita alcançar 

conclusões a respeito dos métodos de formação do oficial combatente, apontando se esta 

estrutura realmente é eficiente ou se necessita de mudanças que possam otimizá-la. As 

experiências da participação brasileira em missões no exterior apontam para o fato do oficial 

da AMAN apresentar desempenho superior e, na maioria das vezes, possuir papel de destaque 

no âmbito dessas missões.  

Para a abordagem e estudo dessa hipótese este trabalho foi estruturado da seguinte 

maneira:  

O primeiro capítulo consiste na introdução, através da qual a AMAN é apresentada e 

caracterizada como instituição de ensino superior. A partir disso é exemplificado, de maneira 

sucinta, como funciona a formação do cadete neste estabelecimento, seus métodos de avaliação 

e de que maneira esse período pode proporcionar ferramentas e atributos que serão traduzidos 

no desempenho ímpar do oficial, no âmbito das missões internacionais as quais concorrerá.  

O segundo capítulo se caracteriza pelo referencial teórico. Nele é apresentado o histórico 

da Academia Militar das Agulhas Negras, desde a sua fundação, no Rio de Janeiro, quando era 

chamada de Academia Real de Artilharia, Fortificação e Desenho, passando por Porto Alegre, 

até que, em 1 de janeiro de 1944, foi instalada por definitivo na cidade de Resende e passou a 

ter seu atual nome. É apresentada também a estrutura e o funcionamento atual da academia e 

os fatores que diferenciam a formação neste estabelecimento se comparado a outras instituições 

de ensino.  

O terceiro capítulo é traduzido pelo referencial metodológico. Este capítulo aborda 

aspectos a respeito do tipo de pesquisa realizada e dos métodos de estudo desse trabalho. 

O quarto capítulo tem por finalidade expor os dados e gráficos a respeito da pesquisa 

descritiva (questionário) realizado com 8 oficiais participantes de missões no exterior. A partir 

disso as informações são analisadas e discutidas com o intuito de confirmar ou negar a hipótese 

apresentada.  
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Por fim, o quinto capítulo visa a síntese do projeto, através da retomada do objetivo 

geral do mesmo, bem como a apresentação breve das conclusões dos objetivos específicos que, 

por sua vez, irá proporcionar a conclusão a respeito da hipótese.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar os aspectos que diferenciam o oficial do EB formado na AMAN, no 

desempenho de funções em missão no exterior em comparação com oficiais de outros exércitos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Verificar como é realizada a formação na AMAN; 

Analisar o desempenho dos oficiais da AMAN que participaram de missões no exterior; 

Analisar o desempenho de oficiais de outros exércitos que participaram de missões no 

exterior. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 HISTÓRICO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS – AMAN 

 

Em 1792, a Rainha Maria I de Portugal fundou a Academia Real de Artilharia, 

Fortificação e Desenho no Rio de Janeiro, inspirada na Academia existente em Lisboa. Seu 

objetivo, com esta fundação, se destinava a treinar oficiais para a artilharia e engenharia do 

Exército Português no Brasil. Esta academia é considerada a pioneira no ensino militar e de 

engenharia nas Américas. 

A transferência da Corte Real Portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1808 fez 

com que o Rei Dom João VI inaugurasse em 23 de abril de 1811 a Academia Real Militar, 

incorporando a Academia Real de Artilharia, Fortificação e Desenho. Sua primeira localização 

foi na Casa de Artilharia do Trem, hoje sede do Museu Histórico Nacional do Brasil. 

 

Figura 1 – Academia Militar – Rio de Janeiro 1888. 

 

Fonte: WIKIPÉDIA (2020) 

 

Em 1812, a Casa dos Trens foi transferida para a Praça de São Francisco, local que 

oferecia melhores condições para manobras de guerra. Com a independência do Brasil em 1822, 

foi renomeada Academia Militar Imperial. 

Com a crescente necessidade de melhorar o treinamento dos oficiais do Exército 

Brasileiro, foi fundido com a Escola de Guerra de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 

1913, com o objetivo de unir todos os institutos militares de Guerra e Aplicação, foi criada a 

Academia Militar. 
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Com a necessidade urgente de expandir suas instalações para absorver um exército que 

cresceu e se operacionalizou, foi criado, em 1º de janeiro de 1944, na cidade de Resende, a 

Escola Militar de Resende, sendo renomeada Academia Militar das Agulhas Negras em 1951. 

