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RESUMO 

 

 
O presente estudo é baseado no Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de 
Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro, proposto, especificamente, às escolas de 
formação. Todavia, na conjuntura atual, esse público têm a oportunidade de se 
especializar na área operativa. Nesse contexto, insere-se o problema desta pesquisa: 
quais ações o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) deve realizar para 
adequar o Curso de Operações na Selva (COS) às demandas da Força transformada 
sem reduzir o nível de operacionalidade e efetividade? Ao responder essa questão, 
atinge-se o objetivo geral deste trabalho: a proposta de um plano de adequação do 
CIGS para a sua modernização. Para isso, é realizada a pesquisa bibliográfica e 
documental em um primeiro momento e, posteriormente, a aplicação de técnicas para 
coleta de informações. Na revisão da literatura, são apresentados os dois pilares desta 
investigação: o COS, que inclui as suas características, as do CIGS e as do ambiente 
operacional amazônico; e a inserção do sexo feminino na linha bélica do EB,  
analisando-se também a presença de mulheres em atividades de caráter operativo 
em outras Forças Armadas do Brasil e de outros países. Na coleta de dados, aplica-
se a análise qualitativa a partir de: questionários, respondidos por 12 (doze) instrutores 
na AMAN que são especialistas em operações na selva e têm contato direto na 
formação das Cadetes; entrevista, com militar do sexo feminino que é concludente do 
COS e apoiou, diretamente, a especialização de alunos no CIGS; e grupo focal, que 
é composto por militares com experiência em instrução de operações na selva e 
realiza o debate dos dados anteriormente relacionados. Desse modo, são 
identificadas, por meio do método indutivo, as necessidades de adequação para 
modernização do centro. Esses resultados são apresentados e discutidos, sendo 
analisados a partir do Planejamento Baseado em Capacidades, articulando-se os 
fatores determinantes delas: Doutrina, Processos, Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura. Na sequência, conclui-se que são 9 (nove) as ações 
primordiais a serem executadas: apresentar, para os militares envolvidos no COS, os 
aspectos fisiológicos relevantes das mulheres; sugerir às alunas a condução de 
materiais de higiene específicos; adquirir materiais de instrução e de atendimento 
médico adequados e específicos ao uso desse segmento; apresentar às alunas os 
aspectos fisiológicos da mulher relevantes às circunstâncias do curso; apresentar, nas 
instruções, os aspectos relevantes sobre mulheres no combate; especificar as 
condutas de relacionamento interpessoal no COS; permanecer militar do sexo 
feminino na equipe de saúde do CIGS; destinar um alojamento no CIGS para as 
alunas; e adequar os banheiros de alunos que sejam frequentados por mulheres. 
Assim, é respondido o problema de pesquisa e proposto um plano exequível e simples 
para a adequação do centro, incluindo-se uma cartilha de orientações para o corpo 
permanente. 
 

 

Palavras-chave: Centro de Instrução de Guerra na Selva. Curso de operações na 
selva. Linha de Ensino Militar Bélico. Militar do sexo feminino.   



ABSTRACT 

 

 
The present study is based on the Project of Insertion of the Female in the War Military 
Education Line of the Brazilian Army, specifically proposed to military schools. 
However, in the current situation, this public has the opportunity to be specialized in 
the operational area. In this context, the problem of this research is presented: what 
actions should the Jungle Warfare Training Center (JWTC) take to adapt the Jungle 
Operations Course (JOC) to the demands of the transformed Force without reducing 
the level of operationality and effectiveness? When answering this question, the 
general objective of this work is reached: the proposal of a plan to adapt the JWTC for 
its modernization. For this, bibliographic and documentary research is carried out at 
first and, subsequently, the application of techniques for collecting information is done. 
In the literature review, the two pillars of this investigation are presented: the JOC, that 
includes its characteristics, those of the JWTC and those of the Amazonian operating 
environment; and the insertion of females in the war military line of the Brazilian Army, 
also analyzing the presence of women in activities of an operational nature in others 
Armed Forces in Brazil and in other countries. In data collection, qualitative analysis is 
applied through: questionnaires, answered by 12 (twelve) instructors of Agulhas 
Negras’ Military Academy who are specialists in operations in the jungle and have 
direct contact in the formation of Cadets; interview, with a female military who 
completed the JOC and directly supported the specialization of students at JWTC; and 
a focus group, that is composed by militaries that was instructors of JOC and debates 
the data previously related. In this way, the adaptation needs for Center modernization 
are identified through the inductive method. These results are presented and 
discussed, while is analyzed the Capacity-Based Planning, articulating their 
determining factors: Doctrine, Processes, Training, Material, Education, Personnel and 
Infrastructure. Afterwards, it is concluded that there are 9 (nine) primary actions to be 
performed: to present the relevant physiological aspects of women for the military 
involved in the JOC; to suggest to students the conduction of specific hygiene 
materials; to purchase instructional and medical care materials appropriate and 
specific to the use of this gender; to introduce students to the physiological aspects of 
women that are relevant to the course circumstances; to present, in the instructions, 
the relevant aspects about women in combat; to specify the behaviors of interpersonal 
relationships in the JOC; to remain female military personnel on the JWTC medical 
team; to provide accommodation at JWTC for the students; and to adapt the bathrooms 
of students who are frequented by women. Thus, the research problem is answered 
and a feasible and simple plan for the adequacy of the Center is proposed, including a 
booklet for the Military Organization. 
 

 

Keywords: Jungle Warfare Training Center. Jungle Operations Course. War Military 
Education Line. Military Woman. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Linha de Ensino Militar Bélico (LEMB) do Exército Brasileiro (EB) admitiu o 

sexo feminino em 2017. Com isso, tornou-se necessária a modernização dos 

Estabelecimentos de Ensino (EE) e Corpos de Tropa a fim de garantir o cumprimento 

da missão constitucional da Força Terrestre (F Ter), reforçando o poder de dissuasão 

do Exército.  

O EB tem atuado em um contexto de contínua transformação. Diante disso, o 

emprego de equipamentos cada vez mais avançados na área de defesa nacional é 

uma estratégia para alcançar a evolução técnica, mantendo-se competitivo frente a 

outros países desenvolvidos e em desenvolvimento. Entretanto, a constante 

capacitação dos militares, realizada nos EE, destaca-se sobremaneira. 

A formação e a especialização – nos diversos ambientes operacionais 

encontrados no Brasil – destacam-se sobre os demais aspectos que envolvem o 

preparo e o emprego em combate. A elevada qualidade da preparação técnica da 

tropa é capaz de compensar as limitações dos aparatos materiais, sendo reconhecida 

internacionalmente. Desse modo, a despeito de outros países possuírem 

equipamentos mais avançados, o poder bélico brasileiro se impõe também pela 

capacitação do pessoal, em permanente prontidão operativa. 

 Na área do preparo de pessoal, insere-se esta pesquisa, alicerçada em dois 

pilares. Um é o mais recente público ingresso na linha militar bélica do EB: as 

mulheres. Outro é o ambiente operacional amazônico, mais especificamente o Centro 

que desenvolve a doutrina de operações na selva e adestra os militares para operarem 

nesse meio: o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS). 

A partir do reconhecimento de que a especialização de mulheres em operações 

na selva é uma realidade próxima, para a qual o EB precisa preparar-se, busca-se 

propor uma forma adequada para a inserção desse segmento da linha bélica no 

escopo das operações na selva. Esse novo contexto pressupõe desafios a serem 

superados. 

As alterações nas formas de articulação social, bem como o desenvolvimento 

científico e tecnológico, acarretam mudanças nas configurações das conjunturas 

sobre as quais o EB é chamado a intervir. Por essa razão, faz-se necessário aplicar 

meios e recursos a fim de que as estruturas da F Ter estejam, constantemente, em 



16 
 

condições de oferecer a maior efetividade no emprego, ainda que, por vezes, sejam 

necessárias mudanças. 

Segundo Covarrubias (2007), há três modos por meio dos quais uma instituição 

militar pode modificar-se: adaptação, modernização e transformação. A adaptação 

busca a continuidade da realização das atividades previstas; a modernização envolve 

a melhoria do processo; e a transformação projeta novas capacidades, a preparação 

para novas missões. Assim, enquanto a adaptação diz respeito ao ajuste dos recursos 

e a modernização refere-se à atualização com fins à evolução, mantendo, em ambos 

os casos, o foco das ações no presente, a transformação volta-se às concepções, 

apontando para o futuro da Instituição. 

A Transformação Militar pode ser compreendida como uma profunda alteração 

de algum aspecto bélico, algo que, como no caso da implementação da doutrina de 

operações conjuntas, ultrapasse o nível da adaptação e da modernização (DAVIS, 

2010), do ajuste e da melhoria de uma capacidade, formulando outras novas, que 

atenderão às novas demandas que se apresentam ou apresentarão. Transcendem-

se infraestruturas e equipamentos, alcançando-se novas concepções de doutrina, 

gestão e mentalidade, movendo-se na direção do futuro (BRASIL, 2011a, p. 13).  

Todavia, o EB entende esse conceito enquanto uma ação relacionada ao que 

Covarrubias (2007) chama de modernização, uma vez que a F Ter propõe, nos 

documentos que tratam desse tema, a otimização das atividades já desenvolvidas. A 

celeridade da transformação é diretamente proporcional ao nível de inovação 

desenvolvido; quanto maior a inovação, mais rápida a transformação (AZEVEDO, 

2018). Por essa razão, é evidenciado em estudos científicos (SLOAN, 2007, p. 3; 

COVARRUBIAS, 2007) que é indispensável a permanente continuidade e atualização 

da transformação. Afinal, não se trata de um fim, mas de um processo (FARRELL; 

RYNNING; TERRIFF, 2013, p. 7). 

Em “O Processo de Transformação do Exército” (2010), tem-se o conceito de 

Transformação para o EB, que objetiva a preparação para mitigar e equacionar 

problemas futuros, desenvolvendo a capacidade de projetar poder em nível mundial, 

potencializando a força dissuasória, especialmente na Amazônia, região estratégica 

onde o conhecimento especializado é fator determinante. Essa publicação evidencia 

a importância desse processo e o seu planejamento e execução, que passa pelos 

“Vetores de Transformação” (VT). Estes abarcam desde estudos, diagnósticos, 
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concepções e planejamentos até processos, ferramentas, recursos humanos, 

capacitações e meios necessários (BRASIL, 2010, p. 30). 

Dentre os sete vetores abordados, destacam-se dois: a doutrina, e a educação 

e cultura. No âmbito doutrinário, preconizam-se mudanças a fim de propiciar a 

modernização para adequação à Era da Informação. No educacional e cultural, é 

reconhecida a necessidade de  desenvolver um sistema baseado no emprego de 

ferramentas de gestão do conhecimento (BRASIL, 2010, p. 35), gerando capacidades 

e desenvolvendo os recursos humanos, o que evidencia a promoção de modificações 

na natureza da Força – em consonância com o conceito de Covarrubias (2007) para 

Transformação. 

No contexto da busca pelo aperfeiçoamento de uma Doutrina Militar Terrestre 

(DMT) compatível com uma Força em transformação, mais especificamente quanto 

às operações na selva – em consonância com os Objetivos Estratégicos do Exército 

nº 1, a adequação da infraestrutura de Organizações Militares (OM) do Comando 

Militar da Amazônia (CMA) e do Comando Militar do Norte (CMN) (BRASIL, 2019h, p. 

9),  6, o aperfeiçoamento da doutrina de operações na selva (BRASIL, 2019h, p. 25), 

e 12, a inserção do segmento feminino na Linha de Ensino Militar Bélico (LEMB) do 

Exército Brasileiro (EB) (BRASIL, 2019h, p. 41) –, esta investigação trata dos novos 

desafios para o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)1. 

A constante evolução da DMT e das demais características do EB e do mundo, 

principalmente nesta última década, traz-nos o grande desafio de investigar o 

processo de modernização do CIGS. Nesse contexto, a necessidade de repensar 

estruturas físicas e organizacionais para atualização da doutrina e, por conseguinte, 

seu aprimoramento e modernização. 

A especialização de militares em operações na selva, assim como o 

desenvolvimento de pesquisas e doutrina necessita de uma grande e moderna 

infraestrutura física e condições para capacitação de pessoal. Uma maior quantidade 

e qualidade de recursos materiais, doutrinários e tecnológicos propiciam ao aluno um 

melhor aprendizado quando tratamos o aspecto educação. 

O CIGS, apesar da constante evolução no desenvolvimento de suas estruturas 

materiais, tecnológicas e doutrinárias voltadas à instrução, não está plenamente 

 
1 O CIGS é o local foco deste trabalho. Essa OM, sediada na cidade de Manaus - AM, está vinculada, 

no âmbito educacional, à Diretoria de Educação Técnica Militar (DETMil) e, nos demais assuntos 
referentes à sua atuação, ao CMA. 
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preparado estruturalmente para que possa ser refletido, nos cursos ministrados, 

melhora da capacidade de aprendizado e conhecimento.  

A evolução dos meios para atuação na defesa do ambiente amazônico, como 

radares, meios optrônicos, meios de transporte aéreos e fluviais, melhorias nos 

processos de logística nessa selva de grande vazio demográfico, permite à F Ter 

ampliar sua capacidade de combate e apoio ao combate. Por outro lado, permite às 

forças oponentes utilizar esses mesmos meios ou equivalentes em proveito próprio 

nos conflitos. Essa conjuntura impõe constante estudo e atualização na doutrina de 

operações na selva para enfrentar esses desafios da era do conhecimento.  

Um exemplo é o que acontece, atualmente, com os trabalhos de atualização 

da Doutrina Gama-R, que se fundamenta na Estratégia de Resistência. Outro é a 

inserção das mulheres na LEMB; como parte da evolução da F Ter, novas 

capacidades poderão e deverão ser atingidas. Por ser um acontecimento novo, há 

necessidade de preparar e implementar mudanças nas OM, principalmente nos 

estabelecimentos de ensino de formação e especialização – neste último caso, está 

incluso o CIGS. 

Com a Lei nº 12.705/2012, o Exército implementou o Projeto de Inserção do 

Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (PISFLEMB-

EB), com o objetivo de viabilizar as condições adequadas para receber e formar esse 

segmento na LEMB (BRASIL, 2017h, p. 4), com o ingresso, em 2017, das primeiras 

alunas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e na Organização 

Militar do Corpo de Tropa (OMCT), visando à formação das oficiais e sargentos, 

respectivamente. Dessa forma, surgiu a possibilidade das militares estarem também 

presentes em todas as linhas de ensino do Exército – Bélico, Científico-Tecnológico, 

Saúde e Complementar (BRASIL, 2016b, p. 25). 

As militares da LEMB participam da atividade fim do Exército: o combate. 

Podendo integrar, no caso das oficiais, o serviço de intendência ou o quadro de 

material bélico, e sendo capacitadas à direção, ao preparo e ao emprego da F Ter. 

No curso de formação de sargentos de carreira, as alunas podem ingressar nas 

seguintes Qualificações Militares de Subtenentes e Sargentos (QMS) da LEMB: 

intendência, manutenção de armamento, manutenção de viatura auto, mecânico 

operador, manutenção de comunicações e topografia, todos na Escola de Sargento 

de Logística (EsSLog) e no Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). 
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Atualmente, as primeiras militares formadas na EsSLog e no CIAvEx têm a 

oportunidade, atendendo os requisitos da legislação, de se inscreverem para realizar 

o COS Categoria C. A partir de 2021, as primeiras militares combatentes formadas na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) poderão integrar turnos do COS 

Categoria B. 

É premente que as distinções fisiológicas entre os segmentos feminino e 

masculino – tematizadas em diferentes estudos (como em: FRIEDL, 2005; BALDON, 

2011; TEPE, 2016) – sejam analisadas, considerando situações (extremas) de 

combate, para compreensão dos reflexos na atuação de uma tropa. 

Assim sendo, é mister adequar as instruções, estruturas e processos para que 

as militares do sexo feminino tenham as ferramentas mais adequadas para se adaptar 

a essa conjuntura. Isso se faz necessário para evitar a redução dos níveis de 

operacionalidade e eficiência na especialização dos militares em operações na selva. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Como pensar a doutrina dentro da Força transformada sem perder a 

operacionalidade e efetividade? Esse questionamento norteia o presente trabalho, 

que deriva da observação de lacunas a respeito da inserção do sexo feminino da 

LEMB em atividades operativas, mais especificamente no ambiente de selva, e 

avança para o reconhecimento e análise de outros fatores desafiadores, na atual 

conjuntura, para o Centro de Instrução de Guerra na Selva. 

Desse modo, atenta-se para as restrições apontadas no plano do PISFLEMB-

EB para seu desenvolvimento: 

 
Os trabalhos da Equipe do Projeto estão direcionados às escolas de 
formação. Portanto, ficam excluídos os Estabelecimentos de Ensino de 
especialização, aperfeiçoamento, altos estudos militares, bem como as OM 
que receberão os concludentes dos cursos de formação. (BRASIL, 2017h) 

 

Tendo em vista essa limitação, e com o intuito de contribuir para a aplicação 

desse Projeto no ambiente de selva, empreende-se um esforço acadêmico para dar 

maior solidez através de estudos e aplicação de metodologias científicas que 

fundamentem a modernização dos processos e procedimentos formativos, incluindo-

se desde os aspectos estruturais até os organizacionais. 
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No entanto, entende-se que é preciso investigar outros aspectos da Força 

Transformada que tornam imperativa a modernização da doutrina específica 

pertinente ao EE de especialização em foco. Para isso, busca-se identificá-los, discuti-

los e compreendê-los no contexto de transformação e modernização da Força. 

4.2.4.1.1 

Assim, são postos em questão, com fins ao aprimoramento das formas de 

combater, outros objetivos do Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2020-2023 

alinhados ao contexto de reflexões sobre a formação em cursos de operações no 

ambiente de selva. 

Uma atividade nesse contexto é “12.1.7.1 Inserir o segmento feminino na Linha 

de Ensino Militar Bélico do EB” (BRASIL, 2019h, p. 41), relativa à ação estratégica 

“2.1.7 Adequar o sistema de ensino para a inserção das mulheres na linha de ensino 

militar bélico” (BRASIL, 2019h, p. 41) e à estratégia “12.1 Atualização do Sistema de 

Educação e Cultura” (BRASIL, 2019h, p. 41) do OEE 12 - APERFEIÇOAR O SISTEMA 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Além dessa, tem-se: a atividade “1.1.3.1 Adequar a infraestrutura das OM 

sediadas no âmbito do Comando Militar da Amazônia (CMA) e Comando Militar do 

Norte (CMN)” (BRASIL, 2019h, p. 9), relativa à ação estratégica “1.1.3 Rearticular e 

reestruturar a Força Terrestre na Área Estratégica da Amazônia" (BRASIL, 2019h, p. 

9) e à estratégia “1.1 Ampliação da Capacidade Operacional” (BRASIL, 2019h, p. 9) 

do OEE 1 - CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO EXTRARREGIONAL; e a atividade 

“6.1.1.3 Aperfeiçoar a doutrina de: Operações na Selva” (BRASIL, 2019h, p. 25), da 

ação estratégica “6.1.1 Aperfeiçoar a doutrina singular e contribuir com o 

aperfeiçoamento da doutrina conjunta” (BRASIL, 2019h, p. 25) e estratégia “6.1 

Estabelecimento de uma Doutrina Militar Terrestre compatível com uma Força 

transformada” (BRASIL, 2019h, p. 25) do OEE 6 - MANTER ATUALIZADO O 

SISTEMA DE DOUTRINA MILITAR TERRESTRE. 

 

1.1.2 Antecedentes do Problema 

Em 2010, o Estado-Maior do Exército (EME) publicou O Processo de 

Transformação do Exército (BRASIL, 2010). Nele é apresentado o planejamento de 

longo prazo para a implementação da transformação militar, sendo descritas as 

capacidades necessárias ao EB em 2030 e as ações a serem executadas a fim de 



21 
 

desenvolvê-las. Cabe salientar que essas capacidades a serem desenvolvidas são 

reconhecidas como demandas militares da Defesa Nacional à F Ter. 

Em que pese a aprovação do PEEx 2020-2023, o qual não promoveu alteração 

significativa para esta pesquisa e não revogou o anterior, o PEEx 2016-2019, este, na 

sua visão de futuro, evidencia duas ideias centrais: Força em transformação – ou 

transformada, manifestada ao abordar o “Processo de Transformação do Exército” – 

e capacidade: 

 
a. Até 2022, o Processo de Transformação do Exército chegará a uma NOVA 
DOUTRINA – profissionais altamente capacitados e motivados – para que o 
Exército enfrente, com os meios adequados, os desafios do século XXI, 
respaldando as decisões soberanas do Brasil no cenário internacional. 
[...] 
c. O presente PEEx será complementado pelo planejamento de médio e de 
longo prazos (visão 2016-2035), buscando sincronismo com os sucessivos 
Programas Plurianuais (PPA) de governo e com foco na transformação da 
Força, na busca das novas capacidades requeridas, presentes e futuras, as 
quais serão traduzidas no PEEx por intermédio de ações transformadoras. 
(BRASIL, 2017i, p. 4, grifo nosso) 

 

Essas são duas noções centrais na reflexão sobre a atuação do EB em um 

futuro próximo, reaparecendo nos planejamentos de médio e longo prazos. Isso 

porque o desenvolvimento das capacidades é promovido por meio da continuidade 

das ações de planos de curto prazo – as quais estão no nível de execução. Por isso, 

é preciso pensar os fatores da Força transformada destacados neste estudo 

(atualização e modernização da doutrina, adequação de infraestrutura, e inserção do 

sexo feminino nos COS Cat B e C; este último, como avanço na implementação do 

PISFLEMB) primeiro a curto prazo, até o ingresso das primeiras militares combatentes 

no COS.  

Para a aplicação do PISFLEMB em atividades operativas no ambiente de selva, 

é preciso reconhecer as limitações para superá-las, buscando por maior solidez 

através de estudos e da aplicação de metodologias científicas. 