 

2.1.1 A AMAN hoje  

 

De acordo com Batista (2007), o campus da AMAN em Resende ocupa 67 km². Ele 

contém vários complexos, incluindo o Conjunto Principal, a seção de Educação Física, a seção 

de Instrução especial, a seção de tiro, a seção de equitação e os parques de Instrução. O 

Conjunto Principal foi ampliado em 1988 para duas vezes o tamanho original, consistindo 

principalmente em refeitórios e alojamentos de cadetes. O Batalhão de Comando e Serviços 

inclui a Companhia da Sede, uma Companhia de Serviços, uma Companhia de Polícia Militar, 

uma Companhia de Guarda e duas Companhias Auxiliares do Corpo de Cadetes. É o maior 

batalhão do Exército Brasileiro.  

De acordo com Carneiro (2019), cerca de 12 mil pessoas circulam diariamente pelo 

campus, que inclui uma vila militar com mais de 500 casas, alojamentos para 1,8 mil cadetes, 

hospital, estação de tratamento de esgoto, igrejas, capelas e áreas extensas para treinamento 

esportivo e militar - incluindo um complexo de tiro com linhas de alvos de até 300 metros, 

permitindo o treinamento de atiradores de elite.  

Para a manutenção desse estabelecimento formador de líderes, bem como sua 

notoriedade, faz-se necessário o trabalho conjunto de uma grande estrutura, composta pelo 

comandante, pelo subcomandante, pelo Estado-Maior e pelas diversas seções da academia. Este 

mecanismo é responsável pelo planejamento, chefia e tomada de decisões, com o intuito de 

serem tomadas as melhores linhas de ação em prol da formação das turmas de cadetes. Este 

organograma é melhor identificado através da figura 2. 
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Figura 2 - Organograma da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

 

Fonte: SEPARATA AO BOLETIM DO EXÉRCITO No 49 (2014)  

 

 

Para ilustrar a complexidade e grandiosidade desta estrutura da formação, os dados 

abaixo, cedidos pela seção de aprovisionamento da AMAN, refletem o número total de 

refeições servidas neste estabelecimento de ensino, para o período de um dia. Há o empenho 

diuturno dos militares desta seção para adquirir, gerir, estocar e preparar uma grande quantidade 

de gêneros, em todas as etapas de refeição, sejam elas café da manhã, almoço, jantar ou ceia. 

Essas refeições não são destinadas apenas aos cadetes, mas também ao grande efetivo de 

soldados, cabos, demais praças e oficias, garantindo o desempenho de suas funções, seja no 

conjunto principal, seja no BCSv. 
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Figura 3 – Guia de fornecimento do aprovisionador. Efetivo de todas as refeições servidas na 

AMAN em 1 dia. 

 

Fonte: AMAN (2020) 

 

Figura 4 – Solenidade de entrada dos novos cadetes pelo portão monumental da AMAN. 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2019) 

 

2.2 A FORMAÇÃO NA AMAN 

 

A formação de um cadete na academia é dividida em três períodos. O primeiro período, 

formação básica, ocorre nos dois primeiros anos. O segundo período, qualificação, inicia no 

segundo ano, se estendendo ao terceiro O terceiro período, qualificação e intensificação da 

instrução, ocorre no quarto ano (BATISTA, 2007). 

No primeiro período, a personalidade do cadete é ajustada à vida e ao combate militar. 

O cadete passa por qualificação física e treinamento em várias habilidades. Durante o segundo 

período, o cadete pratica o comando e continua com o treinamento físico. O objetivo do terceiro 

período é o desenvolvimento do cadete para atender às posições e funções de oficial 

subordinado e capitão (BATISTA, 2007). 
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Outras atividades incluem manobras, Olimpíadas Acadêmicas, competições esportivas 

que também envolvem a Escola Naval e a Academia da Força Aérea (NAVAMAER) e a 

competição internacional de cadetes.  

  

Figura 5 - Solenidade de entrega de espadins para os cadetes do primeiro ano. 

 

 
Fonte: AMAN (2019) 

 

 

2.2.1 Perfil profissiográfico  

 

Segundo AMAN (2017), foram estabelecidos no perfil profissiográfico do concludente 

do Curso de Formação e Graduação de Oficiais da AMAN as atitudes constantes do eixo 

transversal a serem desenvolvidas pelos Cadetes desta Academia. As dezenove atitudes 

avaliadas durante a formação na AMAN são as seguintes: 

Abnegação: agir, renunciando aos interesses pessoais, integridade física e conforto em 

favor da instituição, grupos e / ou pessoas, no sentido do cumprimento da missão. 