É observado que a execução do ingresso do sexo feminino, na OMCT, na 

EsPCEx, e, posteriormente, na AMAN, ocorre de maneira satisfatória. Essa fase está 

em andamento com as sargentos e, a partir de 2021, se efetivará com as Cadetes 

podendo frequentar cursos e estágios na área operativa. 

Nesse contexto, incluem-se o COS Categoria B – que especializa os oficiais 

intermediários, subalternos e cadetes – e Categoria C – que especializa os 

subtenentes e sargento para as operações na selva. No entanto, é notória a escassez 
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de estudos específicos que reúnam ensinamentos e experiências colhidos dos 

desempenhos de mulheres em cursos operacionais. 

Ressalta-se que o CIGS não tem hoje as estruturas preparadas e a expertise 

para receber esse público e registra, até o presente momento, a formação de duas 

militares: em 2010, no COS Cat F, duas sargentos provenientes do quadro de saúde.  

 Pensando-se, ainda, o aspecto da infraestrutura das OM no âmbito do CMA, 

reflete-se sobre a extensão desse centro, que possui um campo de instrução com uma 

área de 1.150 km² e 8 bases de instrução. Entende-se que as instalações físicas 

devem refletir o esforço para, considerando a conjuntura que se apresente, cumprir a 

atividade fim (no caso, de ensino), uma vez que possuir essa grande área física e 

relevante quantidade de bases não é suficiente para a especialização de militares se 

o CIGS não acompanhar a transformação da F Ter.  

O crescente estudo e teste de novos materiais adaptados ao ambiente de 

selva, o aumento da necessidade de meios de comando e controle, principalmente 

em um ambiente onde a comunicação é dificultada por diversos fatores fisiográficos, 

a adequação dos métodos de ensino por competências nos estabelecimentos de 

ensino, o que, ainda, na prática está em andamento, a inserção de mulheres 

combatentes na área logística. 

Quanto à modernização da DMT, na última década, a criação e atualização de 

manuais doutrinários da F Ter se acentuou sobremaneira. Na Era da informação2, o 

conhecimento e a informação são fatores indispensáveis para a análise e tomada de 

decisão, em que se incluem as circunstâncias relacionadas a conflitos armados. 

A experiência adquirida pelo Exército na participação em recentes operações 

e no intercâmbio com outras agências tem permitido, além de maior proximidade e 

intercâmbio com países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN)3, a análise da doutrina e o desenvolvimento de capacidades no âmbito da F 

Ter. 

Nesse contexto, fica evidente, ainda, que se faz necessário buscar 

experiências de outras tropas das FA do Brasil e de outros países, já testadas em 

 
2 Era da informação ou Era Digital, designações empregadas ao tratar dos avanços tecnológicos 

decorrentes da Terceira Revolução Industrial, marcada pelo ciberespaço, a informática e a internet. 
3 Conhecida também por Aliança Atlântica, a OTAN é uma aliança militar intergovernamental baseada 

no Tratado do Atlântico Norte, que foi assinado em abril de 1949. A organização constitui um sistema 
de defesa coletiva através do qual os seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em 
resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. (ORGANIZAÇÃO, 2020) 
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cursos de combate, e propiciar a análise comparada com a doutrina, adaptando e 

aproveitando aquilo que for aplicável dentro da realidade do EB e de cada ambiente 

operacional. 

 

1.1.3 Formulação do Problema 

 

A partir do reconhecimento do investimento do Exército para a inserção de 

mulheres na LEMB, a adequação da infraestrutura de OM do Comando Militar da 

Amazônia e o aperfeiçoamento de doutrina de operações na selva, dos antecedentes 

do problema e das lacunas no conhecimento a serem preenchidas, formula-se o 

seguinte problema de pesquisa: quais ações o CIGS deve realizar para preparar o 

centro e adequar o COS às especificidades das militares da LEMB-EB da Força 

transformada sem reduzir o nível de operacionalidade e efetividade? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral propor um plano para adequação 

do Centro de Instrução de Guerra na Selva à Força transformada. Isso se faz a fim de 

subsidiar o aperfeiçoamento da doutrina de operações na selva, sendo sugeridas 

soluções para os possíveis óbices identificados na especialização da militar da LEMB, 

desde a seleção até a conclusão do COS, e viabilizando uma fundamentação 

científica para manutenção, e até mesmo avanço, nos níveis de operacionalidade e 

eficiência. No entanto, isso se busca sem perder de vista as peculiaridades desse 

segmento e de forma a salvaguardar os elevados níveis de operacionalidade, 

eficiência, e avanço em Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), bem como a otimizá-los na adequação das 

estruturas tangíveis e intangíveis desse centro. 

Assim, são objetivos específicos: 

a. Apresentar o Planejamento Baseado em Capacidades, considerando-se as 

experiências empreendidas em FA do Brasil e de outros países, bem como os 

fundamentos para a modernização de cursos voltados para o ambiente operacional 

de selva. 
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b. Apresentar as características de atuação do CIGS para a avaliação e a 

formação de militares da LEMB no COS, sendo descritas também as condições de 

seleção nesses cursos. 

c. Identificar as condições para implementação do PISFLEMB no COS, com 

foco nos testes de ingresso no curso. 

d. Identificar quais processos, procedimentos e estruturas do centro deveriam 

ser adaptados ou criados para atender à demanda de superação do desafio de 

especializar militares do sexo feminino da LEMB no COS. 

e. Analisar as modificações propostas neste estudo a fim de que sejam mais 

eficientes os métodos e os critérios para seleção e especialização dos alunos do COS. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Tendo em vista o objetivo de propor um plano em que os recursos sejam 

otimizados em prol de maior eficiência e operacionalidade da Força transformada, 

opta-se pela utilização de questões de estudo (NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 54) 

para nortear o desenvolvimento da pesquisa. São elas: 

a. Quais contribuições os saberes construídos pelo Planejamento Baseado em 

Capacidades podem oferecer ao esforço acadêmico de discussão da modernização 

de cursos operacionais de selva do EB? 

b. Quais são as características da atuação avaliativa e formativa nos cursos de 

operações na selva ministrados no CIGS? 

c. Com foco nos testes de ingresso, quais as condições para a implementação 

do PISFLEMB nos cursos de operações na selva?  

d. Quais processos, procedimentos e estruturas do CIGS necessitariam de 

modificações para o adequado enfrentamento do desafio de especializar militares do 

sexo feminino da LEMB no COS?  

e. Como as adaptações propostas no âmbito das estruturas físicas e 

organizacionais para o enfrentamento efetivo dos desafios presentes e iminentes no 

CIGS contribuem para a melhoria dos processos de avaliação do candidato e ensino-

aprendizagem do aluno empreendidos? 
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

  

 As adaptações investigadas sobre doutrina, infraestrutura e inserção do sexo 

feminino nos cursos operacionais no ambiente de selva para militares combatentes 

são reflexo da atenção ao processo de transformação por que o EB passa. 

A doutrina das operações na selva está em constante atualização e evolução. 

Uma das razões para isso é a grande quantidade de militares brasileiros 

especializados em guerra na selva que empregam técnicas, táticas e procedimentos 

em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA). Outra razão é 

que militares do Exército realizam cursos em operações na selva e visitas técnicas em 

centros de instrução de nações amigas e, ao retornarem, após a experiência prática, 

têm a oportunidade de testar e propor a atualização da doutrina. 

Em relação ao aspecto infraestrutura, especificamente sobre os ajustes 

demandados no campo de instrução do CIGS pela Força transformada, o ambiente 

amazônico é, por si só, uma razão para as dificuldades de modificações 

infraestruturais do centro. 

Ao longo dos mais de 50 anos de uso desse espaço para adestramento, houve 

poucas modificações. Esse fato também é justificado, por um lado, pela necessidade 

de se buscar manter um ambiente real de selva primária, sem muita interferência do 

homem, e, por outro lado, pela restrição de recursos tecnológicos. Obras nas 

estruturas físicas para aperfeiçoamento da instrução, com a construção de novas 

instalações e a reforma das antigas, por vezes não utilizadas há tempos, são 

realizadas continuamente, porém em um ritmo menos acelerado do que o ideal para 

a formação. 

Quanto à realização dos cursos de operações na selva, pode-se afirmar que, 

em razão da recente presença do sexo feminino na LEMB, o Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx), apoiado por outros Órgãos de Direção 

Setorial, realiza estudos adequados acerca das adaptações nos índices das provas 

físicas e algumas pesquisas são realizadas com relação ao desempenho das cadetes 

em atividades operacionais. 

Todavia, não há trabalhos voltados para o ambiente de selva, mais 

especificamente para a inserção do sexo feminino da LEMB no COS. Por isso, muitos 

aspectos ainda devem ser analisados, como: estruturas físicas do centro; protocolos 
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de atendimentos médicos e psicológicos; implementação de novas instruções; 

viabilidade de nomeação de instrutoras ou monitoras para o curso; e perfil de egresso. 

Algumas limitações percebidas em estudos anteriores, como de Paula Junior 

(2017), Santos Júnior (2018), Piovesan (2018), Gil (2017), Brito (2019) e Silva (2014), 

e que se visa a superar são: a abordagem genérica das futuras oficiais combatentes 

de carreira nos cursos e estágios operacionais, deixando de considerar as 

especificidades de cada curso; a escassez de dados reais sobre desempenho das 

cadetes; e o caráter restrito das ações, dificultando a implementação do que é 

proposto. 

Busca-se, com este trabalho, um enfoque novo, pois é limitado a um renomado 

curso, em que 37 (trinta e sete) países já especializaram os seus militares (BRASIL, 

2019c). Fugindo da abordagem generalista, este estudo propicia o conhecimento e a 

análise de processos pedagógicos e estruturais de um curso em contexto de 

irrefutável relevância que, entretanto, dispõe de escassa e imprecisa literatura 

científica para formação de um referencial teórico que ampare as ações de 

planejamento e execução. Portanto, há uma contribuição para atualizar a doutrina no 

Exército. 

Assim, tem-se como vantagens desta investigação: a confecção de um trabalho 

de caráter ostensivo para servir de fonte de consulta para a equipe do CIGS e, 

também, de pressuposto teórico primário para outros estudos que sigam em linha de 

pesquisa igual ou similar; a elaboração de um plano de inserção do sexo feminino no 

COS; a proposição de projetos para adaptação dos meios físicos às novas demandas; 

e a proposta de intervenções capazes de otimizar o desempenho de instrutores e 

monitores do COS. 

Na linha do Plano Estratégico do Exército 2020-2023 – que estabelece, no 

Objetivo Estratégico do Exército nº 12 (BRASIL, 2019h, p. 41-43), a adequação do 

sistema de ensino para a inserção das mulheres na LEMB – e alinhado com a 6ª 

Diretriz do Comandante do Exército – “Consolidar a inserção do segmento feminino 

na linha de ensino militar bélico e estudar a ampliação dessa participação.” (PUJOL, 

2019, p. 15) –, este estudo se faz necessário para servir de cabedal doutrinário para 

a análise de medidas a serem consideradas e implementadas para o cumprimento da 

missão de especializar oficiais combatentes especialistas em operações na selva, 

visando ao desenvolvimento de suas competências e à sua capacitação militar. 
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Cabe destacar que, no plano do PISFLEMB-EB, atualizado em 28 de março de 

2017, os trabalhos da Equipe do Projeto direcionam-se às escolas de formação, não 

se ocupando dos EE de especialização, aperfeiçoamento e altos estudos militares 

(BRASIL, 2017h). Por essa razão, faz-se necessário pensar a conjuntura dessa 

inserção no âmbito dos centros de instrução.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O contexto de atuação do Exército Brasileiro está em constante transformação, 

refletindo na necessidade imprescindível de transformação também da Força. Por 

conseguinte, a Doutrina Militar Terrestre (DMT) deve ser, permanentemente, posta 

em questão e atualizada. Desse modo, não é aceitável a estagnação, sob pena de 

comprometer a eficiência das capacidades de combate. 

No marco conceitual do Manual de Fundamentos – Doutrina Militar Terrestre 

(BRASIL, 2019j, p. 1-2), torna-se evidente, por meio das definições apresentadas, a 

preponderante importância do contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

bases doutrinárias. 

 
1.3.3 A Doutrina Militar de Defesa (DMD) aborda as normas gerais da 
organização, do preparo e do emprego das FA, quando empenhadas em 
atividades relacionadas com a defesa do País. Seus assuntos relacionam-se 
diretamente com a garantia da soberania e da integridade territorial e 
patrimonial do País, e ainda com o respeito aos interesses nacionais.  
1.3.4 A Doutrina Militar Terrestre (DMT) é o conjunto de valores, 
fundamentos, conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e 
procedimentos da F Ter, estabelecido com a finalidade de orientar a Força no 
preparo de seus meios, considerando o modo de emprego mais provável, em 
operações singulares e conjuntas.  

 

O caráter conceitual da doutrina faz com que ela permeie a formação, o preparo 

e o emprego da F Ter. A relevância do foco no conhecimento doutrinário é manifesta 

ainda nos domínios que dele derivam: 

 
a) as normas e os procedimentos que constituirão o objeto das publicações 
doutrinárias da F Ter; 
b) as bases para a elaboração dos planos/programas de adestramento das 
unidades e de instrução das tropas; 
c) os fundamentos da educação militar, que delinearão os planos de ensino 
nos diversos níveis; 
d) os critérios para o aperfeiçoamento das estruturas operativas e a 
determinação de meios com tecnologia adequada; e 
e) as bases para a formação moral, intelectual e física do combatente. 
(BRASIL, 2019j, p. 1-3, grifo nosso) 

 

Em razão da sua ampla abrangência, a discussão doutrinária precisa ser uma 

constante atividade, principalmente, nos estabelecimentos de ensino, contexto em 

que se insere o CIGS.  

A busca por aperfeiçoamento na área operativa ao longo da carreira é uma 

ação necessária aos militares e fomentada pela Força. Isto se dá, inicialmente, 
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durante os primeiros anos de formação, quando ainda se delineia o perfil profissional 

que o militar traçará para os próximos anos de sua carreira. Uma estratégia comum 

para esse fim é, além da execução de exercícios de simulação de combate, a 

realização de cursos de especialização de caráter operativo, que, por conseguinte, 

preparam, ainda, para a missão constitucional precípua do Exército Brasileiro, a 

defesa da pátria, ademais de propiciar a atualização e modernização da doutrina. 

Entende-se que a F Ter deve ter como base de sua organização, preparação e 

estruturação o desenvolvimento de capacidades “a partir dos fatores determinantes: 

Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal 

e Infraestrutura, com vistas ao emprego no Amplo Espectro dos Conflitos” (BRASIL, 

2019j, p. 1-3). Assim, as oportunidades formativas de aplicação dos diversos 

conhecimentos são planejadas com o fim de proporcionar o desenvolvimento de 

capacidades, de modo a dotar o militar de competências e habilidades que o qualifique 

a atuar nas mais variadas circunstâncias que possam vir a se apresentar. 

Coaduna-se, portanto, com o conceito operativo do Exército, em que se  

 
[...] interpreta a forma de atuação dos elementos da F Ter para obter e manter 
resultados decisivos nas operações no amplo espectro dos conflitos, 
mediante a combinação de operações ofensivas, defensivas ou de 
cooperação e coordenação com agências, de forma simultânea ou sucessiva, 
prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, 
em situações de guerra e de não guerra. (BRASIL, 2019j, p. 2-7, 2-8) 

 

Ainda sobre as operações no amplo espectro, afirma-se que: 

 
2.5.4.1 As operações no amplo espectro podem ser desenvolvidas em áreas 
geográficas lineares ou não, de forma contígua ou não, buscando contemplar 
as diversas atividades que envolvem o emprego de meios terrestres.  
2.5.4.2 As atividades são constituídas por tarefas que orientam quanto as 
capacidades necessárias à Força para sua execução. Com base nessas 
capacidades, a composição de meios deve permitir a adaptação às 
mudanças do ambiente (flexibilidade e modularidade), com sustentabilidade 
garantida por meios logísticos dimensionados na medida certa. (BRASIL, 
2019j, p. 2-8) 

 

Desse modo, proporciona-se o desenvolvimento das capacidades operativas 

necessárias à atuação no emprego da F Ter nas situações que se apresentem, de 

guerra ou não guerra. 

 
2.3.5.1 Nas situações de Guerra, a expressão militar do Poder Nacional é 
empregada na plenitude de suas características para a defesa da Pátria, 
sendo a principal e mais tradicional missão das Forças Armadas, para a qual 
devem estar permanentemente preparadas.  
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2.3.5.2 Nas situações de Não Guerra, a expressão militar do Poder Nacional 
é empregada de forma limitada, no âmbito interno e externo, sem que envolva 
o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. 
Normalmente, o poder militar será empregado em ambiente interagências, 
podendo não exercer o papel principal. (BRASIL, 2019j, p. 2-3) 

 

Fica latente a necessidade de investigar sobre o dever de a DMT ser 

permanentemente atualizada em razão das transformações sociais e tecnológicas. 

Neste estudo, envereda-se pela observação e análise da doutrina, da infraestrutura e 

da participação do sexo feminino da LEMB no COS, buscando identificar, ainda, as 

diretrizes e os parâmetros do PISFLEMB-EB e realizar uma correlação com o curso 

operacional. 

 

2.1 O MILITAR COMBATENTE COM CURSOS NA ÁREA OPERATIVA 

 

 Um desafio adicional para o militar combatente é o fato de o território brasileiro 

estender-se por uma área que contempla uma quantidade variada de ambientes 

operacionais. Dentre estes, destacam-se alguns importantes, como a caatinga, o 

cerrado, o pantanal, a planície, a montanha e a selva. Havendo a necessidade de 

conhecer o terreno e ter condições de operar nele e defendê-lo, centros de instrução 

dentro do EB especializam militares nesses ambientes peculiares. 

 A necessidade da especialização em combate em cursos e estágios advém da 

constante busca por aprimorar tropas para operar nessas áreas. O militar que se 

voluntaria a realizar um curso ou estágio operacional é capacitado a, após concluído 

o curso, além de aplicar as táticas, técnicas e procedimentos, transmitir os 

conhecimentos e adestrar seus subordinados com os novos aprendizados. As 24 

OM/centros de instrução vinculados à Diretoria de Educação Técnica Militar (DETMil) 

(BRASIL, 2020b), através da ligação técnica que possuem, recebem a orientação 

técnico-pedagógica para executarem seus cursos nas situações mais adequadas 

possíveis. Essas OM/centros de instrução têm a expertise de adestrar os militares a 

combaterem na área que se propõe e capacitá-los a adestrar outros. 

 Dentre os diversos cursos da área operacional no EB, destaca-se o que é 

voltado para o combate no ambiente operacional da selva amazônica, o Curso de 

Operações na Selva (COS), que visa a aprimorar e desenvolver os conhecimentos 

para a defesa desse rico território. 

 



31 
 

2.2 AS OPERAÇÕES NA SELVA 

 

O COS é ministrado no CIGS, subordinado ao Comando Militar da Amazônia e 

sediado na cidade de Manaus-AM, e tem o propósito de especializar militares nas 

operações no ambiente de selva. 

Criado em 1964, o CIGS, norteado pela missão constitucional do Exército 

Brasileiro e pela Estratégia Nacional de Defesa, especializa oficiais e sargentos de 

carreira das Forças Armadas (FA) e das Forças Auxiliares (F Aux) para o combate na 

selva. O objetivo do COS, como descrito no Perfil Profissiográfico do Concludente do 

Curso de Operações na Selva, é: 

 
[...] habilitar os concluintes para ocupar cargos e desempenhar funções 
relacionadas com a execução de operações militares em ambiente 
operacional amazônico e a difusão da doutrina militar correspondente, de 
acordo com habilitações profissionais que possuem e as especificações do 
mapa funcional. (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA, 2016, 
grifo nosso) 

 

Essa finalidade é ratificada na Portaria nº 286-EME, de 21 de julho de 2017, 

que cria o Curso de Operações na Selva Categoria B: “habilitar concludentes para 

ocupar cargos e desempenhar funções relacionadas com o planejamento e a 

execução de operações militares em ambiente operacional amazônico” (BRASIL, 

2017j, p. 24). Esse também é o objetivo do COS Cat C (BRASIL, 2017k, p. 30). Desse 

modo, é possível perceber a relevância, para além da execução das atividades, o 

planejamento, etapa do processo em que as capacidades são ainda mais 

demandadas e evidenciadas. 

 

2.2.1 Caracterização do ambiente operacional de selva 

 
A Amazônia Legal4 compreende o mais extenso dos biomas brasileiros em sua 

totalidade, o bioma Amazônia, cerca de 20% do bioma cerrado e parte do pantanal 

matogrossense (DICIONÁRIO AMBIENTAL, 2014). Essa região é reconhecida por 

possuir a maior biodiversidade do planeta, tendo a maior floresta tropical do mundo, 

 
4 O conceito de Amazônia Legal foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover 

o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente 
compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. Baseados em análises estruturais 
e conjunturais, seus limites territoriais tem um viés sociopolítico e não geográfico, isto é, não são 
definidos pelo bioma Amazônia (DICIONÁRIO AMBIENTAL, 2014). 
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com muitas espécies ainda não catalogadas. Trata-se de uma área com grande 

riqueza de animais, vegetais, minérios e água, tornando-se foco de interesse 

econômico de diferentes nações que não a possuem. 

Por isso, é de fundamental importância a presença militar nessa região para 

manutenção do dever constitucional de soberania nacional. O EB marca sua presença 

com dois comandos militares de área. 

Na Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012a, p. 23), é latente a 

relevância do cenário amazônico na atuação do EB: “o planejamento da defesa deve 

incluir todas as regiões e, em particular, as áreas vitais onde se encontra a maior 

concentração de poder político e econômico. Da mesma forma, deve-se priorizar a 

Amazônia e o Atlântico Sul”. Todavia, tem-se, nesse dever, a necessidade de 

enfrentamento dos desafios inerentes a esse ambiente naturalmente inóspito ao 

homem, como a baixa densidade demográfica da região norte do país pode revelar.  

Para compreender a dimensão da problemática apontada, é preciso entender 

o conceito geral de ambiente operacional.  

 
[...] o ambiente operacional é o conjunto de condições e circunstâncias que 
afetam o espaço onde atuam as forças militares e que interferem na forma como 
são empregadas. Neste sentido, o ambiente operacional é marcado por três 
dimensões: física (se refere à capacidade da F Ter atuar em áreas estratégicas 
definidas como prioritárias, no território nacional ou fora dele), humana (afeta aos 
fatores psicossociais, políticos e econômicos da população local, assim como 
suas estruturas, seus comportamentos e interesses) e informacional (relaciona 
os sistemas empregados para obter, produzir, difundir e atuar sobre a 
informação). (BRASIL, 2017g, p. 2-2) 

 

Essas três dimensões, física, humana e informacional, devem ser igualmente 

tensionadas para uma análise que alcance resultados efetivos em cada ambiente 

operacional. As peculiaridades reconhecidas e investigadas em cada um deles são 

fatores determinantes para o sucesso da missão. As particularidades, ademais das 

características gerais, são o que diferencia um ambiente dos outros, fazendo com que 

a atuação pelas tropas, em um bioma, seja diferente do que nos demais. 

Se a mobilidade reduzida de pessoas e materiais, em razão das restrições que 

a fisiografia impõe aos modais de transporte e de sua infraestrutura deficitária, é um 

obstáculo ao crescimento econômico dessa região, também o é para o deslocamento 

de meios militares de outras áreas do país. Entretanto, ainda assim, o dever de 

proteção da Amazônia brasileira não pode ser negligenciado. Faz-se necessário 



33 
 

conhecer o ambiente de operação e adaptar-se a ele para, como a máxima 

efetividade, garantir o cumprimento da missão. 

No caso do ambiente operacional de selva, tem-se as seguintes características 

gerais:  

 
a) largas áreas de floresta densa; b) clima tropical úmido; c) biodiversidade de 
flora e fauna; d) elevados índices de temperatura e umidade; e) vasta rede 
hidrográfica, sujeita à sazonalidade do regime pluvial; f) rede rodoviária rarefeita, 
ou mesmo inexistente; g) presença de moléstias tropicais; h) e baixa densidade 
populacional. (BRASIL, 2017g p. 6-1) 

 

Percebe-se um meio extremamente adverso não apenas para a ocupação, mas 

também para a atuação das tropas. As dificuldades de sobrevivência revelam-se no 

desgaste físico e psicológico provocado no combatente. São muitos os fatores que se 

conjugam para esse efeito, destacam-se: as elevadas temperaturas e umidade que 

produzem desconforto e exigem cuidados adicionais como com a higiene dos pés e a 

prevenção da rabdomiólise, além de causar a descaracterização da autoimagem – 

podendo refletir na autoestima e no autoconceito – em razão, por exemplo, do mal cheiro 

exalado pelo corpo humano e impregnado nas roupas úmidas; e o intenso rebaixamento 

da temperatura no período noturno e nas primeiras horas da manhã nas áreas mais 

elevadas. 

Outros fatores são: a vegetação densa e a baixa incidência direta de luz natural 

que provocam a sensação de monotonia e imobilidade e, ainda, contribuem para que 

muitos se percam nas atividades de orientação e navegação, cuja progressão é lenta, e 

a baixa visibilidade do terreno também restringe os campos de tiro e dificulta as 

comunicações, sendo diminuído o alcance da capacidade de coordenação e controle das 

forças; a irregularidade do terreno com seus socavões; e o risco de queda de árvores – 

dos mais variados tamanhos, antes em pé ou ancoradas em outras e que podem 

alavancar a queda de outras – em razão do solo arenoso com baixo índice de fixação das 

raízes. 

Além disso, tem-se: a presença de animais selvagens, os ruídos do seu 

deslocamento amplificados pela folhagem que recobre o solo e o risco de ataques, que 

podem ocorrer também nas águas; o banzeiro nos rios, ondulações nas águas que geram 

tensão e exigem maestria para o controle da embarcação, além de causar um efeito 

psicológico adverso; a iminência de doenças tropicais recorrentes como a malária e a 

leishmaniose; e o isolamento, que gera pressão psicológica.  
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A alta umidade e a presença constante de cursos d’água que devem ser 

atravessados durante os deslocamentos a pé fazem com que o combatente deva atentar 

a aspectos não preocupantes em outros ambientes operacionais. A saúde e a higidez 

física devem ser foco durante as operações na selva, que se desenvolvem a despeito 

das dificuldades enfrentadas para emprego das capacidades operativas. 

 
As operações em ambiente de selva apresentam as seguintes 
características: a) emprego de pequenas frações; b) restrições ao emprego 
de meios de transporte motorizados, mecanizados e blindados; c) importância 
do controle das localidades; d) ações táticas descentralizadas; e) restrições 
ao emprego de meios de comunicações; f) restrições de apoio de fogo; 
g) necessidade de apoio logístico cerrado, de modo a permitir, se necessário, 
o suprimento direto às pequenas frações; h) importância do emprego de 
meios fluviais e aéreos; e i) dificuldade de orientação. (BRASIL, 2018d, p. 6-3) 

  

Assim, para a ocupação e proteção da região amazônica, reiteradamente 

reconhecida como patrimônio natural da humanidade, é fundamental o emprego de 

uma tropa especializada, dotada das capacidades necessárias à execução de 

operações nesse ambiente. É mister adestrar uma Força capaz de defender essa 

área, bem como de dissuadir tentativas de penetração estrangeira. 

Há nações estrangeiras que, sob a égide do discurso ambientalista de 

preservação, apresentam propostas de interferência e entrada na porção norte do 

país, sendo mais evidentes as de internacionalização da Amazônia. Trata-se de uma 

ameaça que justifica o aumento da especialização em todos os segmentos. Uma 

Força nacional capaz de proteger seu território e suas fronteiras é efetiva também 

para desencorajar as tentativas de supressão, ainda que parcial, da soberania 

nacional.  

 

2.2.2 A presença militar na Amazônia 

 
A presença militar nas regiões do ambiente operacional amazônico é a 

estratégia aplicada a fim de defender, proteger e desenvolver esse território. Hoje 

existem dois Comandos Militares de Área: o Comando Militar da Amazônia, sediado 

em Manaus, no Amazonas, e o Comando Militar do Norte, sediado em Belém, no Pará. 

Ambos estabelecem forte ocupação e controle dessa porção territorial, atuando 

através de seis brigadas de infantaria de selva. Estas, por meio dos batalhões de 

infantaria de selva e dos pelotões especiais de fronteira, recobrem todo o perímetro 
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da selva amazônica brasileira, com especial atenção aos limites fronteiriços 

internacionais. 

O CMN engloba os estados do Amapá, Maranhão, Pará e parte do Tocantins, 

fazendo fronteira com a Guiana, a Guiana Francesa e o Suriname. Criado em 2013, 

quando o já existente CMA diminuiu sua área de responsabilidade passando a 

Amazônia Ocidental para a competência do CMN (BRASIL, 2018a), segue a estrutura 

apresentada na Figura 1 – Estrutura Organizacional do CMN. 

 

 
 

FIGURA 1 – Estrutura Organizacional do CMN 
Fonte: Brasil (2018b) 
 

O CMA concentra um significativo número de OM e engloba 4 (quatro) estados, 

Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, fazendo fronteira com a Bolívia, a Colômbia, 

a Guiana, o Peru e a Venezuela, países com áreas de fricção latentes. Este comando 

militar possui uma extensa área de responsabilidade, tendo como principal via 

penetrante no território brasileiro o Rio Amazonas, e faz a segurança das fronteiras 

norte e oeste da Amazônia. Para isso, segue a estrutura apresentada na Figura 2 – 

Estrutura Organizacional do CMA. 
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FIGURA 2 – Estrutura Organizacional do CMA 
Fonte: Brasil (2016a) 
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Pode-se verificar a existência de organizações militares na região amazônica 

que abrangem todas as funções de combate. Desse modo, é possibilitado que 

militares de todas as armas, quadros e serviços sirvam nesse ambiente. Nesta 

circunstância, estes homens e mulheres têm, por sua vez, a oportunidade de realizar 

os estágios e cursos direcionados à defesa da Amazônia, os quais são de 

responsabilidade do CIGS. 

 

2.2.3 O Centro de Instrução de Guerra na Selva 

 

O CIGS, criado em 02 de março de 1964, por meio do decreto nº 53.649, é um 

dos doze centros de instrução do Exército Brasileiro. Seu primeiro comandante, o 

então Major de artilharia Jorge Teixeira de Oliveira, é conhecido como “Teixeirão” e 

sua figura permanece sempre enaltecida por cada militar especializado no CIGS. 

Após dois anos da criação do CIGS, deu-se início, em 1966, ao primeiro curso 

de guerra na selva, com um turno de 21 militares. Os cursos, então, eram divididos 

em duas categorias: uma de oficiais e outra de subtenentes e sargentos. Em 1969, 

criou-se mais uma categoria, e a distribuição passou a ser: Cat A, para oficiais 

superiores; Cat B, para capitães e tenentes; e Cat C, para para subtenentes e 

sargentos. Essa permanece a configuração básica de disposição para honrar a 

responsabilidade que esse EE carrega em sua história: especializar o melhor 

combatente de selva do mundo. 

Ao longo de sua história, o CIGS foi subordinado ao Grupamento de Elementos 

de Fronteira – desde sua criação até junho de 1969 –, à Diretoria de Especialização e 

Extensão (DEE) – a partir de fevereiro de 1970, mesmo ano em que recebeu o nome 

de Centro de Operações na Selva e Ações de Comandos (COSAC) – e, até a presente 

data, ao CMA – desde setembro de 1982, mantendo o vínculo técnico com a DEE, 

atual DETMil. 

Em outubro de 1970, quando passou a designar-se COSAC, tinha a missão de 

ministrar, além dos cursos de operações na selva, o curso de ações de comandos. 

Em 1978, deixou de ministrar este curso, passado à responsabilidade da Brigada 

Paraquedista, e voltou a ser chamado de Centro de Instrução de Guerra na Selva. 

Em seus anos de existência, já foram especializados mais de 6.500 militares, 

sendo mais de 580 deles de nações amigas (BRASIL, 2019c). Além disso, muitas 

inovações foram proporcionadas ao EB, dentre as quais se destacam:  
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a divulgação de novas técnicas de instrução e de combate – muitas restritas à Brigada 

Paraquedista –; a introdução da boina verde como peça do uniforme; a criação do 

brado de “selva”; o uso do coturno de lona verde; o emprego de viaturas camufladas; 

e a adoção da Onça Pintada como símbolo do Combatente de Selva do EB. 

Atualmente, a missão síntese do CIGS é definida nestas palavras: 

 
especializar militares para o combate na selva, realizando pesquisas, 
experimentações doutrinárias, adestramento de tropa e certificação de 
especialistas em operações na selva para a defesa e proteção da Amazônia 
brasileira. (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA, 2020, p. 6) 

 

Assim, com o intuito de manter a doutrina de selva atualizada e acompanhar a 

evolução das demandas do País, este centro de referência em combate na selva 

realiza, por meio de sua Divisão de Doutrina e Pesquisa (DDP), investigações, 

experimentos e intercâmbios.  

Cabe destacar que a DDP, no contexto do processo de transformação pelo qual 

o EB passa, está no centro de um dos vetores de transformação da Força: Educação 

e Cultura. Por meio dessa divisão, foi realizada, em 2019, a reativação da capacidade 

de adestramento. 

Nesse mesmo ano, o CIGS, integrante do Sistema de Acompanhamento 

Doutrinário de Lições Aprendidas (SADLA) do COTER, realizou, em setembro, o 

Exercício de Experimentação Doutrinária de Grupo de Combate de Selva e, em 

novembro, o Exercício de Adestramento de Operações na Selva  com um pelotão de 

fuzileiros de selva do Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de 

Selva (CFRR/7º BIS). 

Além disso, em 2004, o CIGS teve incorporada à sua estrutura a Seção de 

Avaliação do Adestramento de Operações da Amazônia e, consequentemente, os 

seus 16 exercícios de adestramento realizados. 

Desse modo, pode-se afirmar que, atualmente, o CIGS oferece ao Exército 

Brasileiro: ensino, doutrina, pesquisa, adestramento e operações de paz (CENTRO 

DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA, 2020). 

 

2.2.4 A especialização em operações na selva 

  

O CIGS oferece diferentes cursos de especialização e estágios em seu 

ambiente operacional de emprego. Atualmente, existem três categorias de Curso de 
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Operações na Selva: COS A, para oficiais superiores; COS B, para oficiais 

intermediários, subalternos e cadetes; e o COS C, para subtenentes e sargentos. 

Além desses, é realizado um curso destinado aos militares de nações amigas, o Curso 

Internacional de Operações na Selva (CIOS), ministrado em língua inglesa. 

Em 2019, foi criado, ainda, o Curso de Planejamento de Operações na Selva 

(CPOS), com o intuito de ampliar as qualificações dos oficiais superiores para executar 

atividades de estado-maior de Grandes Unidades e Grandes Comandos no nível tático 

do planejamento e da condução de operações no ambiente operacional de selva, a 

fim de aperfeiçoar o assessoramento prestado desde as habilitações correspondentes 

ao quadro do militar (BRASIL, 2019c). 

O COS Cat B, aprovado pela Portaria Nº 286-EME, de 21 de julho de 2017, é 

desenvolvido ao longo de dez semanas, divididas em três fases características: Vida 

na Selva, Técnicas Especiais e Operações; esta última, a mais longa e importante 

fase (BRASIL, 2017j). 

No ano de 2010, pela primeira vez, duas militares realizaram e concluíram com 

aproveitamento o COS Cat F – voltado para subtenentes e sargentos do serviço de 

saúde –, com duração aproximada de seis semanas (MUTTI, 2014). As duas 

sargentos especialistas em operações na selva realizaram as mesmas tarefas 

impostas aos homens durante o curso e essa experiência pode subsidiar a discussão 

desenvolvida neste estudo quanto aos Cursos de Operações na Selva Categorias B 

e C, que são destinados aos militares combatentes e, até a presente data, nenhum do 

sexo feminino realizou. 

Esses dois últimos são os principais cursos ministrados pelo CIGS, sendo 

desenvolvidos ao longo de 10 (dez) semanas. Nesse período, o aluno, sendo cadete, 

oficial ou praça, desenvolve todos os conhecimentos teóricos e práticos necessários 

às operações na selva, resumidos nas cinco competências básicas: sobreviver, 

orientar, nadar, atirar e comandar (BRAYNER, 2019). Esta última, evidenciada, 

sobretudo, na terceira fase do curso, quando o aluno, em contextos de conflito 

simulado, comandando frações valor esquadra, grupo, pelotão ou companhia, aplica 

todos os conhecimentos aprendidos nas fases anteriores. 

Quanto à avaliação da aprendizagem nos cursos ministrados pelo CIGS, 

utilizam-se ferramentas e metodologias previstas nas Normas para a Avaliação da 

Aprendizagem (NAA-EB60-N-06.004), aprovadas pela Portaria Nº 147 – DECEx, de 

27 de julho de 2019 (BRASIL, 2019i). Nesse documento, é compreendida a avaliação 
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diagnóstica (AD) e a avaliação formativa (AF), avaliações realizadas ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, que, sendo processuais (e, portanto, não 

pontuais), são dinâmicas e dialógicas, identificam níveis, geram correções, e não 

determinam classificação. Também é contemplada a Avaliação Somativa (AS), 

realizada ao final de cada curso, disciplina ou módulo.  

Essas avaliações são classificadas por Kneipp (2015) como Avaliação de 

Controle (AC), Avaliação de Acompanhamento (AA) e Avaliação de Recuperação 

(AR). Por meio delas, é possível planejar, desenvolver, avaliar e reorientar a dialética 

do ensino-aprendizagem nas instruções ministradas. 

 

2.2.4.1 A Preparação 

 

 Todos os anos, além dos vários estágios ministrados no CIGS, do curso 

internacional e do curso de planejamento, são ministrados quatro cursos de operações 

na selva (dois categoria B e dois categoria C). Esses cursos demandam grande 

preparação: por parte do centro, no tocante a capacitação e adestramento do corpo 

docente, atualização de documentos, pesquisas, e preparação de instalações e 

materiais; e por parte do candidato, quanto ao preparo intelectual, físico e psicológico. 

 São explanadas a seguir as peculiaridades do preparo do centro, em 2.2.4.1.1, 

e do candidato, em 2.2.4.1.2. 

 

2.2.4.1.1 Do Centro 

 

O CIGS recebe, anualmente, em média, 200 militares, incluindo os das nações 

amigas, com a intenção de especializar-se em operações na selva, por meio de cursos 

que duram até nove semanas cada. Para isso, dispõe de um campo de instrução com 

cerca de 1.150 km² de área inteiramente preservada, em que se encontram sete bases 

de instrução espalhadas pela floresta primária, formando o chamado “Quadrado 

Maldito”, mais o CIGS, outra base de instrução. Nesse espaço, as atividades de 

formação são realizadas em harmonia com a fauna e a flora amazônica.  

Esse encargo demanda considerável número de militares especializados para 

a execução das tarefas de preparação e apoio às instruções, além de recurso 

financeiro para deixar as instalações e equipamentos em condições para receber e 

formar os alunos. Isso é, estrategicamente, definido no ano anterior, uma vez que, 
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como todo centro de instrução vinculado à Diretoria de Educação Técnica Militar 

(DETMil), o Plano Geral de Ensino é elaborado um ano antes de sua execução; o 

planejamento e início da preparação dos meios para a realização dos cursos e 

estágios ocorrem no ano anterior. 

Desse modo, a cada exercício financeiro, é possível, em geral no mês de 

janeiro, antes do início das atividades de ensino propriamente dito, iniciar a reforma 

das áreas de instrução e os reparos necessários às bases de instrução. Uma equipe 

de militares especializados e com expertise em trabalhos com material orgânico do 

próprio ambiente e obras de marcenaria e alvenaria preparam as bases para seu uso 

ao longo do ano de instrução. Isso se faz necessário porque o clima amazônico 

acarreta que a degradação das áreas de instrução no interior da selva ocorra 

rapidamente, de forma que se torna preciso a substituição anual de quase a totalidade 

do material orgânico empregado. 

Além disso, antes do início dos primeiros cursos, todos os militares engajados, 

direta e/ou indiretamente, no ensino realizam o ESTAP Nível II, quando, ao longo de 

duas semanas, são ministradas várias instruções de nivelamento para os instrutores, 

monitores e demais militares diretamente envolvidos nessas atividades. Também são 

realizadas visitas a todas as bases de instrução e feitas algumas práticas específicas 

que todos devem dominar para o desenvolvimento dos cursos. 

 

2.2.4.1.2 Do candidato 

 

 Podem concorrer ao ingresso no COS cat B ou C os militares que se 

enquadrem nas respectivas condições: 

 
COS Cat “B” - oficiais, aspirantes a oficial e cadetes das Armas, do QMB e 
dos Serviços de Intendência e de Saúde (médico, veterinários e 
farmacêuticos), que sirvam ou estejam transferidos para em G Cmdo, GU ou 
em OM do CMA, do CMN, bem como do 2º B Fron, do 44º BIMtz ou da 13ª 
Bda Inf Mtz subordinados ao CMO; e do 2º B Fron e 44º BIMtz pertencentes 
ao Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (13ª Bda Inf Mtz); 
COS Cat “C” - subtenentes e sargentos de carreira das Qualificações 
Militares de Subtenentes e Sargentos (QMS), exceto QMS Singular, que 
sirvam ou estejam transferidos para em G Cmdo, GU ou em OM do CMA, 
CMN, bem como do 2º B Fron, do 44º BIMtz ou da 13ª Bda Inf Mtz 
subordinados ao CMO; e do 2º B Fron e 44º BIMtz pertencentes ao Comando 
da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (13ª Bda Inf Mtz). (BRASIL, 2018e) 
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O militar de carreira, sendo ele oficial, cadete, subtenente ou sargento, precisa 

preencher os pré-requisitos para a inscrição no Curso de Operações na Selva. Um 

deles é o condicionamento físico adequado às demandas dos cursos. No caso do 

COS, elas se iniciam com a necessidade de o candidato alcançar os índices mínimos 

nos testes eliminatórios realizados em suas OM por volta de um mês e meio antes do 

início do curso e repetidos de forma centralizada, com todos os candidatos, no CIGS 

durante a semana de mobilização. 

Para a matrícula no curso, devem ser atingidos os seguintes índices mínimos 

nas atividades descritas conforme o cronograma proposto: 

 

DIA PERÍODO PROVAS 
PADRÃO MÍNIMO 

COS 

SEXO MASC SEXO FEM 

1° 
Manhã 

1. Corrida 8.000 m 40 min 1h 

2. Flexão na Barra 10 Rpt - 

Suspensão na Barra - 28 seg 

3. Abdominal Supra 68 Rpt 59 Rpt 

4. Flexão de Braço 35 Rpt 31 Rpt 
Tarde 

5. Nado submerso 10 m 8 m 

2° 

Manhã 6. Subida na Corda vertical 4 m 2,5 m 

7. Pista de Pentatlo Militar 4 min 50 seg 9 min 

Tarde 8. Natação Utilitária de 400m 15 min 20 min 

9. Flutuação 
10 min 

com fuzil 

6 min 

com fuzil 

3° Manhã 
10. Marcha de 15 Km 

3 h 3h 30 min 

Realizada com fardo aberto, 
fuzil e mochila pesando 15 
kg (sexo masculino) e 13 kg 
(sexo feminino). 

 QUADRO 1 – Índices do Exame de Avaliação Física do COS 
 Fonte: Brasil (2018e, p. 27) 

 

No Quadro 1, tem-se, de forma simplificada, os índices mínimos a serem 

atingidos em cada uma das 10 provas. Em todos os casos, com exceção da última 

prova, em que o candidato tem uma chance única, é possível realizar uma segunda 

tentativa no dia posterior, caso não tenha conseguido a marca mínima. Entretanto, se 

necessitar repetir mais de um teste, o militar é impossibilitado de realizar a matrícula 

no curso (BRASIL, 2018e, p. 27), devendo retornar para sua OM de origem. 