Adaptabilidade, ajustar-se apropriadamente a quaisquer mudanças de situações (AMAN, 2017). 

Autoconfiança: agir com segurança e convicção nas próprias capacidades e habilidades, 

em diferentes circunstâncias. Está relacionada à atitude de iniciativa. Camaradagem, agir, 

relacionando-se de modo solidário, cordial e desinteressado com superiores, pares e 

subordinados, por meio da escuta empática e prestação de serviços (AMAN, 2017). 

 Combatividade, atuar sem esmorecer, e defender as ideias e causas em que acredita ou 

aquelas sob a sua responsabilidade. Cooperação, agir contribuindo espontaneamente para o 

trabalho de alguém e/ou de uma equipe. Decisão, optar pela alternativa mais adequada, em 
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tempo útil e com convicção, evitando a omissão, a inação ou a ação intempestiva (AMAN, 

2017). 

Dedicação, realizar as atividades necessárias ao cumprimento da missão com empenho 

e entusiasmo. Disciplina intelectual, adotar e defender a decisão superior e/ou do grupo mesmo 

tendo opinado em contrário. Discrição, manter reserva sobre fatos de seu conhecimento que não 

devam ser divulgados. Equilíbrio emocional, agir controlando as próprias reações emocionais 

e sentimentos para se conduzir de modo apropriado, nas diferentes situações (AMAN, 2017). 

Honestidade, agir no sentido de reconhecer os direitos de propriedade de outrem. A 

honestidade se relaciona também com as atitudes de sinceridade e transparência na expressão 

de ideias e sentimentos, enfatizando a expressão da verdade. A honestidade, na cultura militar, 

exprime-se também no cumprimento da palavra dada. Iniciativa, agir de forma adequada e 

oportuna, em conformidade com as demandas da missão, sem depender de ordem ou decisão 

superior (AMAN, 2017). 

Lealdade, agir sendo fiel a pessoas e grupos, considerando as necessidades da 

Instituição, de modo a inspirar a confiança. Organização, desenvolver atividades profissionais 

de forma sistemática e metódica. Persistência, manter-se em ação continuadamente, a fim de 

executar uma tarefa, vencendo as dificuldades encontradas. Responsabilidade, cumprir 

adequadamente as atribuições de seu cargo, função e posto, assumindo e enfrentando as 

consequências de suas atitudes e decisões (AMAN, 2017).  

Rusticidade, adaptar-se a situações de restrição e/ou privação, mantendo a eficiência. 

Sociabilidade, agir relacionando-se com outros por meio de ideias e ações de modo adequado, 

considerando os seus sentimentos e ideias, sem ferir suscetibilidades (AMAN, 2017). 

Todo este conjunto garante que a formação do futuro oficial do EB seja diferenciada de 

outros exércitos, bem como garante que o mesmo esteja apto a executar qualquer tipo de missão, 

inclusive aquelas chefiadas pelos organismos internacionais. 

 

2.2.2 Disciplinas acadêmicas da divisão de ensino  

 

De acordo com o Exército Brasileiro (2018), após a transferência da Academia, oriunda 

da antiga Escola militar do Realengo, no Rio de Janeiro, para Resende, em 1944, observou-se 

a necessidade de aperfeiçoar a estrutura que formava os então oficiais do e líderes do brasil. A 

partir da aprovação do Regulamento da AMAN (R-70), feito por meio da Portaria nº 380, de 

14 de fevereiro de 1958, criou-se a divisão de ensino da AMAN. 
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 A Divisão de Ensino é o setor responsável pelo planejamento, controle e coordenação 

do ensino na AMAN (AMAN, 2017). 

A sua missão é integrar as diversas disciplinas dos cursos da Academia Militar das 

Agulhas Negras, de forma a permitir o desenvolvimento progressivo e harmônico dos quatro 

anos de formação acadêmica do cadete. Com isso, o futuro oficial adquire o embasamento 

necessário ao exercício das funções de comandante e líder de pequenas frações e de subunidades 

das Armas (Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações), do Quadro de 

Material Bélico e do Serviço de Intendência (AMAN, 2017). 