É possível verificar, ainda nesse quadro, a diferença entre os índices aplicados 

para o sexo masculino e o feminino, conforme o previsto atualmente. Esses índices 



43 
 

foram determinados em consonância com o assessoramento do Instituto de Pesquisa 

e Capacitação Física do Exército (IPCFEx), considerando-se seus estudos até 2019. 

Todavia, as pesquisas são constantes e as revisões e atualizações, necessárias. 

 Atualmente, discute-se a mudança dos índices para candidatos do sexo 

feminino para que tenham os mesmos parâmetros do sexo masculino, porém ainda 

não há uma definição oficial. 

 A flutuação, quando comparada com as demais atividades exigidas nos testes 

de entrada, é de evidente especificidade para o COS. Esse teste não é recorrente na 

carreira, embora exigido em alguns cursos operacionais. Por isso, é plausível afirmar 

que, para a sua realização, é exigido do candidato um treino focado nesse aspecto, 

ainda que tenha boas habilidades de natação. 

 O COS, porquanto curso de especialização, exige, previamente, do candidato 

conhecimentos militares básicos aprendidos na formação e no dia a dia. Espera-se 

que o militar tenha evoluído, intelectual e fisicamente, desde sua formação inicial e 

seja capaz de ser testado em diferentes habilidades e competências. Para a matrícula, 

são realizados testes de conhecimento militar práticos e teóricos em caráter 

eliminatório, sendo exigido um preparo cognitivo voltado a esses assuntos. 

 O candidato deve dedicar-se à sua preparação completa: física, orgânica, 

intelectual, psicológica, material e administrativa. Desse modo, durante o curso, as 

dificuldades impostas pelo terreno e pelos procedimentos de simulação de estresse 

previstas podem ser atenuadas. 

 

2.2.4.2 A mobilização  

 

Conhecida como a “semana de mobilização” do COS, por ter uma duração 

média de sete dias, de acordo com o Art. 60 das Normas Internas para Gestão Escolar 

do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA 

NA SELVA, 2019, p. 19), as atividades realizadas durante esse período são: cadastro 

dos alunos; instalação nos alojamentos; cautela de materiais; exames e testes físicos 

e de conhecimento militar (teórico e prático); instrução de padronização dos materiais 

e sobre rabdomiólise; avaliação psicológica; apresentação das sistemáticas de 

avaliação da aprendizagem e aplicação de pesquisas; treinamento de embarque e 

desembarque de viaturas e do cerimonial; instrução sobre a normas de conduta do 

aluno; aula inaugural; e interação doutrinária com os alunos estrangeiros. 
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Alguns candidatos não ultrapassam essa marca temporal, não prosseguem 

para a matrícula no curso, por razões diversas, como: não atingir os índices mínimos 

nos testes físicos, mostrados no Quadro 1; ser eliminado devido a algum problema de 

saúde evidenciado nos exames obrigatórios solicitados com antecedência; ou não ter 

alcançado o grau mínimo 5,0 no teste de conhecimento militar, que, como descrito em 

Brasil (2018e, p. 15), é constituído de duas partes, uma teórica e outra prática, 

denominadas, respectivamente, de Teste de Conhecimento Militar Teórico (TCMT) e 

Teste de Conhecimento Militar Prático (TCMP)5. 

 Além da realização dos testes, esse período é marcado pela preparação do 

material individual e ambientação do candidato à metodologia e ao ambiente 

característico do CIGS, consagrado há mais de 50 anos e mundialmente reconhecido 

por sua expertise na especialização dos militares que defendem a Amazônia. 

 Para o centro, essa é uma fase de preparação intensa do que é relacionado às 

instruções e instalações das bases de instrução. É comum verificar o aumento do fluxo 

de trânsito de comboios logísticos para as bases de instrução que serão utilizadas na 

fase inicial do COS. 

 

2.2.4.3 As fases da especialização 

 

 Os candidatos, militares do EB, Marinha do Brasil (MB), Força Aérea Brasileira 

(FAB) ou F Aux, após concluírem com aproveitamento todos os testes e exames da 

mobilização, estão aptos para a matrícula no COS. Este se desenvolve, normalmente, 

com dois turnos simultâneos, “sendo um de oficiais e um de subtenentes e sargentos, 

em um efetivo aproximado de 50 alunos por turno (40 EB, 04 MB, 04 FAB e 02 F Aux)” 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA, 2020, p. 13). 

 Os COS categoria B e C são divididos em 3 (três) fases, ao longo de 10 (dez) 

semanas características: Vida na Selva, Técnicas Especiais e Operações. Essas 

fases são sequenciais, iniciadas imediatamente após o término da anterior, e a 

primeira se inicia após a semana de mobilização. 

 

 
5 O TCMT testa os conhecimentos acerca dos fundamentos comuns às operações militares em 

ambiente de selva, cartografia, comunicações, explosivos, dentre outros. O TCMP, por sua vez, afere 
as técnicas em navegação, manuseio de armamentos utilizados em ambiente de selva, explosivos, 
primeiros socorros e amarrações. 
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2.2.4.3.1 1ª fase: Vida na Selva 

 
Com a duração média de uma semana e meia, na fase de Vida na Selva, o 

aluno do COS tem, pela primeira vez no curso, contato com a inóspita selva brasileira. 

Trata-se do momento de aprendizagem sobre como sobreviver a despeito das 

circunstâncias adversas que se apresentem. Nessa ocasião, as instruções são 

voltadas para o desenvolvimento de capacidades e habilidades relacionadas à 

adaptação a esse ambiente com o mínimo de meios possível. 

O aluno é conduzido a provar-se nas leis da guerra na selva: 

 
1ª – Tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações. 
Tenha em vista o objetivo final. 
2ª – Procure a surpresa por todos os modos. 
3ª – Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições. 
4ª – Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se e seja 
moderado em suas necessidades. 
5ª – Pense e aja como caçador, não como caça. 
6ª – Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. (BRASIL, 
2019e) 

 

Além disso, o aluno adquire conhecimentos que o capacitam às ações para a 

vida na selva. 

 
Recebe instruções sobre natação, marchas e estacionamentos em selva, 
processos de orientação e navegação em selva, técnicas para obtenção de 
água e fogo, técnicas para obtenção, preparo e consumo de alimentos de 
origem vegetal e animal, construção de abrigos improvisados para pernoite 
na selva, higiene, profilaxia e primeiros socorros. (CENTRO DE INSTRUÇÃO 
DE GUERRA NA SELVA, 2020, p. 18) 

 

A maioria dessas instruções são ministradas nos Estágios de Adaptação à 

Selva (EASl), nas OM de Selva. Entretanto, durante essa fase no COS, os alunos têm 

uma vivência mais intensa quanto aos aspectos voltados à sobrevivência nesse 

ambiente, englobando técnicas de orientação, navegação e natação. 

 

2.2.4.3.2 2ª fase: Técnicas Especiais 

 

A fase de Técnicas Especiais tem duração média de 2 semanas e meia, com 

foco principal nas instruções de navegação terrestre e fluvial, e técnicas de tiro e 

natação. 
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Nesta fase, o aluno tem contato com técnicas, táticas e procedimentos que 
serão utilizados nas Operações na Selva, aprimorando os conhecimentos 
sobre natação, técnicas de orientação e navegação em selva, explosivos, tiro, 
natação, rastreamento, comunicações, logística em ambiente de selva, 
procedimentos em contato com o inimigo, técnicas aeromóveis e técnicas de 
abordagens e ação no objetivo. (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA 
SELVA, 2020, p. 18) 

 

O aluno, ao final dessa etapa, ao passar por diferentes provas e testes 

eliminatórios, está apto a seguir para a última e mais longa fase e empregar todas as 

técnicas inerentes ao combate no ambiente de selva no contexto das operações 

militares. 

 

2.2.4.3.3 3ª fase: Operações 

 

Essa última e relevante fase, com duração média de cinco semanas, promove 

a capacitação ao comando das frações compatíveis com o posto ou graduação do 

militar, o que este deverá realizar, nesse momento, no ambiente operacional 

amazônico. Para isso, tem-se a revisão dos fundamentos sobre patrulha (também de 

reconhecimento e de combate terrestre, aeromóvel, ribeirinhas, de curto, médio e 

longo alcance), metodologia das atividades de comando e reações do líder em 

combate (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA, 2020, p. 19). 

 
Com base nesses conhecimentos e na bagagem já propiciada pelas fases 
anteriores, o aluno é exigido a planejar o emprego de meios aeromóveis, 
fluviais e terrestres disponíveis, para cumprir as missões que lhe são 
impostas, de acordo com uma situação geral e situações particulares que 
procuram reproduzir as operações vigentes em ambiente de selva no CMA, 
CMN e na 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. (CENTRO DE INSTRUÇÃO 
DE GUERRA NA SELVA, 2020, p. 19) 

 

Com foco no planejamento e execução de operações nesse espaço, a fase de 

operações, atualmente, exige do aluno a atuação como fração constituída em 

Operações contra Forças Irregulares, Operações Básicas (ofensivas, defensivas, e 

ambas em ambiente conjunto), Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências, e Operações de Resistência. Todas essas operações são exploradas em 

contextos variados e que demandam profundos conhecimentos doutrinários. 
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2.2.4.4 A desmobilização  

 

 Conforme o Art. 61 das Normas Internas para Gestão Escolar do Centro de 

Instrução de Guerra na Selva (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA, 

2019, p. 19), as atividades realizadas durante essa última parte do curso, conhecida 

como a “semana de desmobilização”, são: devolução de material e armamento; 

pesquisas psicológicas e dinâmicas de grupo; informações sobre o desempenho final 

escolar através da Ficha de Informação do Discente (FID) e aplicação de pesquisas; 

confraternização dos alunos com a equipe de instrução; palestras sobre os países, 

centro de instrução e treinamento de operações na selva com os alunos estrangeiros; 

publicações e remessas de dados sobre o ensino decorrentes do encerramento do 

curso; formatura de diplomação e brevetação; e cerimônia de entrega do Facão do 

Guerreiro de Selva6. 

O final dessa fase caracteriza o retorno do concludente do curso para sua OM 

de origem com sua nova especialização. 

 

2.3 O ESPECIALISTA EM OPERAÇÕES NA SELVA 

 

Os militares concludentes do COS são conhecidos como Guerreiros de Selva, 

sendo definidos da seguinte forma: 

 
[...] são militares especializados, capazes de sobreviver e combater, valendo-
se essencialmente da selva, a sua fiel e inseparável aliada. São profissionais 
que integram frações guerreiras e motivadas, que deslizam silentes pelos 
labirintos da mata misteriosa. Inspiram-se na onça para combater, animal 
símbolo da guerra na selva, pois sabem cercar, inquietar e emboscar o 
inimigo com facilidade. Atuam de surpresa e sempre acreditam na vitória. 
(BRASIL, 2018c) 

 

 O especialista em operações na selva é um elemento de dissuasão nos 

âmbitos nacional e internacional. Suas capacidades de combate a ameaças, 

conhecimento sobre o ambiente de selva, liderança e comando de frações permitiram, 

em 2019, que a Organização das Nações Unidas (ONU), reconhecendo o CIGS como 

um dos melhores centros de especialização de operações na selva, convidasse o 

 
6 O Facão do Guerreiro de Selva é mais um dos símbolos desse militar especialista; é uma honraria 

específica e exclusiva concedida pelo CIGS aos possuidores do Curso de Operações na Selva 
(BRASIL, 2019i). 
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Brasil para participar da Missão das Nações Unidas na República Democrática do 

Congo (MONUSCO) com instrutores formados pelo CIGS (BRASIL, 2019f). 

Os grupos de assessores especialistas em ambiente de selva têm como 

atribuição cooperar com o treinamento e preparo da Brigada de Intervenção da ONU. 

Tem-se o objetivo de proteger os civis, bem como neutralizar a ação de guerrilheiros 

na região da República Democrática do Congo (RDC) (BRASIL, 2019f). 

Quando do retorno de cada um desses militares para a sua respectiva OM – 

nessa ocasião, com uma gama de novas experiências em conhecimentos específicos 

em operações na selva –, percebe-se, adicionalmente, o desenvolvimento da 

capacidade para atuar em outras missões nesse ambiente operacional. Entretanto, 

até hoje, não existe, ainda, uma função específica nas OM do CMA ou CMN que deve 

ser ocupada por especialista em operações nesse território. Atualmente, o 

concludente do COS é um potencializador da capacidade operacional de sua fração, 

em qualquer função dentro da OM. 

 Esse militar possui as seguintes competências profissionais de acordo com o 

perfil profissiográfico do concludente do COS B e C (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE 

GUERRA NA SELVA, 2016, p. 1): executar operações militares em ambiente 

operacional amazônico e difundir a doutrina militar correspondente, de acordo com as 

suas habilitações profissionais; comandar frações em ambiente de selva; empregar 

técnicas para a sobrevivência e o deslocamento nesse ambiente; empregar técnicas 

especiais nas operações militares na selva; e operar nesse território. 

Ainda pode ser observado, no Anexo deste trabalho – Mapa Funcional do 

concludente do COS –, as especificações das competências principais, unidades de 

competência e elementos de competência que se pretende atingir no curso. 

É destacável a relevância na qualidade da especialização de militares em 

operações na selva no EB. Todavia, isso também se nota no âmbito da sociedade 

civil. Conforme citou Brandão (2017, p. 38): 

 
Esses militares, normalmente, tornam-se lideranças presentes em várias 
áreas de trabalho da sociedade, como na área jurídica, médica, política, 
empresarial, dentre outras. Desse modo, são considerados multiplicadores 
dos ensinamentos colhidos dentro da Força. Tais militares são considerados 
eternos soldados dedicados às mais diferentes linhas profissionais que 
permanecerão irmanadas pela alma verde-oliva, pelas amizades construídas 
nas salas de aula e nos campos de instrução, com seus companheiros, 
instrutores e monitores. 
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Os reflexos da formação desses especialistas são percebidos para além das 

atividades executadas no serviço ativo. A ideia de permanência, entretanto, não se 

relaciona a qualquer tipo de inércia. É contínua a evolução do CIGS, através das 

pesquisas realizadas pela DDP, o que permite a constante adequação do combate na 

selva aos Elementos do Poder de Combate Terrestre7, além de revigorar e fortalecer 

a mística do especialista em operações na selva no Brasil e no exterior. 

 

2.4 OS ANTECEDENTES DA INSERÇÃO DO SEXO FEMININO NA LINHA DE 

 ENSINO MILITAR BÉLICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Quando se compara o início da inserção do sexo feminino da LEMB no EB com 

esse evento na Marinha, Aeronáutica e FA de outros países, é possível perceber que 

no EB esse acontecimento é mais recente. As primeiras militares brasileiras 

ingressaram na EsPCEx, em Campinas, São Paulo, e na OMCT, sediada em Juiz de 

Fora, Minas Gerais, em 2017. 

No Brasil, antes de as mulheres ingressarem na LEMB, elas foram incorporadas 

às FA em quadros e momentos diferentes, sendo ampliadas as funções possíveis até 

chegar à área combatente. 

Na Figura 3, os quadros na cor verde representam eventos ocorridos no EB; os 

em branco, na Marinha do Brasil; e os em azul, na Força Aérea Brasileira. Na coluna 

seguinte, tem-se a linha do tempo com a marcação do ano de início do evento 

especificado. Percebe-se que o primeiro registro da presença de uma mulher nas FA 

brasileiras data de 1823, com Maria Quitéria. Ela lutou pela manutenção da 

independência e é considerada a pioneira da participação da mulher na F Ter (A 

TRAGETÓRIA, 2017, p. 7). 

 

 
7 Elementos do Poder de Combate Terrestre são: “Liderança, Informações e as Funções de Combate 

– Comando e Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e Proteção” (BRASIL, 
2019c, p. 5-5). 
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FIGURA 3 - Linha do tempo da presença das mulheres nas Forças Armadas 
Fonte: Brito (2019, p. 21) 
 

Outras formas iniciais de presença do segmento feminino são notadas, ainda, 

em 1998, quando da instituição do Estágio de Serviço Técnico no âmbito do Exército 

para profissionais com nível superior de outras áreas além da de saúde, e em 2001, 

quando a Escola de Saúde do Exército (EsSEx) abriu vagas para mulheres no 

concurso público para o Curso de Sargento de Saúde 2002.  

Essa linha do tempo não difere muito quanto às datas de início do emprego das 

mulheres na área militar quando comparado com outros países do mundo. Porém, se 

destacamos as mulheres na linha bélica, foco desta investigação, é possível perceber 

que o Brasil é um dos países que mais tardiamente permitiu o ingresso feminino nessa 

área.  
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Em alguns países pertencentes à OTAN, esse processo iniciou-se antes. No 

Canadá, por exemplo, as primeiras mulheres combatentes nas FA são incorporadas 

em 1951; no Reino Unido, em 1992; em Portugal, em 1988; e nos Estados Unidos, 

em 1976. (SANTOS JÚNIOR, 2018) 

Mais especificamente quanto à atuação em combate, o ingresso de mulheres 

militares ao redor do mundo ocorre há mais tempo do que no Brasil.  

 
Desenvolvimentos recentes incluem: o anúncio por parte do Ministério da 
Defesa Britânico de que as mulheres poderão prestar serviço a bordo de 
submarinos a partir de 2013, e a eliminação da interdição de funções de 
combate na Austrália em setembro de 2011. Nos Estados Unidos, as 
mulheres começaram, em 2012, a treinar conjuntamente com os homens no 
Marine Corps e, em janeiro de 2013, foi eliminada a interdição de acesso ao 
combate. (CARREIRAS, 2013, p. 481) 

 

Essas experiências evidenciam que a entrada do sexo feminino na LEMB não 

se restringe à área de atuação das escolas de formação. Por isso, é preciso ampliar 

as medidas de execução do plano para os centros de instrução. 

 

2.5 O PROJETO DE INSERÇÃO DO SEXO FEMININO NA LINHA DE ENSINO 

 MILITAR BÉLICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

O PISFLEMB-EB surgiu no DECEx, a partir de um criterioso planejamento 

conduzido pelo Estado Maior do Exército (EME) em atenção à Lei Federal nº 12.705, 

de 8 de agosto de 2012, que prescreve em seu Art. 7º: “O ingresso na linha militar 

bélica de ensino permitido a candidatos do sexo feminino deverá ser viabilizado em 

até 5 (cinco) anos a contar da data de publicação desta Lei” (BRASIL, 2012c).  

Essa publicação marcou a possibilidade das militares se fazerem presentes em 

todas as linhas de ensino do Exército – Bélico, Científico-Tecnológico, Saúde e 

Complementar (ACADEMIA, 2016, p. 13). Um ano depois, foi assinada a Portaria nº 

11 de 1º de fevereiro de 2013, que aprova as diretrizes de implementação dos 

requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. 

A finalidade do PISFLEMB-EB é “implementar as medidas necessárias para 

adequar os EE para receber e formar o sexo feminino, nas mesmas condições já 

conferidas ao sexo masculino, no mais alto padrão de ensino” (BRASIL, 2017h). Para 

tanto, esse plano tem, reconhecidamente, três vertentes centrais para 

desenvolvimento: “preparar e capacitar os integrantes dos Estabelecimentos de 
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Ensino que iriam receber o sexo feminino, revisar a legislação e adequar as 

instalações” (BRASIL, 2017e). Tem-se o dever de salvaguardar princípios básicos da 

Constituição – a isonomia – e da F Ter – a operacionalidade.  

Por isso, foram propostas medidas de criação e modificação de estruturas e 

ações às escolas de formação de oficiais, bem como são propostas aqui aos centros 

de instrução, especificamente ao CIGS, com vias a permitir a qualificação continuada 

também das mulheres militares em condições adequadas que garantam a qualidade 

do processo de especialização e também uma tropa motivada no processo de 

transformação da F Ter. 

Os estudos e análises antes e durante a execução do plano de inserção são 

constantes e desenvolvem-se em eixos estruturantes compostos por grupos de 

trabalho divididos em: planejamento; documentação; infraestrutura; saúde; recursos 

humanos; uniformes especiais; armamentos e equipamentos; situações 

extraordinárias; e capacitação física. Todavia, é percebido que os estudos relativos à 

inserção do sexo feminino em cursos operacionais, como o COS, ainda são 

incipientes. 

Para a preparação da EsPCEx, a equipe do PISFLEMB-EB dedicou-se à 

obtenção de conhecimentos sobre as práticas nesse contexto inovado. Foram 

visitadas escolas de formação de oficiais no Brasil e nos Estados Unidos – Academia 

Militas dos Estados Unidos (USMA), em West Point. Ademais, foram realizados 

estudos em cooperação com o Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx). 

(BRITO, 2019) 

A compreensão das peculiaridades da fisiologia feminina revelou-se 

indispensável para a adequação das atividades e a manutenção do elevado padrão 

físico dos militares combatentes na EsPCEx, na AMAN e na EsLog. Atualmente, essas 

escolas de formação são foco de pesquisas para análise do desempenho do plano de 

inserção. 

Nesses EE, as alunas têm acesso às mesmas instruções e aulas que os alunos, 

obrigando-se à realização das mesmas atividades – adaptadas apenas quando 

justificado, cientificamente, pelas diferenças fisiológicas –, conforme a grade curricular 

do curso. Como resultado, o segmento feminino da LEMB é capacitado para 

preencher os pré-requisitos necessários para o aproveitamento das oportunidades 

que o serviço militar possibilita, o que torna a carreira atrativa para esse público.  
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A única forma de ingresso na carreira de Oficial Combatente do Exército é o 

Concurso de Admissão da EsPCEx, que, em 2019, contabilizou cerca de 43.700 

inscrições, sendo 10.700 mulheres (24%). Foi registrada, em ampla concorrência, a 

relação de 103 candidatos por vaga no universo do sexo masculino e de 267 no do 

feminino, enquanto, nas cotas previstas pela Lei 12.990/14, a concorrência foi de 91 

candidatos/vaga e 229 candidatas/vaga. Essa disputa para as 450 vagas oferecidas 

para matrícula em 2020, sendo 50 delas (11%) reservadas para o sexo feminino, 

evidencia o elevado interesse da população em ingressar nas fileiras do EB. (BRASIL, 

2019g) 

Despertar a vocação militar combatente no segmento feminino foi um passo 

rumo à inserção desse grupo. Igualmente importante é fomentar a motivação para 

atividades operacionais. 