De acordo com o Exército Brasileiro (2018), no âmbito das disciplinas acadêmicas, 

pode-se citar as disciplinas de Relações internacionais, economia e direito, sendo estas ímpares 

e imprescindíveis a carreira do futuro oficial, estas disciplinas moldam seu senso critico e 

prepara-os para o desempenho de funções durante sua vida militar. 

No desenrolar dos anos, a Divisão de Ensino vem contando com o apoio e a supervisão 

do Comando da AMAN e dos órgãos de direção e setoriais do Exército para o aperfeiçoamento 

da educação. A Divisão de Ensino da AMAN atualiza-se continuamente, trazendo aos bancos 

acadêmicos as mais modernas técnicas de ensino, buscando entregar ao Exército Brasileiro um 

oficial atualizado, com o pensamento voltado para os conflitos contemporâneos, com aguçado 

senso crítico e com olhar voltado para o futuro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018). 

 

2.2.3 Ensino profissional 

 

As seções responsáveis pelo ensino profissional dos futuros líderes, além das 

supracitadas especializações, incluem a divisão de ensino (DE), através da qual serão 

ministradas disciplinas de cunho acadêmico, como Relações Internacionais, economia e direito, 

seção de instrução especial (SIEsp), responsável pelo desenvolvimento das atitudes 

profissiográficas do oficial combatente, seção de educação física (SEF), seção de tiro (Sec Tiro) 

e seção de equitação (Sec Equi).  

Os cadetes da AMAN recebem treinamento em instruções militares, armamento e tiro, 

topografia, treinamento físico e equitação, inerentes a sua especialização. 

Segundo o Ministério da defesa (2019), os cadetes também participam de exercícios e 

instruções de treinamento para o desenvolvimento da personalidade militar básica, construindo 

uma sólida estrutura ética e fortes atributos de chefia, liderança, iniciativa, disciplina, 

responsabilidade e capacidade de trabalho em equipe. Com isso, os futuros oficiais estarão aptos 
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a exercer funções de comandante, líder de pequenas frações (pelotão e seção) e de subunidades 

(companhia, bateria e esquadrão).  

Segundo Brasil (2015, p. 11) o principal objetivo do treinamento físico militar (TFM) é 

a preparação dos militares para o combate, uma vez que os mesmos precisam estar aptos tanto 

no que tange à parte física quanto mental. 

 

Um bom condicionamento físico é necessário para suportar grandes marchas; terrenos 

de difícil transposição, como charcos e montanhas; o pesado equipamento individual; 

o calor intenso e, até mesmo, para sobrepujar o inimigo com a força física, se assim 

for necessário. Atividades como assaltos fatigantes, corridas e rastejos demorados sob 

fogos inimigos, transposição de obstáculos variados, luta pela sobrevivência em casos 

de naufrágio, marchas intermináveis com cargas excessivas, esforços físicos para 

desatolar carros de combate em terrenos lamacentos e progressões exaustivas em 

terrenos difíceis para atingir as áreas de combate, são ações presentes no campo de 

batalha e que requerem um treinamento físico adequado (BRASIL, 2015, p. 11). 

 

Um militar com um bom preparo físico tem condições de superar qualquer obstáculo. 

Este bem-estar físico é espelhado diretamente no psicológico e emocional. Este equilíbrio é 

fundamental ao oficial combatente do exército brasileiro, no desempenho de suas funções e na 

manutenção de sua liderança, junto a seus subordinados. 

Segundo Brasil (2013, p. 8), “O treinamento físico militar desenvolve atributos da área 

afetiva (liderança) que, estimulados e aperfeiçoados, irão atuar eficazmente sobre o 

comportamento, exercendo papel fundamental sobre a personalidade.” 

Além disso, é de extrema importância que o futuro oficial do EB também desenvolva 

conteúdos atitudinais, sendo o mesmo desenvolvido através da prática de atividades físicas que 

o TFM oferece.  

AMAN (2017) afirma que a qualificação do futuro oficial tem por objetivo principal a 

capacitação ao exercício do comando de pequenas frações, pelotão e de subunidades de sua 

respectiva Arma, Quadro ou Serviço. Ainda, consolidam-se o aperfeiçoamento das técnicas 

individuais do combatente, o elevado padrão de ordem unida e o contínuo desenvolvimento da 

capacidade física.   

Sobretudo, para atuar em missões no exterior, como por exemplo a Missão de Paz no 

Haiti, os militares são submetidos a uma série de treinamentos, realizados no Centro Conjunto 

de Operações de paz do Brasil (CCOPAB), através de instruções teóricas e práticas, seguindo 

as regras da ONU, através das quais, os militares aprendem assuntos como: detenção temporária 

de indivíduos, mandados de prisão, policiamento ostensivo, controle de distúrbios, dentre 

outros. Mais uma vez se observa e necessidade a importância do TFM na formação atitudinal e 

militar dos oficiais. 
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2.2.4 Conclusão do curso e emprego dos aspirantes a oficial nos corpos de tropa  

 

 Segundo Batista (2007), após a conclusão do curso de formação de oficiais, o aspirante-

à-oficial recém formado irá desempenhar suas funções no corpo de tropa, as quais podem 

requerer dele capacidades físicas, sendo estas adquiridas e aprimoradas durante o curso de 

formação. Pode realizar com eficiência missões no exterior, que exigem do combatente bom 

preparo físico, como também, podem desenvolver atividades estritamente administrativas que 

não lhe exigiriam tais capacidades, mas que não deixam de contribuir na sua eficácia, já que a 

educação física é benéfica também para a saúde mental. Os supracitados atributos verificados 

durante a formação do oficial são os responsáveis para que os mesmos sejam capazes de 

engajar-se no cumprimento das diversas missões que por ventura se deparem durante a carreira 

militar. 

 

 

Figura 4 – Solenidade de declaração dos novos aspirantes-a-oficial 

 
Fonte: AMAN (2019) 

 

2.2.5 Preparação para as Operações de Manutenção da Paz  

 

De acordo com o Manual de Operações de Manutenção da Paz (C 95-1), o programa de 

preparo específico para tropa designada para uma operação de manutenção da paz, é orientado 

pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) e executado pelo Comando Militar de Área 

das Organizações Militares designadas. 
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A Diretriz de Instrução confeccionada pelo COTER regula o preparo do Batalhão de 

Infantaria de Força de Paz. Esse documento foi realizado para cada contingente que seguia para 

a MINUSTAH, salientando orientações sobre o que era necessário para o cumprimento da 

missão da Organização Militar (BRASIL, 2011c).  

Atualmente, o Centro Conjunto de Operações do Brasil (CCOPAB), inicialmente 

denominado como Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOpPaz), promove estágios e 

cursos específicos com a finalidade de proporcionar à líderes juniores, como sargentos e 

tenentes, as condições necessárias para tomar e implementar decisões, enfrentar riscos e atingir 

os objetivos planejados (NUNES, 2015).  

Por meio dessa estrutura, cresce a importância de se preparar uma fração de forma 

específica: 

 

O Exército vem sendo empregado com certa frequência, nas últimas duas décadas, em 

operações de paz da ONU. Atualmente, um efetivo de mais de 2000 homens da Força 

Terrestre (F Ter) participa da MINUSTAH. O ambiente operacional no Haiti é 

complexo, exigindo a coordenação com os atores civis. Desse modo, há uma 

necessidade de preparação específica dos militares brasileiros, de modo a capacitá-los 

a atuar eficazmente nesse tipo de cenário e a interagir com esses atores. (Cruz, 2010, 

p 31).  
  

Segundo a Nota de Instrução do Preparo do Contingente Brasileiro para a MINUSTAH 

(2011), o treinamento compreende um conjunto de atividades sistemáticas que serão 

conduzidas por um Grande Comando ou Organização Militar específica. O preparo do Batalhão 

vem sendo conduzido pelos Comandos Militares de Área, em sistema de rodízio, com o auxílio 

do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, além de outros órgãos. 

Em um período de seis meses, as frações são submetidas a um intenso ciclo de atividades 

e de instruções conforme o que é normatizado nos planejamentos do Exército Brasileiro e da 

ONU. A Nota de Instrução (2011) divide a preparação da tropa em três fases: as medidas 

preliminares de preparação, a preparação descentralizada e a preparação centralizada. 

As medidas preliminares de preparação abrangem os procedimentos padronizados para 

o planejamento das atividades operacionais e logísticas que serão desenvolvidas ao longo de 

todo o preparo. Esta fase tem início com a reunião inicial do planejamento do preparo. 

A preparação descentralizada se inicia com a realização dos Estágios de Comandantes 

de OM e Estado-Maior (EPCOEM) e Estágio de preparação de Comandantes de Subunidade e 

Pelotão (EPCOSUPEL), ambos no CCOPAB. 