 

2.6 MILITARES DO SEXO FEMININO: A LINHA MILITAR BÉLICA E AS ATIVIDADES 

DE CARÁTER OPERATIVO 

 

Ao tratar da presença de mulheres na linha militar bélica e em atividades de 

caráter operativo, trata-se de uma guinada na história da arte da guerra no Brasil. 

Entretanto, tem-se a preocupação de não perder qualidade no adestramento e 

constituição das tropas. Esse desafio para a garantia dos direitos tem motivado 

pesquisas teóricas e práticas que se dedicam desde a preparação e o despertar do 

interesse pela carreira até o exercício da atividade-fim do EB, funções operativas, por 

essas mulheres. 

Entende-se por atividade operativa toda aquela que é realizada em missão de 

combate, ou em preparação a ela, ou em operação militar fim. 

 
O adestramento militar é constituído por práticas de atividades que envolvem 
o preparo e o emprego da tropa no treinamento para as condições de 
combate, realizado através de técnicas militares, teste de aptidão de tiro e 
teste de aptidão física, entre diversas outras disciplinas desenvolvidas nos 
cursos de formação militar e mesmo durante cursos e estágios voltados para 
o combate. (BRITO, 2019, p. 26) 

 

A presença feminina na formação, adestramento e especialização para a 

atividade-fim das FA – a defesa da pátria – é crescente. Isso pode ser observado em 

muitos países e sob a égide de variadas motivações e justificativas, sendo comum a 

imposição de diferentes níveis de restrição a mulheres para cada força armada. 
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Nas FA e auxiliares no Brasil e em outros relevantes países, os trabalhos sobre 

militares do sexo feminino em atividades operativas evidenciam pontos importantes 

de discussão sobre o tema. Consequentemente, são observados parâmetros 

necessários às análises de outros estudos, bem como o percurso histórico traçado – 

aspecto indispensável para a compreensão do presente e a obtenção de 

conhecimento que subsidie a tomada de decisões e, portanto, o trajeto rumo ao futuro.  

No entanto, cabe destacar que, ao mesmo tempo em que influências externas 

à Força provocam mudanças nela, as transformações ocorridas agem sobre o 

contexto externo modificando-o. Trata-se de um intercâmbio de ações 

transformadoras, de modo que cada contexto é uma realidade a que cabe uma 

análise, reconhecendo-se que a inserção de mulheres militares combatentes gera 

reflexos, também para as FA, em diversos países do globo. 

Um dos obstáculos desafiadores que se identifica refere-se à qualidade e à 

segurança no campo de batalha.   

 
Em combate, notou-se que a reação de uma fração que tem uma mulher em 
função de maior exigência física é comprometida pelo tempo maior de reação 
da mulher, em função de sua menor força física que um homem em condições 
semelhantes. Tal fato está comprometendo a segurança de toda a fração, e 
levando novamente a mudanças de função. Também percebe-se que a 
missão da fração fica comprometida, em função de que o grupo passa a 
preocupar-se ainda mais com o aspecto autoproteção, para evitar uma perda 
feminina, pois, quando tal perda ocorre, os processos administrativos e 
judiciais, assim como os relatórios e a pressão da mídia local, tendem a ser 
mais rigorosos contra os comandantes e à própria tropa. (ADIDEFEX, 2011 
apud SANTOS JÚNIOR, 2018, p. 49) 

 

Assim, as ações de planejamento e preparação para receber o sexo feminino 

são tomadas para garantir também o dever fundamental da Força, a defesa nacional. 

Esse fim não é negligenciado no PISFLEMB e motiva os esforços por construir uma 

Força Transformada robusta. O compromisso por manter a soberania do território 

brasileiro passa por atender às demandas de hoje sem olvidar as de outrora. 

 

2.6.1 Nas Forças Armadas do Brasil 

 

Antes do evento da entrada das mulheres na LEMB do EB em 2017, houve, no 

ano de 1996, a entrada de mulheres na Academia da Força Aérea (AFA) e, em 2015, 

na Escola Naval (EN). Estas, ao lado da AMAN, são as principais escolas de formação 

de oficiais das três FA brasileiras (ALMEIDA, 2015). 
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Não houve uma política ou plano coordenado para a inserção das mulheres, 

tendo ocorrido de forma independente em cada FA, segundo suas especificidades. 

Assim, as demandas de ensino, administração, patrimônio e saúde que as novas 

configurações sociais apresentam são atendidas progressivamente, conforme a 

capacidade de adequação de cada instituição. 

Com a necessidade de absorção da força de trabalho feminina, houve também 

a de reestruturação e aperfeiçoamento das instituições militares. Inicialmente, essas 

mulheres exerciam as mesmas tarefas possíveis de serem encontradas na sociedade 

civil – administradoras, advogadas, enfermeiras, médicas, técnicas de enfermagem 

etc. Logo, as alterações necessárias foram menos impactantes. No entanto, com a 

abertura da LEMB a esse público, tem-se um cenário mais alterado, e as mudanças 

nas FA são mais evidentes. 

O quadro a seguir resume o processo histórico de admissão do segmento 

feminino nas FA. 

 

 

QUADRO 2 - Admissão das mulheres nas Forças Armadas 
Fonte: Brito (2019, p. 25) 

 

 Tem-se, além disso, em 1997, a matrícula das primeiras dez alunas no Instituto 

Militar de Engenharia (IME), a serem incluídas no Quadro de Engenheiros Militares 

(QEM), permitindo, assim, o ingresso de mulheres em mais uma linha de ensino no 

EB, a da Linha de Ensino Militar Científico-Tecnológico. (BRASIL, 2019b) 
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O segmento feminino não integra todos os quadros e armas das FA no Brasil, 

porém são evidentes os esforços do Ministério da Defesa (MD) para ampliar sua 

presença. 

 
O MD tem incentivado a ampliação da participação de mulheres militares em 
contingentes brasileiros nas operações de paz. Hoje, essa presença 
corresponde a cerca de 3% do total – sendo aproximadamente 0,4% das 
tropas desdobradas, 15% dos observadores militares, 12% dos oficiais de 
Estado-Maior e 10% dos policiais militares, de acordo com dados da ONU de 
fevereiro de 2019. (BRASIL, 2019e). 

 

É crescente a participação de mulheres em todos os cenários do cumprimento 

da missão constitucional de defesa. “Há, hoje, mais de 22 mil mulheres militares, que 

perfazem aproximadamente 7% do efetivo militar brasileiro. A expectativa é de 

aumento quantitativo e qualitativo nos próximos anos” (BRASIL, 2019k). 

 

2.6.1.1 No Exército 

 

A primeira turma de formação do EB integrando mulheres foi aberta na Escola 

de Administração do Exército (EsAEx), hoje denominada Escola de Formação 

Complementar do Exército (EsFCEx). Em abril de 1992, 49 alunas passavam a 

compor o Quadro Complementar de Oficiais (OLIVEIRA, 2015, p. 26). Desde então, 

um longo caminho foi percorrido até a efetivação da entrada das mulheres nas escolas 

de formação na LEMB. 

Algumas oportunidades, mesmo antes da entrada na LEMB, não foram 

negadas às militares de carreira provenientes das áreas administrativa, de saúde ou 

de engenheiras, como cursos na área operacional antes realizados somente por 

homens. Segundo Brito (2019, p. 26), a década de 2000 marca o início da participação 

de mulheres em cursos operacionais no EB. Elas figuram, então, como um anúncio 

da possibilidade de inserção do sexo feminino na LEMB. 

Em 2006, mais de meio século após o primeiro curso de paraquedista militar 

no Brasil, duas oficiais dentistas foram as primeiras mulheres a se formarem (A 

MULHER, 2006, p. 44). A formação básica desse curso tem duração de 6 (seis) 

semanas, com alta exigência física do indivíduo, principalmente dos membros 

inferiores e do abdômen (BRITO, 2019).  

Nesse caso, houve alterações nos exercícios físicos do teste de 

entrada do curso para o segmento feminino: houve a suspensão da avaliação de dois 
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obstáculos da pista de cordas e a redução do índice de subida na corda vertical. De 

acordo com as Normas Peculiares do Curso Básico Paraquedista (TEIXEIRA, 2011, 

p. 33), as variações aplicadas têm por objetivo promover a adaptação demandada 

pelas diferenças fisiológicas.  

Em 2007, uma oficial formada na Escola de Saúde do Exército concluiu o Curso 

de Guia de Cordada (A TRAJETÓRIA, 2017, p. 27), ministrado pelo 11º Batalhão de 

Infantaria de Montanha, em São João Del Rei, MG. Essa atividade de caráter operativo 

especializa militares a atuarem no ambiente operacional de montanha. 

Em 2010, outras duas mulheres concluíram o COS categoria “F”, no CIGS, 

ambas do serviço de saúde do Exército (MUTTI, 2014). Nessa ocasião, também foram 

realizadas mudanças nos índices do exame de aptidão física e em algumas atividades 

físicas de esforço intenso ao longo do curso. 

Posteriormente, a comissão para inserção da mulher na LEMB foi composta 

por militares do segmento feminino que acompanharam diferentes estágios e cursos 

operacionais do EB a fim de, futuramente, integrar as equipes de instrução em 

atividades como o estágio de montanha da Seção de Instrução Especial (SIEsp) com 

a presença das cadetes (A TRAJETÓRIA, 2017, p. 27). 

Essas participações do segmento feminino em práticas operacionais 

contribuíram para a discussão em torno do PISFLEMB, desde sua idealização até sua 

confecção e execução. Desse modo, foi possível ter parâmetros que viabilizassem 

análises criteriosas dos diferentes contextos que precisaram sofrer modificações a fim 

de alcançar os objetivos traçados para o futuro do EB. 

 

2.6.1.2 Na Marinha 

 

O início da presença do sexo feminino na Marinha é marcado pela 

regulamentação por lei em 1980. Em 2014, a Escola Naval (EN) admitiu a primeira 

turma com aspirantes mulheres, então futuras intendentes (BARRETTO, 2018; 

OLIVEIRA, 2015, p. 26). Em 2019, abre-se a oportunidade de ingresso desse 

segmento no Corpo da Armada (CA) e no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da EN – 

correspondente à Academia Militar das Agulhas Negras no Exército. Assim, elas 

passam a ser habilitadas a participar das atividades operativas de combate da MB 

(BRASIL, 2019k; BARRETTO, 2018). 
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Antes de 2017, a Marinha já tinha uma 1º Tenente Auxiliar Fuzileiro Naval 

(AFN) no seu efetivo, a primeira mulher a prestar concurso público para o Quadro de 

Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais. Essa foi a primeira combatente da 

MB. Ela, ainda, realizou, em 2016, o Curso de Especialização em Guerra Anfíbia, 

sendo habilitada a combater em pelotão de infantaria e tornou-se a primeira mulher 

habilitada ao comando de um pelotão de infantaria no Brasil (DANTAS, 2018, p. 55; 

BRASIL, 2016c). 

Sob essa nova configuração, foi reconhecida a necessidade de adaptação dos 

índices do treinamento físico militar e avaliações físicas para combatentes mulheres. 

Afinal, a exigência física para as atividades de combate é mais intensa do que para 

as antes realizadas, as de logística (BARRETTO, 2018). 

 

2.6.1.3 Na Força Aérea 

 

Em 1996, as primeiras mulheres ingressaram na FAB, no Curso de Formação 

de Oficiais Intendentes da Aeronáutica, um Quadro da carreira administrativa – dos 

127 intendentes, 17 eram do sexo feminino. Ainda nesse ano, esse segmento 

ingressou no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) (DANTAS, 2018, p. 48; 

BRASIL, 2019k). 

Em 2003, foi autorizada a participação de mulheres no Curso de Formação de 

Oficiais Aviadores. A partir de então, deu-se uma abertura para o exercício de funções 

de combate como pilotos de caças, helicópteros e aviões de transporte e carga 

(OLIVEIRA, 2015, p. 26; GIANNINI, 2014, p. 13). A partir desse momento, “as 

mulheres passaram a ser aceitas na atividade-fim da instituição” (DANTAS, 2018, p. 

48). 

Desde 2017, o ingresso das mulheres nas Escola Preparatória de Cadetes do 

Ar (EPCAr)8 foi permitido. Isso reflete, por conseguinte, na melhoria do desempenho 

desse segmento na AFA (GIANNINI; FOLLY; LIMA, 2017; ABELHA, 2017). 

Atualmente, essa Força é a que registra a maior participação do sexo feminino 

em seus quadros (BRASIL, 2019k; DANTAS, 2018, p. 50). Almeida (2015, p. 22) 

afirma que as mulheres são “orgânica, física, intelectual e psicologicamente testadas 

e selecionadas ao extremo, de forma que, se há mulheres no seio desses 

 
8 A EPCAr, escola de ensino médio, é uma das portas de entrada para a AFA. 
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combatentes, poucos argumentos contrários à entrada delas em qualquer outro meio 

das Forças Armadas consegue subsistir”.  

Esse argumento defende a entrada e permanência desse segmento no meio 

militar, tendo força dissuasória também para a defesa da presença da mulher na linha 

bélica – nessa e em outras FA. Além disso, é sabido que os critérios de seleção para 

a aprovação no concurso já impõem que as melhores candidatas sejam capazes de 

realizar tarefas de alto nível de exigência física, moral e intelectual. 

 

2.6.2 Nas Polícias Militares 

 

A entradas das mulheres na segurança pública, mais especificamente nas 

Polícias Militares no Brasil, ocorreu em 1955, com a criação do Corpo de Policiamento 

Especial Feminino do estado de São Paulo. Nesta ocasião, através de um processo 

seletivo, 13 (treze) mulheres, que ficaram conhecidas como as “treze mais corajosas”, 

foram aprovadas e ingressaram em seus quadros (SANTOS JÚNIOR, 2018, p. 57). 

Em outras nações, destaca-se o exemplo dos Estados Unidos da América. 

Esse país foi pioneiro, “com a entrada das primeiras mulheres nas polícias no meio 

do século XIX, assumindo o poder de polícia em torno de 1910” (SANTOS JÚNIOR, 

2018, p. 57). 

Na década de 1980, as outras Polícias Militares brasileiras autorizaram a 

entrada de mulheres nos seus quadros combatentes. Essas policiais foram 

empregadas também no policiamento para a manutenção da segurança pública. 

(SANTOS JÚNIOR, 2018, p. 57). Em relação à atividade operativa das Polícias 

Militares, executada, em geral, pelos batalhões de operações especiais encarregados 

dessas missões, são exigidos, para a atuação operacional, cursos de longa duração 

e alto desgaste físico e psicológico. Trata-se de uma formação intensa e de elevada 

qualidade. 

Em 1999, uma tenente concluiu, após 5 (cinco) meses de treinamentos, o curso 

do Batalhão de Operações Especiais do Distrito Federal, sendo a única mulher em 

meio a 42 homens. Desde então, ela teve sua vida profissional ligada à parte operativa 

da Polícia Militar (STOCHERO, 2012). 

Em 2019, uma Soldado de 35 anos concluiu, após 62 dias de treinamentos 

físicos e psicológicos, na 4ª turma, o curso do Batalhão de Operações Especiais do 

estado do Amapá, onde ingressaram 46 candidatos e 13 concluíram. Essa Soldado 
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tornou-se a primeira mulher a fazer parte da Companhia de Choque do estado. 

(SANTIAGO, 2019) 

Hoje, no Brasil, é significativa a quantidade de mulheres que atuam nas 

operações especiais das polícias, porém somente duas concluíram os cursos mistos 

(que não diferenciam os exercícios de homens e mulheres) exigidos para 

desempenhar a atividade-fim. As demais policiais agem, principalmente, nas práticas 

de administração, abordagem policial de mulheres, inteligência e outras que não 

fazem grande uso da força física (SANTOS JÚNIOR, 2018, p. 57). 

 

2.6.3 Nas Forças Armadas de outros países 

 

Neste tópico, são abordados os fatos históricos relevantes dos países que 

possuem a doutrina militar e a cultura assemelhadas ao Brasil. Não foram abordados 

aqueles que, devido à acentuada divergência cultural, tornariam os paralelos traçados 

quanto à inserção feminina nas FA insuficientes e pouco plausíveis, pois recairiam 

sobre a limitação da distância cultural os dados levantados e os argumentos 

construídos. 

A atuação de mulheres em diferentes situações de combate é permitida em 

muitos países. Segundo Giannini (2017), “Cerca de 20 países – a maioria na Europa 

– permite à mulher ingressar em qualquer arma e especialidade. A Noruega foi 

pioneira, mas outros países, como o Canadá e Suécia, adotaram a mesma política 

ainda na década de 1980”. Além disso, há nações em que o serviço militar obrigatório 

também se aplica a esse sexo, como é o caso de China, Coréia do Norte, Israel, 

Eritréia, Taiwan, Malásia, Líbia e Peru (SANTOS JÚNIOR, 2018, p. 34). 

A seguir, são tematizados: os países da América Latina, pela proximidade 

territorial e cultural; os Estados Unidos, pelo grande poderio militar das FA, além de 

ser difusor de doutrina e importante parceiro do Brasil nesse aspecto; e alguns países 

membros da OTAN que apresentam relevante inclusão feminina na área de combate 

militar. 

 

2.6.3.1 Forças Armadas de países da América Latina 

 

Atualmente, todas as FA latinoamericanas tem a presença feminina em suas 

fileiras da LEMB, porém alguns setores apresentam algumas restrições, sendo as 
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mais comuns, na área da formação, as armas de infantaria e cavalaria e, na da 

especialização, os cursos de forças especiais. 

Há seis países que permitem o maior acesso de mulheres a suas FA: Argentina, 

Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Uruguai e Venezuela (GIANNINI, 2017). Isso ocorre 

ainda que com algumas restrições de missões e cursos. Porém, alguns deles até 

mesmo enviam mulheres combatentes para missões de paz no exterior. 

Em 2000, ocorreu a entrada das primeiras turmas com segmento feminino no 

curso de formação do Exército do Uruguai e na Força Aérea do Chile (DONADIO; 

MAZZOTTA, 2009). 

A Bolívia, por sua vez, admite a formação de mulheres na LEMB desde 2007. 

Os testes físicos são diferentes para cada segmento e metade das vagas são 

destinadas para cada sexo, porém, normalmente, as candidatas preenchem apenas 

20% das vagas disponibilizadas, sendo o remanescente ocupado por homens. 

(ADIAERBO, 2012) 

Em 2008, a Colômbia permitiu o ingresso de mulheres na área combatente em 

seu Exército (DONADIO; MAZZOTTA, 2009).  

Na Argentina, em 2011, o seu processo de inserção do sexo feminino na área 

combatente foi completado. Nessa data, foi autorizado que mulheres pudessem 

escolher também as armas infantaria e cavalaria (ADIDA, 2013).  

O processo seletivo é o mesmo para ambos os sexos – com exceção dos testes 

físicos – e as mulheres concorrem às mesmas vagas que os homens, sem percentual 

destinado em sistema de cotas (ADIDA, 2013). As exigências físicas são iguais 

quando influem no desempenho das funções ou na seleção para cursos, mas, no 

treinamento físico, são menores para o sexo feminino (ADIDA, 2013). Além disso, os 

cursos de comandos e forças especiais ainda não permitem a inclusão de mulheres. 

Na conjuntura da América Latina, a participação desses países em missões da 

ONU cresceu consideravelmente na última década, demandando o aumento de 

efetivo. Esse é mais um fator que tornou a presença feminina nas linhas de frente uma 

necessidade. Além disso, destacam-se os compromissos assumidos por essas 

nações ao integrarem as resoluções estabelecidas pela ONU (DONADIO; 

MAZZOTTA, 2009, p. 103). 
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2.6.3.2 Forças Armadas de países integrantes da OTAN 

 

Os países integrantes da OTAN não possuem uma política única para a 

inserção das mulheres em suas FA. Desde o serviço militar até a função de 

combatente em conflitos armados ou ambientes hostis, cada nação analisa e 

estabelece o grau de abertura que empreenderá. De acordo com SANTOS JÚNIOR 

(2018, p. 44), “Atualmente, muitos dos países permitem que as mulheres sigam 

voluntariamente uma carreira nas FA nacionais de seu país com restrições mínimas 

ou inexistentes”. 

A OTAN (2019) reconhece que, no contexto atual, em que as operações 

militares no mundo demandam uma diversidade de qualificações e recursos para a 

garantia da paz e da segurança, habilidades complementares do pessoal masculino e 

feminino são essenciais para a eficácia da atuação da OTAN. O Gabinete do Pessoal 

Militar Internacional do Conselheiro de Gênero e o Comitê de Perspectivas de Gênero 

da OTAN dedicam-se à integração de uma perspectiva de gênero em todos os 

aspectos das operações dessa organização.  

De acordo com dados recentes (OTAN, 2020, p. 93), 40% da equipe 

internacional da OTAN são mulheres e a proporção de mulheres na alta cúpula de 

decisões é de 25%. Dentro do estado-maior da OTAN, esse segmento representa 

17% do pessoal. Isso mostra a crescente e atual relevância da ocupação de cargos, 

por parte de mulheres, em posições que tratam de defesa internacional.  

Seguindo esse mesmo princípio, em 2019, foi destacada, pela alta cúpula da 

OTAN, a situação das mulheres no Afeganistão e frisada a importância da inclusão 

delas nas negociações de paz (OTAN, 2020, p. 93). Do outro lado, relevante exemplo 

na integração desse segmento em todas as áreas e especialidades no Exército é dado 

pelos Estados Unidos da América (EUA).  