Após a realização dos estágios, a orientação, coordenação e a fiscalização do Comando 

de Operações Terrestres (COTER) desenvolvem-se sob a responsabilidade dos Comandantes 

das OM selecionadas. Durante esta fase da preparação são exploradas a Instrução Operacional, 
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a Instrução Peculiar e a Instrução Técnica e, simultaneamente, é realizado o reconhecimento no 

país apoiado. 

Por último, a preparação centralizada é feita de acordo com a possibilidade de 

concentração da tropa. Ela visa à integração dos militares provenientes das diversas 

Organizações Militares envolvidas, o nivelamento das instruções ministradas nas fases 

anteriores, à formação do espírito de corpo e a adoção das medidas administrativas finais que 

antecedem a partida da tropa. Ao final dessa fase é realizado o Exercício Avançado de 

Operações de Paz (EAOP) o qual coroa a preparação do Batalhão que embarcará para o Haiti. 

O Exercício é coordenado pelo Gerente do Preparo, com o apoio do Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (BRASIL, 2011c). 

Cavalcanti (2011, p.4) em seu trabalho feito sobre 10 anos de MINUSTAH sintetiza: 

“O CCOPAB atualmente possui uma estrutura que procura atender, da melhor forma possível, 

aos requisitos de preparo para que contingentes de tropa e indivíduos atuem de forma integrada 

com culturas organizacionais díspares no enfrentamento de complexas situações de crise.” 

 

Figura 7 – Missão de paz no Haiti 

 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2010) 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

  

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: De início, foram 

realizadas leituras preliminares para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados e definição das etapas de análise do material. Ao serem 

estabelecidas as bases práticas para a pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa 

seguindo o cronograma proposto além de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA  

 

Inicialmente foi desenvolvida a pesquisa básica, quanto a finalidade; documental e 

bibliográfica, quanto ao procedimento, através da verificação de manuais, do regulamento 

interno da AMAN, de documentos gerados pela seção de aprovisionamento, e também a partir 

de outras dissertações, a existência de dados suficientes que viabilizasse a pesquisa. Em um 

segundo momento foi utilizada a pesquisa de campo, do tipo descritiva e exploratória, quanto 

ao objeto, através da realização de um questionário acerca das missões no exterior, destinado a 

8 oficiais. Este questionário evidencia a abordagem qualitativa e quantitativa, em função da 

natureza dos dados levantados na mesma.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

            O método utilizado para a confecção desta monografia foi o hipotético-dedutivo, com 

objetivo de verificar se o processo da formação de oficiais na AMAN corroboraria ou refutaria 

a hipótese apresentada inicialmente na pesquisa. 

As pesquisas se desenvolveram utilizando-se manuais do Exército Brasileiro, bem como 

livros e artigos que foram pesquisados na internet, utilizando-se como descritores: Formação; 

AMAN; missão. 

Ao reunir o material foi feita a leitura do mesmo e as partes que compõem a monografia 

foram resumidas em fichamentos, a fim de que se pudesse dar início à redação do mesmo. 

Para a pesquisa de campo foi respondido um questionário virtual por 8 oficiais, que após 

tabulado, compôs o estudo de campo. O questionário encontra-se no Anexo 1 deste estudo. 

           

   

 



27 

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Questionário virtual no “Google Forms” respondido por oito oficiais formados na 

AMAN. Dentre estes oficiais, 5 haviam participado de missões no exterior. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Foi realizado um estudo de caso com oito oficiais, a fim de analisar os aspectos que 

diferenciam o oficial do EB formado na AMAN, no desempenho de funções em missão no 

exterior em comparação com oficiais de outros exércitos. Para tanto os oficiais responderam a 

um questionário virtual, o qual encontra-se no Anexo 1 deste estudo. Cabe salientar que dos 8 

oficiais entrevistados, apenas 5 participaram de missões no exterior. Sendo assim, os 3 que não 

participaram das missões foram descartados para responder a partir da segunda pergunta do 

questionário. Desta forma, leva-se em conta que o estudo produzido foi baseado nas respostas 

de 5 oficiais. 

 

4.1 RESULTADOS 

 

A respeito do oficial já ter participado de missões no exterior, 62% dos entrevistados já 

participou, 38% não participou, de acordo com o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Participação em missões no exterior 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

Tendo sido usada uma escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, foi questionado 

como o entrevistado considera o seu desempenho na (s) missão (ões) no exterior das quais 

participou. Uma parcela de 80% dos entrevistados considera ser 5; 20% considera ser 4, como 

exemplificado no Gráfico 2. 

 

62%

38%

Participação em missões no exterior

Sim Não
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Gráfico 2 – Desempenho nas missões  

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

Tendo sido dado uma escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, foi questionado 

como o entrevistado considera o desempenho de outros oficiais formados na AMAN na (s) 

missão (ões) no exterior das quais participou. De acordo com o Gráfico 3, uma parcela de 80% 

dos entrevistados considera ser 5 e 20% considera ser 4. 

 

Gráfico 3 – Desempenho de outros oficiais formados na AMAN 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

20%

80%

Desempenho na missão

Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5

20%

80%

Desempenho de outros oficiais formados na AMAN

Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5
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Tendo sido dado uma escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, foi questionado 

como o entrevistado considera o desempenho de oficiais de outros exércitos na (s) missão (ões) 

no exterior das quais participou. Dentre os militares que responderam ao questionário, 40% 

consideram ser grau 3; 20% consideram ser grau 4; 20% consideram ser grau 5 e outros 20% 

consideram ser grau 2, conforme se observa no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Desempenho de oficiais de outros exércitos 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

Sobre o fato do entrevistado considerar que a formação da AMAN é superior ou melhor 

do que a formação de oficiais de outros exércitos para a participação em missões no exterior, 

80% dos entrevistados considera que sim, é superior, 20% considera não ser superior, de acordo 

com o Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

40%

20%

20%

Desempenho de oficiais de outros exércitos

Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5
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Gráfico 5 – Formação da AMAN é superior 

 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

4.2 DISCUSSÃO 

 

Dos 8 entrevistados inicialmente, somente 5 participaram de missões no exterior, assim 

sendo a pesquisa foi realizada tomando por base a resposta destes 5 oficiais. Em algumas 

perguntas foi dado as opções de grau 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, assim, com relação 

ao desempenho dos entrevistados nas missões no exterior, 80% considera que seu desempenho 

foi grau 5 (ótimo) e 20% considera grau 4. 

Com relação ao grau de desempenho de oficiais formados na AMAN, 80% considera 

que o desempenho dos mesmos foi grau 5, e 20% considera grau 4. 

No que diz respeito ao desempenho de oficiais de outros exércitos, 40% dos 

entrevistados considera ser grau 3; 20% dos entrevistados considera ser grau 4; 20% dos 

entrevistados considera ser grau 5 e 20% dos entrevistados considera ser grau 2. 

Aqui, percebe-se que apenas 20% dos entrevistados considera que os oficiais de outros 

exércitos possuem um ótimo desempenho em missões no exterior, sendo uma diferença muito 

grande para os 80% que consideram que os oficiais brasileiros tiveram um desempenho de grau 

5 – ótimo. 

Uma parcela de 80% dos entrevistados considera que a formação na AMAN é superior 

à formação de outros exércitos. Observa-se que há uma percepção por parte dos oficiais 

80%

20%

Formação da AMAN é superior

Sim Não
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brasileiros de que a AMAN promove uma ótima formação para seus cadetes, tendo sido relatado 

pelos entrevistados alguns pontos que fazem essa formação ser superior.  

O entrevistado número 1 justificou essa superioridade, afirmando ser “o compromisso 

com o cumprimento da missão acima de qualquer coisa”.  

O entrevistado número 2 respondeu serem “os atributos como responsabilidade, 

camaradagem, espírito de cumprimento da missão, abnegação e iniciativa”.  

O entrevistado número 3 disse ser “valores profissionais como: honradez, integridade, 

compromisso com a instituição, disponibilidade e responsabilidade”.  

O entrevistado número 4 respondeu ser a “dedicação e o conhecimento técnico 

profissional”. 

Por fim, o entrevistado número 5 observou que, de forma geral, em relação aos países 

mais ricos, o mesmo acredita que a AMAN promova no oficial maior capacidade de 

flexibilidade, criatividade e adaptabilidade, considerando o entrevistado que isso é obtido 

através do espírito de cumprimento da missão incutido nos cadetes independente das 

dificuldades que possam se interpor, como a escassez de recursos. Em comparação aos países 

subdesenvolvidos, o entrevistado acredita que o fator de diferenciação no tocante aos modelos 

de formação esteja no estímulo ao pensamento crítico, aliado à elevada disciplina militar e que 

tais características são fomentadas pelo ensino acadêmico permeado por instruções militares e 

pelo exemplo e cobrança constantes dos instrutores ao longo da formação. 