 

2.6.3.2.1 Estados Unidos da América 

 

Desde o início de 2016, as mulheres são elegíveis a todas as posições do 

Exército dos EUA, incluindo as de combate e serviço em unidades de operações 

especiais (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2016; KAMARCK, 2016, p.15). No 

entanto, até alcançar essa conjuntura, a história da inserção de mulheres na LEMB 

desse país sofreu diversos percalços.  
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Neste estudo, pode-se, a partir de uma perspectiva histórica, identificar e 

analisar as melhores linhas de ação para a entrada do segmento feminino da LEMB 

nos cursos da área operativa no EB. Em uma análise comparada, é válido o 

reconhecimento de similitudes e diferenças para a estruturação de estratégias mais 

eficazes. 

No começo da década de 70, as mulheres puderam ingressar como pilotos de 

treino na Marinha e na Força Aérea estadunidense (KAMARCK, 2016). O início da 

admissão do sexo feminino nas três academias militares ocorreu na mesma década 

(KAMARCK, 2016). 

Essas conquistas foram importantes para o processo de inserção da mulher, 

porém, em 1988, foi implementada uma nova diretriz, chamada “regra de risco”9, que 

limitava as militares a servirem apenas em unidades de risco menor de exposição do 

que as de combate. Acreditava-se que, com essa lei, seria possível minimizar a 

exposição de mulheres às situações de risco, uma vez que se tornavam recorrentes 

os casos de abuso sexual por tropas inimigas.  Assim, o avanço da presença desse 

segmento foi limitado. 

Tal regulamentação foi revogada em 1994, mas, ainda assim, as mulheres 

continuaram excluídas das unidades cuja principal missão fosse o combate direto.  As 

exigências físicas extenuantes de determinados postos eram justificativas comumente 

empregadas (KAMARCK, 2016). 

No entanto, essa situação não foi permanente. Em 2001, no Afeganistão, e em 

2003, no Iraque, as operações das Forças Armadas dos EUA, que representaram as 

primeiras grandes mobilizações de tropas após 1990, tiveram a presença de muitas 

militares. No Afeganistão, foram empregados quase 2 milhões de soldados, sendo 

280 mil mulheres, dentre as quais mais de 800 foram feridas e 130, mortas.  

Essas militares executaram ações de patrulha, operações de porta em porta 

por busca de armas, escoltas de comboio e, em atividades de aproximação com as 

mulheres locais, apoio cultural (KAMARCK, 2016; CARREIRAS, 2013; DANFORD, 

2018). Desse modo, foi demonstrado o valor da permanência delas no ambiente de 

 
9 A “regra de risco” excluía as mulheres das unidades não combatentes se os riscos de exposição ao 

combate fossem iguais ou maiores do que os riscos nas unidades de combate que elas apoiavam. 
Por exemplo, uma médica poderia ser designada a uma unidade de suporte, no entanto, caso a 
unidade fosse alocada para o suporte de uma unidade de combate, o risco para a unidade médica 
deveria ser menor do que o risco para a unidade de combate. (KAMARCK, 2016, p. 4, tradução nossa) 
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combate; fato que provocou a retomada do debate público sobre a incorporação de 

mulheres combatentes.  

Nos EUA, desde 2016, todas as oportunidades educacionais que o Exército 

disponibiliza aos jovens estão disponíveis para todos. Essa Força reconhece que a 

abertura de posições de combate para mulheres é uma das estratégias para projetar 

a força nacional e atrair o maior número possível de talentos (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2016). 

No tocante a cursos da área operacional, o mesmo se aplica. Esse Exército, 

em 2015, formou as três primeiras oficiais no seleto curso de Rangers10. 

Posteriormente, uma delas tornou-se a primeira oficial a integrar uma unidade de 

operações especiais americana. Nos dois casos, não houve alteração dos índices dos 

testes de entrada ou conclusão existentes para fins de avaliação (MYERS, 2017; 

KAMARCK, 2016, p. 16). 

Desde 2015, a quantidade de mulheres em unidades de combate terrestre 

aumentou, porém ainda é pequena no campo de atuação da infantaria e das 

operações especiais quando comparado com outros da carreira de combate que estão 

abertos há mais tempo (KAMARCK, 2016, p. 15). 

Em 2016, as primeiras mulheres se formaram no Infantry Basic Officer Leader 

Course (Curso Básico de Infantaria para Oficiais) e no Armor Basic Officer Leader 

Course (Curso de Comando de Tropas Blindadas para Oficiais), sendo 10 (dez) no 

primeiro e 13 (treze) delas no segundo (KAMARCK, 2016, p. 16).  

No entanto, não há registro de que, apesar das tentativas de ingresso e 

conclusão, alguma mulher tenha se formado em algum curso da carreira de operações 

especiais no âmbito das FA. Desse modo, é evidente que a inserção do sexo feminino 

no Exército dos EUA é um processo ainda em andamento, que precisa avançar sobre 

as mesmas bases às quais este estudo dedica-se, a fim de alcançar o 

desenvolvimento de capacidades operativas no segmento feminino. 

 

2.6.3.2.2 Outros Países 

 

O Reino Unido é conhecido por ser pioneiro na inclusão das mulheres na área 

militar. Durante a Primeira Guerra, elas atuaram no corpo voluntariado em funções 

 
10 O curso de Rangers é uma formação de combate de infantaria leve do Comando de Operações 

  Especiais do Exército dos Estados Unidos. 
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auxiliares, em tarefas de apoio ao combate. Em 1941, com a aprovação e a 

incorporação do National Service Act (Ato de Serviço Nacional), o segmento feminino 

foi inserido nas posições táticas sempre que necessário à estrutura militar 

(SCHWETHER, 2016; TARDIN; BARRETO, 2017). 

No Canadá, ocorreu, durante a Segunda Guerra, a atuação feminina no meio 

militar. Entretanto, apenas em 1989 houve a integração da mulher ao serviço, com 

exceção do exercido em submarinos. (SCHWETHER, 2016; TARDIN; BARRETO, 

2017). 

Na Noruega, a partir de 2016, tornou-se obrigatório que todos os homens e 

mulheres fossem matriculados para o serviço militar desde os 19 até os 44 anos de 

idade (OMONDI, 2017). 

Na França, apesar de as mulheres possuírem as mesmas oportunidades que 

os homens, o acesso às especialidades combatentes – Legião Francesa, atividades 

de submarinismo e operações especiais – é restrito. Os treinamentos militares 

generalistas, por outro lado, são iguais para ambos os sexos, ainda que os parâmetros 

de exigência sejam diferentes. Ao lado do Reino Unido, a França tem logrado êxito 

em aumentar a representação de mulheres na carreira militar sem recorrer a 

instrumentos políticos. (CARREIRAS, 2018, p. 138) 

Na Dinamarca, desde 1978, as mulheres podem alistar-se em todas as áreas 

das FA. No período de 2007 a 2009, um total de 84 militares do segmento feminino 

serviram no Afeganistão, no batalhão dinamarquês. Elas executaram serviço de linha 

de frente em unidades de infantaria e tiveram participação ativa em combate, não 

sendo diferentes para cada sexo os requisitos exigidos para as atividades mais 

desgastantes fisicamente – embora haja diferença nos índices básicos propostos. 

(SANTOS JÚNIOR, 2018, p. 44) 

Na Alemanha, desde 2001, não há restrições para a entrada de mulheres nas 

carreiras militares. Durante o início dessa integração, não houve grande necessidade 

de adaptações na infraestrutura para o acolhimento do sexo feminino. No entanto, 

com relação aos padrões dos índices de desempenho físico exigidos nas atividades, 

foram admitidas modificações para a criação de marcas diferentes conforme o 

segmento. Atualmente, realizam treinamento integrado militares de ambos os sexos, 

porém com parâmetros diferenciados, principalmente os físicos. (ADIEXAER, 2011) 

Na Itália, não há distinção entre os sexos para a formação militar, o 

adestramento, o emprego em operações e a promoção na carreira. A diferença 
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fisiológica ainda é o único fator distinto entre os segmentos que é levado em 

consideração. (ADIEX, 2012) 

Na Espanha, não são identificadas diferenças de sexo ao tratar dos cargos que 

podem ser exercidos na carreira militar. Porém, alguns deles, como comandantes de 

fração, que, em geral, exigem maior vigor físico, são mais ocupados por homens. As 

mulheres preenchem, proporcionalmente, mais cargos administrativos. (ADIDEFEX, 

2011) 

 

2.7 O PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES 

 

O Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) é uma metodologia de 

planejamento estratégico. Nas principais instituições de defesa ocidentais, ele tem, na 

última década, ganhado maior preponderância. Esse é o meio pelo qual o EB adota a 

geração de forças. 

Segundo Furcolin et al (2013, p. 184), esse método difere do planejamento por 

ameaça. Este buscava identificar todas as ameaças, possíveis e potenciais, e resolvê-

las com soluções individuais e pouco transversais. Essa postura mostrou-se inviável 

em função da infinidade de ameaças e de suas inter-relações prováveis.  

No caso do PBC, tem-se uma análise funcional das necessidades das Forças, 

através de cenários prospectivos, identificando-se ameaças concretas e potenciais ao 

Estado. Desse modo, são desenvolvidas as capacidades, cuja definição pode ser 

encontrada nos Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre, EB20-MF-10.102.  

 
Capacidade é a aptidão requerida a uma Força ou Organização Militar para 
cumprir determinada missão ou atividade. Essa aptidão é exercida sob 
condições e padrões determinados, pela combinação de meios para 
desempenhar uma gama de tarefas. (BRASIL, 2019j, p. 3-2) 

 

Quanto, especificamente, à Capacidade Militar Terrestre (CMT), ela é formada 

por “um grupo de capacidades operativas com ligações funcionais, reunidas para que 

os seus desenvolvimentos potencializem as aptidões de uma Força para cumprir 

determinada tarefa dentro de uma missão estabelecida” (BRASIL, 2019j, p. 3-3). 

Após a definição das CMT, a F Ter esforça-se por estar em permanente 

condição de emprego. Para isso, analisando cenários e ameaças, missões e base 

legal, busca identificar as capacidades operativas (CO) não desenvolvidas e então 
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desenvolvê-las, como forma de solucionar as lacunas percebidas. (BRASIL, 2019j, p. 

3-3) 

As CO são as aptidões requeridas a uma Força ou OM para que se obtenha 

um efeito estratégico, operacional ou tático. São elas que a F Ter deve possuir, sendo 

obtidas a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 

indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura – os quais formam o acrônimo DOAMEPI 

(BRASIL, 2019j, p. 3-3). 

No Catálogo de Capacidades do Exército (EB20-C-07.001) (BRASIL, 2015a), 

estão definidas as CMT e as CO até 2035. Elas objetivam à manutenção de um 

permanente estado de prontidão da Força como um todo para o atendimento das 

demandas de segurança e defesa nacionais, em missões em conjunto ou não com 

outros órgãos. Isso “contribui para a garantia da soberania nacional, dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e 

cooperando para o desenvolvimento e o bem-estar social” (BRASIL, 2017i, p. 66). 

Havendo a possibilidade de operações conjuntas, a F Ter deve ter como 

premissa o desenvolvimento de capacidades voltadas para esses tipos de missões. 

Os elementos de emprego do EB precisam ser dotados de “flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES)” (BRASIL, 

2017i, p. 66). Essas são características das FA na Era do Conhecimento.  

Todas as capacidades trabalhadas atendem às demandas estratégicas da F 

Ter, a fim de adequar-se o processo de transformação do Exército. Elas são um norte 

para o planejamento e o desenvolvimento das estruturas, inclusive no que se refere à 

discussão orçamentária.   

Em um sentido mais amplo, os fatores determinantes das capacidades foram 

definidos pelo MD a partir do acrônimo DOPEMAI-I, sendo os mesmos fatores 

encontrados no DOAMEPI, porém com acréscimo do último “I”, que se refere ao termo 

“Interoperabilidade”.  

O manual de Fundamentos Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2019j, p. 3-3) 

descreve a definição desses fatores do seguinte modo: 

 
3.3.5.1 Doutrina – este fator é base para os demais, estando materializado 
nos produtos doutrinários. Por exemplo, a geração de capacidades de uma 
unidade inicia-se com a formulação de sua Base Doutrinária, que considera 
a gama de missões (traduzida das capacidades operativas), atividades e 
tarefas que essa unidade cumpre em operações. 



68 
 

3.3.5.2 Organização (e/ou Processos) – expressa por intermédio da 
Estrutura Organizacional dos elementos de emprego da F Ter. Algumas 
capacidades são obtidas por processos, com vistas a evitar competências 
redundantes, quando essas já tenham sido contempladas em outras 
estruturas. 
3.3.5.3 Adestramento – compreende as atividades de preparo, obedecendo 
a programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação em 
todas as suas modalidades: virtual, construtiva e viva. 
3.3.5.4 Material – compreende todos os materiais e sistemas para uso na F 
Ter, acompanhando a evolução de tecnologias de emprego militar e com 
base na prospecção tecnológica. É expresso pelo Quadro de Distribuição de 
Material dos elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes da 
permanência e sustentação das funcionalidades desses materiais e sistemas, 
durante todo o seu ciclo de vida (permanência no inventário da F Ter). 
3.3.5.5 Educação – compreende todas as atividades continuadas de 
capacitação e habilitação, formais e não formais, destinadas ao 
desenvolvimento do integrante da Força Terrestre quanto à sua competência 
individual requerida. Essa competência deve ser entendida como a 
capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, 
conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para decidir e 
atuar em situações diversas. 
3.3.5.6 Pessoal – abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes 
da Força, nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e 
preenchimento de cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, 
valorização profissional e moral. É uma abordagem sistêmica voltada para a 
geração de capacidades, que considera todas as ações relacionadas com o 
planejamento, a organização, a direção, o controle e a coordenação das 
competências necessárias à dimensão humana da Força. 
3.3.5.7 Infraestrutura – engloba todos os elementos estruturais (instalações 
físicas, equipamentos e serviços necessários) que dão suporte ao preparo e 
ao emprego dos elementos da F Ter, de acordo com a especificidade de cada 
um e o atendimento aos requisitos do exercício funcional.  

 

Na F Ter, a qual é o foco deste estudo, o alcance dos sete fatores é suficiente 

para se obter uma capacidade, sendo a doutrina a base para os demais. 

Conforme afirma Abreu (2017, p. 31), a partir do momento em que há a 

necessidade de se obter novas capacidades, é necessário, primeiro, que seja 

realizado o desenvolvimento doutrinário. Essa é a base para os demais 

conhecimentos, para, então, trabalhar a obtenção dos outros fatores, que, uma vez 

atualizados ao novo cenário, resultam na obtenção de novas capacidades e no 

alcance da prontidão operativa. 

A figura 4, “Dinâmica do Planejamento Baseado em Capacidades”, ilustra esse 

ciclo da busca por prontidão operativa a partir das novas capacidades adquiridas para 

enfrentar novos riscos e ameaças na Era do conhecimento. 
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 FIGURA 4 - Dinâmica do Planejamento Baseado em Capacidades 
 Fonte: Abreu (2017, p. 31) 
 

Com a Figura 4, tem-se a contextualização deste estudo. Podem ser 

problematizados alguns desafios: os novos riscos e ameaças; a diminuição da 

capacidade da defesa territorial do ambiente amazônico pela possível perda de 

representatividade do EB junto à sociedade civil; e o não desenvolvimento das novas 

capacidades requeridas. 

Outro desafio é a ausência de militares do sexo feminino especializados em 

operações na selva que possam atuar no amplo espectro comandando frações, 

tomando as melhores decisões no nível tático e, futuramente, no estratégico e 

operacional (sabendo-se que as mulheres da LEMB, em breve, poderão alcançar o 

generalato), interagindo com a sociedade e corroborando com a projeção de poder da 

F Ter no âmbito internacional. A superação desses obstáculos reflete no bom 

cumprimento da missão do EB, que envolve a contribuição para a garantia da 

soberania nacional. 

 O CIGS é o centro de gravidade para a promoção dessas novas capacidades. 

Nesse espaço, as metodologias e estratégias são aplicadas para essa finalidade, 

assim como o estudo analítico calcado no DOAMEPI seguindo a metodologia 

abordada no próximo capítulo viabiliza que se alcance o objetivo deste trabalho.  
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3 METODOLOGIA 

 
Neste capítulo, tem-se o detalhamento da metodologia empregada para a 

análise do problema de pesquisa. A seguir, tem-se: objeto formal de estudo, amostra 

e delineamento. 

 
3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 
O presente trabalho tem por objetivo propor um plano para adequação do CIGS 

aos desafios enfrentados ao receber, nos cursos de operações na selva, a candidata 

da LEMB. 

Esse plano, o produto desta investigação, tem como escopo, além da 

adequação das estruturas do centro, a manutenção – ou, até mesmo, a maximização 

– dos níveis de operacionalidade e eficiência dos recursos humanos.  

Esses aspectos materiais e imateriais influenciam diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem do futuro especialista em operações na selva e são analisados, 

neste estudo, na delimitação temporal de 2010 a 2020, tendo como marco inicial o 

ano em que as primeiras militares concluíram um COS. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Da análise das variáveis envolvidas na pesquisa, os “Cursos de Operações na 

Selva Cat B” apresentam-se como variável independente, tendo em vista que se 

espera que a sua manipulação exerça efeito significativo sobre a variável dependente 

“Adaptação do CIGS à Força transformada”. Devido às características qualitativas das 

variáveis supracitadas, faz-se necessário defini-las conceitual e operacionalmente 

para torná-las passíveis de observação e mensuração. 

A variável independente, “Cursos de Operações na Selva Cat B”, é definida 

pelos aspectos relacionados à doutrina das operações na selva. Para isso, toma-se 

por base os componentes curriculares do Ensino por Competências e o desempenho 

esperado de um aluno no curso – guardadas as devidas proporções e 

individualidades. 

Quanto à variável dependente, “Adaptação do CIGS à Força transformada”, 

essa é definida como o processo de implementação do referido plano no CIGS. 

Contribuindo para essa ação, esta pesquisa propõe-se a atribuir coesão à inclusão 
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desse grupo discente nas seguintes dimensões relativas aos fatores determinantes 

das capacidades: processos, adestramento, material, educação, pessoal e 

infraestrutura. 

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

 
Os dois quadros abaixo apresentam a maneira como as variáveis independente 

e dependente, respectivamente, são operacionalizadas. 

 

Variável Independente: COS Cat B 

Dimensão 
(o que será verificado) 

Indicador 
(como será verificado) 

Forma de medição 
(instrumento) 

Doutrina das operações 
na selva 

PLADIS e Perfil 
Profissiográfico do 

Concludente do COS 

- Revisão da Literatura: subseções 2.2 
e 2.3 

 QUADRO 3 - Operacionalização da variável independente 
 Fonte: O Autor 

 

Variável Dependente: Adaptação do CIGS à Força transformada 

Dimensão 
(o que será verificado) 

Indicador 
(como será verificado) 

Forma de medição 
(instrumento) 

Processos: 
seleção para a 

matrícula no curso 

Necessidade de adaptação 
de teste de entrada 

- Revisão da Literatura: Seção 2.2.4.1.2 
- Questionário: Questões 9 e 10 
- Entrevista: Questão 5 
- Grupo focal: Assuntos “a”, “b” e “c” 

Adestramento: 
atividades de 

adestramento do corpo 
docente 

Procedimentos do curso e 
conhecimentos a serem 

acrescidos para capacitação 
da equipe de instrução 

- Questionário: Questões 8, 9 e 12 
- Entrevista: Questões 2 e 4 
- Grupo focal: Assunto “d” 

Material: 
dotação individual e 

necessidade de 
aquisição 

Material a ser utilizado por 
militares do sexo feminino e 

adquirido pelo CIGS 

- Questionário: Questões 9 e 13 
- Entrevista: Questão 7 
- Grupo focal: Assuntos “e”, “f” e “g” 

Educação: 
instruções no COS 

Conteúdo, em instrução, 
específico sobre o sexo 

feminino 

- Questionário: Questões 9 e 11 
- Entrevista: Questões 6 e 7 
- Grupo focal: Assunto “h” 

Pessoal: 
equipe de instrução 

Perfil desejável de instrutor 
do COS 

- Questionário: Questões 9 e 14 
- Entrevista: Questão 4 
- Grupo focal: Assunto “i” 

Infraestrutura: 
instalações físicas e 

equipamentos 

Instalações físicas e 
equipamentos necessários 

para atender especificidades 
do sexo feminino 

- Questionário: Questões 9 e 15 
- Entrevista: Questões 3 e 8 
- Grupo focal: Assunto “j” 

QUADRO 4 - Operacionalização da variável dependente 
Fonte: O Autor 
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3.1.3 Alcances e limites 

  
Este trabalho centra-se na identificação de aspectos da Força transformada 

que urgem ser discutidos a fim de que se possa pensar propostas para adaptação do 

CIGS às novas configurações internas e externas ao EB que se lhe apresentam na 

figura das possíveis futuras alunas do COS.  

Alcançar um plano de adaptação que não represente a redução dos níveis de 

operacionalidade e efetividade é um desafio reconhecido no PISFLEMB para os EE 

de formação e a ser superado nos de especialização e aperfeiçoamento por meio de 

diferentes tipos de pesquisa. Nesta investigação, apenas o EE de especialização em 

operações na selva é abordado. 

Outra limitação do trabalho é a impossibilidade de que seja realizado, nesse 

momento, a experimentação de campo na execução do curso. Afinal, o plano proposto 

apenas poderá ser colocado à prova quando for iniciado o COS propriamente dito 

também por militares combatentes do sexo feminino; isso é possível desde 2019, no 

caso das sargentos, e a partir de 2021, no caso das cadetes, aspirantes e oficiais da 

LEMB, todavia nenhuma inscrita houve até a presente data. Nesse ponto, encontra-

se, então, apontada uma abertura para pesquisas futuras que discutam os resultados 

apresentados neste estudo, a fim de zelar pela permanente atualização da doutrina.  