Observa-se que, pelas entrevistas, há uma nítida relação entre um ótimo desempenho do 

oficial com os atributos de liderança, a ética militar e os valores desenvolvidos durante a 

formação. Esses atributos são incutidos por meio do ensino acadêmico aliados ao ensino 

profissional e militar, tendo como base o citado perfil profissiográfico que permeia a linha de 

ensino combatente. Esta interdisciplinaridade observada durante os cinco anos na academia é 

responsável por entregar aos corpos de tropa um oficial com ampla e diversificada formação, 

quer seja sob a ótica intelectual, quer seja sob a profissional.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Por meio desta monografia pudemos, portanto, analisar o nível de eficiência e excelência 

do sistema responsável por formar o oficial na AMAN para o cumprimento de missões no 

exterior, analisando o mesmo sob determinados aspectos, de forma que se possa otimizá-lo para 

futuras turmas de cadetes. 

Este trabalho teve como objetivo verificar os motivos pelos quais os oficiais formados 

na AMAN se destacam no desempenho de suas missões no exterior, considerando, para isso, 

seu processo de formação neste estabelecimento de ensino e os fatores que se distinguem diante 

da formação de oficiais de outros exércitos, participantes das mesmas missões. 

Verifica-se que a formação do oficial possui como alicerce a interdisciplinaridade. Por 

meio desta é possível moldar um profissional altamente capacitado, por meio da união do ensino 

acadêmico e do profissional. Tais valores, por sua vez, são permeados pelos valores e atributos 

que diferenciam e lapidam a qualidade desses líderes.  

Além disso, a formação na AMAN procura desenvolver os valores éticos e morais, bem 

como incentiva a criticidade e a disciplina, moldados desde as primeiras instruções individuais 

básicas, no primeiro ano, passando pelos treinamentos físicos militares, treinamentos de tiro e 

de equitação, bem como por todas as seções de ensino da AMAN. Cada uma delas é responsável 

por realizar a construção do arcabouço da identidade e personalidade militar do oficial.  

Através da entrevista realizada com os oficiais formados na AMAN, pôde-se perceber 

também que as características que diferenciam este oficial no desempenho de funções em 

missão no exterior em comparação com oficiais de outros exércitos é a formação propriamente 

dita, sendo esta voltada para o desenvolvimento dos atributos da área afetiva, destacando entre 

estes a liderança, que foi muito citada pelos entrevistados. 

Conclui-se, portando, que a hipótese foi confirmada, tendo em vista que o trabalho 

abordou a formação, por meio da interdisciplinaridade e o empenho na aérea afetiva. 

O referido trabalho encontrou dificuldades no levantamento de dados que abordassem 

acerca da formação de oficiais de outras nações. Esta dificuldade foi suprida, parcialmente, 

através dos relatos de oficias brasileiros por meio do questionário; estes, por sua vez, se 

mostraram facilmente acessíveis e interessados em contribuir com a mesma.  

O campo de estudo sobre nossa formação é extremamente vasto, abrangendo a 

complexidade dos seres humanos e as relações entre eles, os métodos e atividades aqui 
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desempenhadas. Esta monografia não extingue este assunto e é aconselhável que se prossiga 

com análises e pesquisas sobre o tema em questão, à luz de novas perspectivas, como por 

exemplo o reflexo da formação no desempenho dos comandantes de grandes unidades e de 

comandos militares de aérea e o desempenho do EB nas competições internacionais de patrulha.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO AOS OFICIAIS 

 

 

 

1) O senhor já participou de missões no exterior? 

2) Em uma escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, como o senhor considera seu 

desempenho na (s) missão (ões) no exterior das quais participou? 

3) Em uma escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, como o senhor considera o 

desempenho de outros oficiais formados na AMAN na (s) missão (ões) no exterior das 

quais participou? 

4) Em uma escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, como o senhor considera o 

desempenho de oficiais de outros exércitos na (s) missão (ões) no exterior das quais 

participou? 

5) O senhor considera que a formação da AMAN é superior ou melhor do que a formação 

de oficiais de outros exércitos para a participação em missões no exterior? 

6) O que na formação da AMAN pode ser considerado superior para que o oficial ali 

formado tenha um melhor desempenho nas missões no exterior? 
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