Cabe ressaltar, ainda, que, em razão da diferença do tempo e foco da formação 

de militares na EsPCEX e na AMAN quando comparado com aqueles formados na 

EsSLog, considerando a maior oportunidade que os cadetes têm para a preparação 

física durante os anos na escola e o conhecimento do autor sobre essa instituição, 

esta investigação direciona seu foco aos cadetes e oficiais combatentes que realizem 

o COS Cat B. E, desse modo, outra limitação é evidenciada como lacuna para novos 

estudos: o COS Cat C. 

Entretanto, reconhece-se que os COS Cat B e C têm mais pontos de 

aproximação do que de afastamento; ocorrem simultaneamente e sendo conduzidos 

a partir de iguais recursos materiais e de pessoal, tendo, ainda, em comum: equipe 

de instrução, objetivos, carga horária e documentos reguladores – Perfil 

Profissiográfico, Mapa Funcional (Anexo do Perfil Profissiográfico), Quadro Geral de 

Atividades Escolares (QGAEs), Plano Integrado de Disciplinas (PLANID) e Plano de 

Disciplina (PLADIS) (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA, 2019, p. 

10).  
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Além disso, não há distinção nas avaliações atitudinal, psicomotora ou cognitiva 

aplicadas em cada um dos cursos. A diferença relevante entre eles é o perfil de aluno, 

o qual tem relação direta com o perfil de egresso da escola de formação. Por isso, 

afirma-se que o enfoque de análise recair sobre o COS Cat B trata-se tão somente de 

uma questão formal e conceitual. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Tendo em vista que a amostra ideal na pesquisa qualitativa é a que reflete o 

conjunto em suas múltiplas dimensões (MINAYO, 2004), este estudo é dividido em 3 

(três) grupos distintos. 

A primeira amostra, à qual é aplicado o questionário, é composta por todos os 

oficiais especialistas em operações na selva que são instrutores na AMAN em 2020 – 

totalizando 12 (doze) indivíduos. As funções exercidas por eles conferem-lhes 

vivências cujas experiências podem gerar conhecimentos necessários para a análise 

criteriosa da situação do instruendo em atividades militares operacionais.  

Esse grupo de instrutores é composto por especialistas em operações na selva 

que tenham realizado o COS em 2010 ou após, incluindo-se os comandantes de 

pelotão ou companhia, integrantes do Estado Maior dos cursos e demais seções na 

AMAN, como SIEsp ou Seção de Educação Física (SEF), que têm contato direto com 

cadetes do sexo feminino.  

Visando a atingir um resultado preciso e representativo, de forma a determinar, 

com rigor e correção, o tamanho da amostra com nível de confiança de 95% e 0,1 de 

erro, para a população estudada (N) de 12 (doze) militares, definiu-se o tamanho 

mínimo da amostra (n) de 11 (onze) militares, conforme orienta Comentto (2018). 

A segunda amostra, à qual é aplicada a entrevista, é composta pela militar que 

já realizou e concluiu (no ano de 2010) o COS. Além da experiência como aluna,  ela 

serviu no CIGS durante os anos de 2017 e 2018, o que lhe confere conhecimento 

sobre a estrutura de ensino do CIGS de maneira ampla.  

A entrevista é um instrumento que tem sua relevância justificada pela 

importância de gerar conhecimento sobre experiência correlata em operações na 

selva. O relato pessoal em questão, primando pelo teor técnico e direcionado pelas 

perguntas propostas, propicia a percepção de alguns dos desafios que se tornam 
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ponto central de discussão neste trabalho, sobretudo quanto à inserção de militares 

combatentes do sexo feminino no curso. 

Por último, a terceira amostra, com a qual é realizado um grupo focal, sendo o 

autor deste trabalho o moderador, é composta por 5 (cinco) ex-instrutores do COS 

cujo fim da referida nomeação ocorreu em 2019 – limitação temporal estabelecida a 

fim de reunir as informações mais atuais possíveis, considerando-se a constante 

evolução na estrutura física e educacional do centro. A seleção dos participantes foi 

definida com base no relevante conhecimento e experiência desses militares em 

operações na selva e nas mais recentes práticas do processo de ensino-

aprendizagem no CIGS. Portanto, fica evidente que eles contribuem de forma 

significativa para as questões levantadas, e, por conseguinte, para a discussão dos 

resultados do estudo.  

Com esses três grupos, alcança-se a representatividade dos diferentes sujeitos 

envolvidos no contexto em que se insere esta pesquisa; é dado voz aos militares com 

experiência em ter o público feminino da LEMB como instruendo, às concludentes do 

curso e aos especialistas que conhecem o ambiente e a metodologia do CIGS a fundo. 

Desse modo, tem-se a apresentação das características de cada um, na 

mesma medida em que se reconhece o status quo do CIGS e do COS. Esse panorama 

esboçado reflete, ainda, um referencial para a definição dos alcances e limites desta 

investigação. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois produz conhecimento 

para aplicação prática, para, especificamente, a solução de problemas relacionados à 

adaptação do CIGS para as características da Força transformada que se 

apresentam. 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é classificada como qualitativa, 

devido à necessidade de responder a questões que possuem particularidades 

(MINAYO, 2004) e por utilizar o emprego de análises dissertativas, não se furtando, 

também, da análise quantitativa que possa ser demandada em determinadas etapas 

do processo. 

As técnicas utilizadas são pesquisa bibliográfica e documental, questionários, 

entrevista e grupo focal. Desse modo, desenvolve-se, no trabalho, um delineamento 



75 
 

descritivo, aplicando-se o método indutivo e utilizando-se procedimento comparativo 

para analisar, neste caso, as diferenças e similaridades entre o sexo feminino e o 

masculino em uma situação de curso operacional em ambiente de selva. A partir disso, 

discute-se sobre a possibilidade de manter, ou até maximizar, o nível de 

operacionalidade do curso com a participação dessas militares. 

 
Pesquisa Classificação Modalidade 

Método De abordagem Indutivo 

Tipo 

Quanto à natureza Aplicada 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa 

Quanto ao objetivo geral Descritiva 

Quanto aos procedimentos técnicos 
Bibliográfica 

Documental 

Técnica Quanto à obtenção de dados 

Coleta documental 

Questionário 

Entrevista 

Grupo focal 

QUADRO 5 – Delineamento da pesquisa 
Fonte: O autor 
 

3.3.1 Procedimentos para Revisão da Literatura 

 
Inicialmente, realiza-se a problematização, da forma que se segue a sistemática 

de elaboração da pesquisa científica. Na sequência, é desencadeada uma criteriosa 

pesquisa em publicações científicas e institucionais, nacionais e estrangeiras, 

principalmente em bases eletrônicas de dados. Esses procedimentos são 

empregados a fim de que sejam respondidas as questões de estudo e desenvolvido 

o raciocínio lógico necessário para trilhar o percurso da busca por solucionar o 

problema posto em questão.  

As principais fontes de dados são: artigos científicos; portarias; monografias; 

dissertações; relatórios de desempenho de cadetes da AMAN em atividades 

operacionais e de militares em missões em outros EE fora do país; cartilhas para 

orientação a instrutores da AMAN e da EsPCEx; referências bibliográficas dos estudos 

mais relevantes; e questionários, entrevista e grupo focal conforme critérios de 

amostragem. 

Para a busca em base de dados eletrônica, são utilizados os seguintes 

descritores em português (e as respectivas traduções para o idioma inglês e o 

espanhol): “Doutrina Militar Terrestre”, “Planejamento Baseado em Capacidades”, 

“Amazônia”, “mulher”, “combatente”, “sexo feminino”, “PISFLEMB”, “Linha de Ensino 

Militar Bélico”, “adaptação”, “Centro de Instrução de Guerra na Selva”, “Curso de 
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Operações na Selva”, “ensino”, “Academia Militar das Agulhas Negras”, “EsPCEx”, 

“EsSLog”, “Guerreiro de Selva”. 

Após as buscas, o material bibliográfico selecionado, conforme os critérios 

estabelecidos e a reconhecida relevância ao estudo, é revisado, podendo integrar o 

quadro de referências da investigação. 

 

3.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Após a revisão da literatura, são realizados os seguintes processos 

respectivamente: apresentação das justificativas da relevância do tema e das 

contribuições do estudo para a Força; estruturação do referencial teórico; definição do 

objeto formal de estudo, das variáveis, dos critérios de amostragem (baseados no 

conhecimento adquirido com  a revisão de literatura) e do delineamento; e articulação 

dos conhecimentos analisados na revisão de literatura. 

A definição detalhada da amostra é finalizada durante a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa, mais especificamente o questionário. O pré-teste do 

questionário é realizado por um indivíduo que atende aos critérios da amostragem; é 

feito o aprimoramento do instrumento de pesquisa, baseado no pré-teste, e alinhadas 

as questões com as variáveis a serem analisadas. 

A coleta de dados é realizada com a difusão do questionário por meio digital e 

a realização da entrevista com militar do sexo feminino especialista em operações na 

selva. Após receber todos os dados, é realizada a escrituração e análise do material 

bibliográfico e das informações coletadas. 

Com os dados apresentados em quadros e gráficos, é estabelecida a revisão 

dos tópicos a serem abordados no grupo focal, para, então, iniciar a reunião e debate 

dos assuntos de interesse. 

As informações e reflexões são organizadas, categorizadas e submetidas ao 

tratamento qualitativo conveniente, sendo criadas as condições para se alcançar a 

elaboração do resultado esperado da pesquisa, um plano para a adaptação do CIGS 

à Força transformada. 

No Quadro 6, tem-se um resumo da sequência das atividades metodológicas 
desenvolvidas. 
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Ordem Atividade 

1 Revisão bibliográfica sobre as operações na selva. 

2 
Revisão bibliográfica em relação ao sexo feminino nas atividades militares no Brasil 
e em outros países. 

3 
Confecção prévia de questionário, roteiro da entrevista e roteiro do grupo focal para 
aplicação nos grupos amostrais. 

4 Pré-teste e validação dos instrumentos de pesquisa. 

5 Aplicação dos questionários. 

6 Realização da entrevista. 

7 Tabulação dos dados coletados até esta etapa. 

8 Adequação dos assuntos a serem abordados no grupo focal. 

9 Realização do grupo focal. 

10 Tabulação final dos dados coletados. 

11 Análise e discussão dos resultados. 

12 Registro das conclusões parciais. 

13 Registro das ações a serem tomadas no CIGS para atingir o objetivo geral. 

14 Realização da Conclusão. 

QUADRO 6 – Resumo da sequência das atividades metodológicas 
Fonte: O autor 

 

Além disso, diferentes tipos de pesquisa são conjugados: exploratória, 

bibliográfica e documental, e de campo. 

Exploratória quanto aos objetivos, tendo em vista que se faz necessário 

identificar e descrever os desafios que o CIGS enfrenta (e/ou enfrentará) com a Força 

transformada. 

Bibliográfica e documental quanto aos procedimentos, pois há um viés 

doutrinário a ser compreendido e desenvolvido no âmbito da DMT e das operações 

em ambiente de selva e busca-se conferir alto grau de confiabilidade à investigação 

empreendida. 

De campo quanto aos instrumentos desenvolvidos para serem aplicados 

especificamente neste trabalho – questionário, entrevista e grupo focal –, em que são 

articulados os conhecimentos teóricos apreendidos na doutrina, sobre os quais se 

discorre na fase da revisão bibliográfica, e os pragmáticos, adquiridos com a vivência.  

A seguir, atendendo aos procedimentos necessários para a revisão da literatura 

e seleção das populações a serem analisadas, os critérios de elegibilidade – inclusão 

e exclusão – são apresentados. 

 

3.3.2.1 Critérios de inclusão 

 
Os critérios de inclusão são apresentados em dois grupos: para as publicações 

científicas; e para as populações analisadas. 
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Para as publicações científicas, são critérios de inclusão: textos em português, 

inglês ou espanhol; estudos qualitativos das outras FA do Brasil e F Aux, assim como 

de exércitos de nações amigas; e trabalhos publicados, prioritariamente, de 2010 a 

2020, buscando-se manter as fontes mais atualizadas dos assuntos – com exceção 

de estudos científicos que apresentam análises atemporais, funcionando como textos 

fundamentais. 

Para as populações analisadas: ter concluído o COS no ano de 2010 ou depois; 

estar em contato direto na formação das cadetes na AMAN no ano de 2020; ter sido 

instrutor nomeado, cujo fim da referida nomeação ocorreu em 2019 ou depois e ter 

servido no CIGS por, no mínimo, três anos. 

 

3.3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão também são apresentados em dois grupos: para as 

publicações científicas; e para as populações analisadas.  

Para as publicações científicas, são critérios de exclusão:  textos científicos ou 

relatos que não possuam fundamentação comprovada e/ou credibilidade avaliável; e 

produtos doutrinários revogados. 

Para as populações analisadas: militar não especializado em operações na 

selva ou que realizou o COS antes do ano de 2010; instrutor da AMAN que não 

participa, diretamente, da formação das cadetes; militar exonerado como instrutor do 

CIGS antes do ano de 2019. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 
São empregados como instrumentos de pesquisa a revisão da literatura, a 

coleta documental, o questionário, a entrevista semiestruturada e o grupo focal. 

Com a revisão da literatura e a coleta documental, é possível registrar dados 

importantes sobre operações na selva, estrutura de cursos no CIGS e as atividades 

de mulheres combatentes de outras Forças Armadas do Brasil e de exércitos de 

nações amigas na execução de cursos que possuem objetivos similares aos do COS. 

Desse modo, é viabilizada a produção de questionamentos relacionados à influência 

da variável independente sobre a dependente e, subsequentemente, dos demais 

instrumentos de estudo. 
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Por meio dos instrumentos e procedimentos adotados, é possível consolidar o 

plano proposto pela presente pesquisa. Embora não sejam empreendidos 

procedimentos experimentais, tendo em vista que este trabalho visa a elaborar um 

plano prévio à execução da inserção das oficiais combatentes no COS, sugere-se a 

realização de experimentos futuros, à medida que forem executadas as etapas do 

plano proposto e inseridas no COS essas militares. 

 

3.3.3.1 Questionário 

 

Os questionários (Apêndice A) são aplicados, em ambiente virtual, com oficiais 

especialistas em operações na selva que são instrutores da AMAN e estão em contato 

com cadetes do sexo feminino atualmente. Esse instrumento propicia a identificação 

das variáveis fundamentais que influenciam diretamente no objeto de estudo. 

 

3.3.3.2 Entrevista 

 
A entrevista (Apêndice D) segue roteiro (Apêndice B) similar ao questionário, 

abarcando aspectos relacionados a ambas as variáveis, e é realizada com a militar 

que concluiu o COS e, posteriormente, serviu na seção de saúde do CIGS. O objetivo 

é constituir um embasamento acerca das dificuldades, relativas às especificidades 

femininas, enfrentadas antes, durante e após o curso. 

 

3.3.3.3 Grupo focal 

 

Em um último momento, é realizado um debate aprofundado, em grupo focal 

(Apêndice E), conforme roteiro previsto (Apêndice C), tendo como convidados ex-

instrutores do COS. Esses militares têm amplo e profundo conhecimento sobre o 

curso, as instalações do CIGS e as instruções ministradas, sendo capazes de 

desenvolver e articular discursos completos e complexos que contribuem para a 

potencialização do exame do objeto de estudo.  

A partir dos dados consolidados dos outros instrumentos de investigação e da 

ciência das necessidades já levantas para execução do COS por militares do sexo 

feminino, busca-se discutir e verificar as mais adequadas formas de implementar um 

plano para modernização do CIGS. 
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Sendo assim, nesse debate, tem-se o intuito de problematizar, analisar, avaliar, 

validar, divulgar e difundir os dados até então levantados a partir das pesquisas, 

entrevista e questionários. Além disso, há o objetivo de avançar na argumentação 

sobre o assunto central deste trabalho, promovendo outras reflexões. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

As informações obtidas por meio da revisão bibliográfica, da busca documental 

juntam-se aos dados extraídos dos questionários, da entrevista e do grupo focal, 

permitindo a realização de uma análise lógica e coerente. 

Os dados extraídos da entrevista refletem percepções baseadas nas 

experiências pessoais da militar envolvida na situação de executante. Embora não 

seja este o público-alvo para o resultado do estudo, as informações levantadas são 

analisadas qualitativamente segundo os critérios estabelecidos, de forma que seja 

minimizada a ocorrência de observações que evidenciem parcialidade e, assim, 

impliquem na invalidação de resultados da pesquisa. 

Percebe-se que se trata de um trabalho, predominantemente, qualitativo; as 

amostras são primeiro descritas e estudadas pelo pesquisador e, depois, 

interpretadas e compreendidas. Os dados disponibilizados pelo grupo focal, por 

exemplo, recebem tratamento qualitativo através de criteriosa análise dos conteúdos 

produzidos. 

Ademais, exclusivamente por meio das respostas objetivas aos questionários, 

as variáveis são descritas em dados que são tabelados e apresentados, 

numericamente, para depois serem submetidos à análise qualitativa e exibidos em 

forma de quadros e gráficos, facilitando, assim, a visualização e compreensão dos 

resultados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Após a realização da revisão da literatura, é possível identificar as 

particularidades do ambiente operacional amazônico, bem como as características da 

especialização de militares em operações na selva. Além disso, essa etapa da 

pesquisa permitiu a descrição dos fatores determinantes das capacidades, o que 

serviu para a compreensão da metodologia do PBC. Portanto, tem-se o arcabouço 

teórico necessário à coerente compreensão e análise dos resultados. 

Os dados coletados por meio de questionário, entrevista e grupo focal, 

somados aos obtidos na pesquisa documental, são organizados e apresentados 

através de quadros, gráficos e citações. Desse modo, possibilita-se o 

desenvolvimento de uma análise sólida e imparcial, fundamentada nos 

desdobramentos das questões de estudo inicialmente levantadas e no 

reconhecimento do nexo causal entre as variáveis dependente e independente.  

Nesta seção, a partir dos instrumentos de pesquisa aplicados e do método 

dedutivo, são apresentados e analisados os resultados obtidos nas etapas de coleta 

de dados. Isso é feito à medida que são discutidas as questões de estudo, com o fim 

de refletir sobre os objetivos específicos propostos e, por conseguinte, o objetivo geral 

traçado. 

Para responder às questões de estudo, são utilizados como fontes: revisão 

bibliográfica; pesquisa documental; entrevista com uma militar especialista em 

operações na selva; questionário aplicado com instrutores da AMAN de militares do 

sexo feminino da LEMB; e grupo focal com militares experientes na atividade de 

instrução no ambiente operacional de selva. 

Após a tabulação dos dados, eles são analisados e interpretados. Na 

sequência, os resultados são comparados e discutidos, para que, por fim, sejam 

desenvolvidas conclusões – ainda que parciais – coerentes. 

Para tanto, este capítulo é dividido da seguinte forma: 4.1 POPULAÇÕES DE 

INTERESSE ANALISADAS, onde são apresentadas as características da coleta de 

dados das amostras analisadas; 4.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO, 

com a exposição dos dados mais relevantes e a análise crítica sobre eles; e 4.3 

OUTROS RESULTADOS, em que são evidenciados e discutidos dados adicionais 

coletados nos instrumentos aplicados. 
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4.1 POPULAÇÕES DE INTERESSE ANALISADAS 

 

São as populações de interesse por meio das quais foram coletados os dados: 

4.1.1 Instrutores da AMAN especialistas em operações na selva; 4.1.2 Especialista 

em operações na selva do sexo feminino; e 4.1.3 Profissionais com experiência em 

instrução na área de operações na selva. 

A apresentação das características relacionadas a essas populações é 

relevante para o detalhamento das etapas dos processos de coleta de dados.  

 

4.1.1 Instrutores da AMAN especialistas em operações na selva 

  

Do universo de instrutores da AMAN, após serem aplicados os critérios de 

amostragem, é observada uma população de 12 (doze) militares que atendem aos 

requisitos para aplicação do Questionário (Apêndice A). Todos eles receberam e 

responderam às questões propostas, o que mantém o resultado preciso e 

representativo, com nível de confiança de 100% e 0% de erro, conforme determinado 

na subseção 3.2 Amostra. 

Dentre esses 12 (doze) militares, 6 (seis) são comandantes de pelotão (Cmt 

Pel) e têm contato diário com cadetes em todas as atividades da formação, 1 (um) é 

instrutor na Seção de Educação Física e 5 (cinco) o são na Seção de Instrução 

Especial. Estes têm contato com as cadetes nas ações de instruções voltadas às 

atividades em operações militares de caráter peculiar, tais como em montanha, selva 

e patrulhas com características especiais. 

O contato, em diferentes níveis, com esse público contribui para a variedade e 

precisão das informações reunidas por meio das respostas oferecidas. Estas formam 

os resultados do questionário, que estão tabulados, descritos e discutidos ao longo 

das subseções deste capítulo, e corroboram para a discussão que responde às 

questões de estudo “c”, “d” e “e”, encontradas na subseção 1.3. 

 

4.1.2 Especialista em operações na selva do sexo feminino 

 

Foi realizada uma entrevista com a militar concludente de um COS e que serviu 

no CIGS após tornar-se especialista em operações na selva. 
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A entrevista semiestruturada, feita por meio de formulário eletrônico, ocorreu 

após o recebimento dos questionários. O conteúdo da entrevista soma-se aos dados 

já obtidos para resposta às questões de estudo “c”, “d” e “e”. 

Para dirimir algumas dúvidas, foram utilizadas mensagens instantâneas em 

complemento às perguntas e, também, às respostas. 

A análise desse material e o entendimento das diferenças fisiológicas femininas 

e masculinas permitiram a interpretação dos dados apresentados. 

 

4.1.3 Profissionais com experiência em instrução na área de operações na selva 

 

Na finalização da fase da coleta de dados, foram convidados para o grupo focal 

4 (quatro) especialistas que atendiam aos critérios de amostragem, além do autor, 

perfazendo um total de 5 (cinco) integrantes. 

Realizado de modo presencial em reunião dirigida, foi apresentado, 

inicialmente, aos integrantes, uma síntese dos resultados de pesquisa bibliográfica, 

questionários e entrevista. Após as discussões em grupo, foi possível complementar 

as respostas às questões de estudo “c”, “d” e, principalmente, a “e”. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 
Esta subseção é organizada por meio da apresentação das questões de estudo 

acompanhadas dos dados e da discussão dos dados que as respondem. Cada uma 

dessas respostas corresponde a um objetivo específico da pesquisa atingido. 

 
4.2.1 Quais contribuições os saberes construídos pelo Planejamento Baseado 

em Capacidades podem oferecer ao esforço acadêmico de discussão da 

modernização de cursos operacionais de selva do EB? 

 

 Inicialmente, verificou-se, na seção 2.7 O PLANEJAMENTO BASEADO EM 

CAPACIDADES, que a metodologia do PBC é a mais adequada para realizar a análise 

funcional das necessidades da Força. Neste caso, é discutida a necessidade de se 

adquirir uma nova capacidade, para especializar as mulheres da LEMB em operações 

na selva. 
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 Com a análise funcional para a promoção da capacidade operativa ainda não 

desenvolvida, visa-se fazer frente ao risco da possível diminuição do poder de defesa 

territorial do ambiente amazônico pela possível perda de representatividade do EB 

junto à sociedade civil. Isso pode ocorrer no longo prazo devido à deficiência em 

especializar militares do sexo feminino no que tange ao combate em ambiente 

amazônico. 

Como forma de solucionar as lacunas percebidas, utilizam-se as variáveis 

dependentes da pesquisa, os sete fatores determinantes das capacidades, o 

DOAMEPI.  

 O estudo analítico calcado em Doutrina, Processos, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura é uma estratégia para o planejamento da 

modernização do CIGS, uma vez que alcançar esses sete fatores é um meio para se 

obter uma capacidade. 

 A metodologia do PBC norteia a articulação das variáveis operacionais 

dependentes – e da Doutrina, variável independente neste estudo. Sendo assim, a 

análise bibliográfica e documental relaciona-se a cada um dos fatores do PBC, assim 

como as questões da entrevista e do questionário e os tópicos do grupo focal, os quais 

se estruturam em torno de cada fator determinante das capacidades. 

A seguir, é apresentado cada um das 7 (sete) fatores. 

 Doutrina: é a dimensão da variável independente que se busca manter 

inalterada com a inserção do sexo feminino no ambiente das operações na selva. 

Nesse contexto, consideram-se as missões e atividades desenvolvidas para a 

condução de operações em ambiente amazônico. 

 Organização ou Processos: com foco no processo de seleção para a matrícula 

no COS, busca-se a análise sumária dos testes físicos e cognitivos, visando atingir a 

forma adequada das avaliações dos candidatos ao curso – sem que se diminuam os 

níveis de operacionalidade. 

Adestramento: as peculiaridades da combatente do sexo feminino devem ser 

caracterizadas e entendidas para que a condução das atividades e instruções do COS 

seja a mais eficiente possível. No ESTAP Nível II, para nivelamento dos 

conhecimentos, as informações sobre esse assunto são difundidas ao corpo docente 

do CIGS. A partir desses conhecimentos, definem-se as normas, os procedimentos e 

as condutas. Desse modo, a dimensão “Adestramento” engloba, também, os 

princípios que norteiam as ações no contexto de especialização. 
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 Material: da análise das diferenças de compleição física e necessidades 

específicas do sexo feminino – em comparação ao masculino –, é possível inferir quais 

materiais individuais sofreriam alteração para uma militar durante as operações na 

selva, tanto na dotação individual para o cumprimento de missões de combate quanto 

em itens peculiares utilizados somente por mulheres em operações militares. 

 Educação: no que tange, especificamente, aos conhecimentos ministrados em 

instruções e na rotina do curso, verifica-se quais assuntos são essenciais para o 

público feminino, de forma que a militar especialista em operações na selva atinja sua 

capacidade operacional para o ambiente amazônico da mesma forma que acontece 

com os atuais especialistas nessa área. 

 Pessoal: é analisado o perfil desejado de instrutor dos cursos de operações na 

selva; busca-se, principalmente, a adequação inicial mais apropriada para a nova 

demanda de especializar militares do sexo feminino da LEMB. Sabe-se que uma nova 

demanda de alunas pode requerer uma modificação no perfil da equipe de instrução. 

 Infraestrutura: diferenças físicas, conceituais e culturais entre homens e 

mulheres são analisadas a fim de fundamentar a proposta de adequação das 

estruturas tangíveis do CIGS, sendo possível o reconhecimento de novas demandas 

para aquisição de materiais, construção ou adaptação de instalações. 

 Conclui-se, parcialmente, que o estudo dos saberes construídos pelo PBC 

oferece a este trabalho uma estratégia mais atual e adequada para a discussão da 

modernização do CIGS no contexto da Força transformada. A análise sistemática dos 

7 (sete) fatores do PBC determinantes das capacidades é primordial, no contexto dos 

dois pilares desta pesquisa – mulher da LEMB e operações na selva –, para se 

alcançar o objetivo geral proposto. 

 

4.2.2 Quais são as características da atuação avaliativa e formativa nos cursos 

de operações na selva ministrados no CIGS?  

 
 A resposta a essa pergunta torna-se basilar para o alcance da modernização 

do CIGS. Trata-se de entender o presente para planejar o futuro. 

 Os COS oferecidos no CIGS são referência no que tange à condução da 

instrução, mas isso não significa dizer que nunca serão necessárias mudanças. Um 

novo tipo de aluno pode requerer uma nova atitude por parte das equipes de instrução, 

bem como alterações nas estruturas do centro. 
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 Hoje, no CIGS, a especialização dos militares está apoiada no adestramento 

para o combate no amplo espectro dos conflitos, em situações de guerra e não-guerra. 

Esse é o foco da 3ª fase do COS, nas Operações contra Forças Irregulares, 

Operações Básicas, Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e 

Operações de Resistência. 

 Nas subseções 2.2 AS OPERAÇÕES NA SELVA e 2.3 O ESPECIALISTA EM 

OPERAÇÕES NA SELVA, são descritos os aspectos relevantes para que possa ser 

respondida essa questão de estudo e, por consequência, atingido o objetivo específico 

“b. Apresentar as características de atuação do CIGS para a formação de militares da 

LEMB no COS, sendo descritas também as condições de seleção nesses cursos”. 

São abordados os aspectos do ambiente operacional de selva, o papel do CIGS na 

defesa da Amazônia, as características dos COS, os assuntos gerais abordados no 

curso e as capacidades do militar especialista formado no CIGS. 

Como conclusão parcial, é reconhecido que o CIGS, com suas características 

inerentes a uma escola de especialização vinculada à DETMil, tem uma identidade e 

uma metodologia próprias e consagradas na execução de instruções para o combate 

na selva. Esses aspectos devem ser mantidos independentemente da mudança do 

perfil de aluno ingresso, tendo em vista que o produto final da especialização deve 

manter os níveis de operacionalidade. Desse modo, torna-se evidente que a 

discussão desenvolvida, a partir da pesquisa bibliográfica e documental, em torno 

desta questão de estudo é fulcral também para se atingir o objetivo geral desta 

dissertação. 

 

4.2.3 Com foco nos testes de ingresso, quais as condições para a 

implementação do PISFLEMB nos cursos de operações na selva? 

 
A resposta a essa questão complexa demanda uma análise abrangente na 

revisão de literatura, mais especificamente sobre o assunto apresentado na subseção 

2.2.4.1.2 e na 2.2.4.2, onde se trata da seleção para a realização do COS Cat B. 

Nas respostas às perguntas 9 e 10 do questionário, que abordam esse aspecto, 

os resultados foram os seguintes: 
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GRÁFICO 1 – Propostas de modificações nos índices dos testes físicos para matrícula 

no COS – resposta à questão 10.a do questionário 
Fonte: O autor 
 

 Considerando-se os indivíduos que responderam o questionário, tem-se, no 

Gráfico 1, que 75% deles acreditam que os testes físicos que habilitam à matrícula no 

COS não devem sofrer modificação nos índices para mulheres. Os outros 25%, que 

acreditam que deveriam ser diferentes os testes de mulheres para o ingresso no COS, 

propuseram a facilitação dos índices de “subida na corda”, “flexão de braços” e 

“puxada na barra fixa”, apresentando como justificativa a dificuldade física que as 

mulheres, em geral, têm com exercícios que exigem força nos membros superiores. 

Desta parcela menor, apenas um indivíduo propôs facilitar o teste de corrida para 

mulheres. 

 Na entrevista, conforme Apêndice D, perguntada qual a opinião da 

entrevistada em relação à redução dos índices dos testes, foi respondido: “(...) julgo 

extremamente necessário [a diferenciação dos testes]. Uma mulher normal, sem uso 

de qualquer forma de anabolizantes, dificilmente vai realizar um teste físico nos 

mesmos índices dos homens.” (questão 5). No entanto, apesar de os testes de entrada 

terem sido, naquela época, diferenciados, foi relatado, ainda, na resposta à questão 

5: “Em relação à realização do curso propriamente dito não há de existir diferença 

nenhuma.” e “(...) não houveram diferenças de qualquer espécie.”. Desse modo, é 

evidenciado o princípio de isonomia durante a realização do COS. 

 Quanto aos testes para ingressos, Canino et al (2019), por outro lado, 

comprovou em seu estudo a importância de os testes de entrada serem focados na 

demanda física da especialidade militar em questão. Eles têm o objetivo de preparar, 

mental e fisicamente, o militar para o ambiente operacional e subsequente 

treinamento especializado. 

4,2%
8,3%
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 O teste voltado para as tarefas características que serão cumpridas durante as 

operações na selva, com os índices mínimos a serem atingidos para que seja efetuada 

a matrícula no COS, contribui para a prevenção de lesões e acidentes durante as 

atividades (KNAPIK, 2015). Além disso, conforme mostrado no estudo de Canino et 

al (2019), promove melhor desempenho na execução dessas atividades específicas 

no curso. 

 Ainda no estudo de Canino et al (2019), foi provado que a prática adicional de 

tarefas fisicamente exigentes pode ajudar a maximizar o desempenho nos requisitos 

de trabalhos fisicamente exigentes, como é o caso das atividades de natação, 

flutuação, navegação terrestre e fluvial, por exemplo. Sendo assim, o aluno que já 

possui uma base considerável nessas atividades, que é o índice mínimo para ser 

aprovado nos testes de aptidão física e intelectual, terá o seu desempenho melhorado 

para essas tarefas, além de ter menores chances de apresentar lesões físicas. 

 Em contrapartida, por analogia, uma possível diminuição nos índices de 

entrada, diferenciando os sexos, poderia causar uma dificuldade para que o potencial 

máximo fosse atingido durante o curso. Haveria cenários consideravelmente 

diferentes para aqueles que atingissem os índices mínimos exigidos atualmente e 

para aqueles que fossem aprovados através dos índices mínimos modificados com 

fins à facilitação. 

Assim como em Canino et al (2019), é verificado, nas conclusões dos estudos 

de Giuliano e Solomon (2007), Ebben (2009) e Earl e Vetter (2007), que as mulheres 

têm maior propensão a desenvolver lesões na região dos joelhos do que os homens. 

Foi identificado que as mulheres, em comparação ao sexo oposto, possuem: cinco 

vezes mais acometimentos de ruptura de LCA (ligamento cruzado anterior); maior 

frequência de dores na parte anterior do corpo, de duas a três vezes maior; o dobro 

de casos de artrite; e 75% das artroplastias. 

Pelo Quadro 7 – onde 50% dos militares que responderam o questionário, 

acreditam que lesões físicas serão uma das maiores dificuldades das mulheres no 

curso, quando comparadas com homens na mesma situação – verifica-se relatos 

atuais que as lesões são recorrentes em militares do sexo feminino. 
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Questão Ordem Resposta 

8.c 

1 
Não sou da área de educação física, mas é notório, é sabido por todos 
que as mulheres que se encontram cursando a AMAN possuem um 
índice de lesão bem superior ao verificado entre os homens.  

2 Problemas em quadril, coluna e ombros.  

3 

As cadetes, no geral (80%), apresentam muitos problemas de lesões na 

parte óssea – tornozelo, joelho, bacia. Tudo isso se deve à musculatura, 

que não é tão desenvolvida para suportar a intensidade da rotina 
acadêmica e de um futuro curso operacional.  

4 
Se não houver o adequado fortalecimento de membros inferiores e core, 
pode haver uma tendência a lesões no quadril.  

5 
As cadetes apresentam facilidade em desenvolver problemas 
ortopédicos, principalmente na região do quadril. 

6 
Fratura por estresse no quadril; rompimento de ligamentos no joelho e 
tornozelo. 

QUADRO 7 – Relatos de militares sobre prováveis dificuldades das alunas no COS 
quanto a lesões físicas - respostas à questão 8.c do questionário 

Fonte: O autor 
 

O debate no grupo focal aponta algumas questões relevantes que contribuem 

para a conclusão parcial deste assunto. Os testes de entrada no curso não são um 

fim em si, pois o padrão exigido é o mínimo para que o militar tenha um desempenho 

satisfatório no curso, de forma que as dificuldades físicas não sejam um empecilho 

para o combatente individual. 

Independentemente de ser homem ou mulher, as tarefas a serem cumpridas 

durante o curso são as mesmas. Desse modo, não seria coerente admitir uma 

candidata com níveis inferiores, mas depois exigir desempenho físico similar aos 

homens para a realização das tarefas. Para diminuir os índices dos testes, seria 

necessário um estudo mais aprofundado para averiguar se os índices são 

superestimados, inclusive para os homens. 

Como conclusão parcial da resposta à esta questão de estudo, percebe-se 

que, ao trabalhar a variável dependente da dimensão “processos”, há uma tendência 

a não ser proposta qualquer alteração dos índices dos TCMP, TCMT e exames de 

aptidão física somente para candidatos do sexo feminino, de forma que seja diferente 

dos índices dos homens. 

Afinal, ao buscar a testagem por tarefas, e não por valências físicas – como é 

feito nas escolas de formação –, o sexo ou a formação do militar não deve influenciar 

nos índices das provas. Isso porque, se reduzidos tais índices, essa decisão pode 

comprometer os níveis de operacionalidade atingidos pelo aluno atualmente durante 

o curso. 
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4.2.4 Quais processos, procedimentos e estruturas do CIGS necessitariam de 

modificações para o adequado enfrentamento do desafio de especializar 

militares do sexo feminino da LEMB no COS?  

 

A discussão em torno dessa pergunta é desenvolvida ao serem analisadas as 

respostas às questões 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dos questionários, o conteúdo da 

entrevista e o debate do grupo focal. 

 
4.2.4.1 Análise das Dimensões da variável dependente 

 
Esta subseção é dividida em cinco tópicos, que apresentam os resultados dos 

estudos de acordo com cada dimensão correspondente à variável dependente – 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura. A dimensão Processos 

já foi abordada na subseção anterior (4.2.3). Além disso, Doutrina, a variável 

independente, é apresentada na revisão da literatura, em 2.2 e 2.3. 

Nas respostas à questão 9 do questionário, tem-se a identificação de 

mudanças propostas quanto àsaimensões em questão nesta subseção. A tabulação 

dessas informações oferecidas pelos instrutores das cadetes na AMAN é apresentada 

no gráfico 2. 

 

 
GRÁFICO 2 – Propostas de medidas a serem adotadas pelo CIGS – resposta da 

questão 9 do questionário 
Fonte: O autor 
 

 A partir da análise qualitativa do Gráfico 2, é possível identificar a importância 

de serem implementadas mudanças em alguns aspectos do COS. Destacam-se: 

“Inclusão, em instruções, de conhecimentos específicos sobre as características 

femininas” e “Adição de tempo para higiene corporal para as mulheres”, com 41,7% 

dos militares que responderam o questionário endossando essas modificações. 
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Também se mostraram relevantes estas propostas: “Criação de alojamento para 

mulheres” e “Inclusão de militar do sexo feminino como Instrutor/Monitor”, com 33,3%. 

A seguir, as propostas são analisadas em articulação a cada uma das 

dimensões da variável dependente. 

 

4.2.4.1.1 Adestramento 

 
A análise da dimensão Adestramento, a partir dos dados coletados, relaciona-

se com a necessidade de conhecimentos a serem implementados para capacitação 

da equipe de instrução do CIGS. Além disso, articula-se com a definição das normas 

de conduta e procedimentos que os instrutores e os alunos devem seguir frente ao 

sexo oposto. 

No ESTAP Nível II – abordado na subseção 2.2.4.1.1 –, que tem o objetivo de 

capacitação e atualização dos instrutores e monitores do CIGS, é conveniente incluir 

assuntos relevantes e atuais, principalmente em razão da inserção do sexo feminino 

na LEMB. Isso é evidenciado no questionário aplicado. 

Ao ser analisada a questão 12 do questionário – “Quais conhecimentos 

específicos sobre o segmento feminino em operações o senhor acredita ser 

imprescindível um instrutor do COS saber para que as alunas tenham o adequado 

desempenho no curso, sem a redução dos níveis de operacionalidade e sem o risco 

de se cometer excessos nas exigências cognitivas, psicomotoras ou atitudinais?” –, 

obteve-se o resultado descrito no Quadro 8. 

Da análise desse quadro, nota-se dados relevantes, como enfatizar com o 

instrutor que se deve tratar com isonomia os alunos, independentemente de sexo – 

uma informação ressaltada por 50% dos militares que responderam o questionário. 

No entanto, deve-se ter atenção aos comportamentos atitudinais e fisiológicos, 

inclusive quanto à hidratação. 

Cabe ressaltar que a aluna terá a mesma bagagem de instrução militar que um 

aluno na mesma situação, portanto o tratamento diferenciado de forma que facilite as 

tarefas para a aluna é uma falha a ser evitada por parte do instrutor, pois pode causar 

um desconforto psicológico à aluna e, possivelmente, em seus companheiros. 
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Questão Ordem Resposta 

12 

1 

O instrutor deverá ter plena consciência de que aquelas militares são da 
linha militar bélica, ou seja, detêm os conhecimentos técnicos-
profissionais que os oficias formados na AMAN possuem. Todas as 
militares terão o conhecimento sobre assuntos como, por exemplo, 
patrulha, orientação, técnicas de tiro, Mtr MAG e Equipamentos Rádio. 
Elas terão passado por todas as SIEsp da formação, terão os 
conhecimentos comuns a todas as armas, quadro e serviço adquiridos no 
Curso Básico e terão realizado o EDL de sua A/Q/S. 

2 

Acredito que devam ser acrescidas algumas orientações antes do início 
do curso somente. Algumas mulheres diminuem o consumo de água para 
evitar ir ao banheiro. Devem ser enfatizadas orientações a todo o turno 
sobre a aplicação de sociométricos, para evitar a indução de votos no 
sexo oposto; deve-se focar no que foi visto nas atividades do curso e no 
desempenho atitudinal mais do que nas limitações físicas. 

3 

Algumas cadetes têm a tendência de se isolar do grupo e formar uma ilha 
isolada de relacionamento interpessoal. Sendo assim, um trabalho de 
inclusão ao grupo é essencial para que os alunos o façam, como é 
estimulado na Academia. 

4 
Tratar todos os militares como aluno. Caso o instrutor tenha dúvidas de 
como agir com o segmento feminino, apenas se pergunte: "Se fosse 
homem, eu faria isso?" 

5 
É interessante que se mantenham as instruções no mesmo nível e teor. 
As mulheres se incomodam quando alguma instrução muda só por causa 
delas. 

6 
Somente saber que elas não querem ser tratadas de maneira diferente 
pelo fato de serem mulheres. 

7 
Tratamento igual a ambos os sexos, porém é necessário ter um pouco 
mais de paciência. 

8 O máximo possível de tratamento uniforme, sem distinção de gêneros. 

9 
Conhecimento das necessidades fisiológicas da mulher e possíveis 
consequências da falta [de atendimento] dessas necessidades. 

10 

O que se mostra mais sensível é o cuidado com a higiene e as 
necessidades fisiológicas. Por exemplo, o fato de não se hidratar 
corretamente e não urinar o quanto deveria pode, facilmente, levar à 
infecção urinária. Logo, tem que se ter bom senso ao dar mais tempo 
para a higiene do segmento feminino. E os demais aspectos têm que ser 
cobrados da mesma maneira e deve-se evitar diferenciação. 

11 Não há. 

12 Nenhum. 

QUADRO 8 – Conhecimentos específicos, que o instrutor do COS deve saber, sobre 
o segmento feminino em operações – respostas à questão 12 do 
questionário 

Fonte: O autor 
  

 O tratamento diferenciado com certa proteção à militar causa desconforto e 

pode atrapalhar o rendimento da aluna. Este fato é verificado em relatórios de visitas 

de capacitação do PISFLEMB, como em Corrêa (2017). 

Ao analisar a resposta à questão 4 da entrevista, a importância da isonomia no 

tratamento também é evidenciada: “Não houve por parte da equipe de instrução e 

muito menos dos coordenadores e do comando nenhuma diferença de tratamento em 
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relação aos alunos do sexo masculino.”. Esse fato é destacado e valorado por parte 

de uma aluna do COS de 2010. 

Outro aspecto ressaltado no Quadro 8 tem relação com as necessidades 

fisiológicas do segmento feminino. Estas não devem ser um problema para a 

condução do curso – nem para a aluna, nem para a equipe de instrução. A partir disso, 

pode-se inferir que a liberdade para satisfazer as necessidades fisiológicas deve ser 

total, de forma a não propiciar que a mulher aguarde muito tempo para ir ao banheiro, 

pois isso pode gerar um problema de saúde – ainda que, no caso dos homens, não 

seja algo comum. 

Após a análise dos dados apresentados, o grupo focal debateu o assunto “d” 

e, além dos debates dos tópicos previstos, surgiu um novo: verificar se a aluna tem 

maior propensão a desenvolver infecções urinárias. Isso pode ser feito através de 

exames clínicos baseados em testes rápidos e de baixo custo: teste do nitrito, esterase 

de leucócitos, uroanálise microscópica, coloração de amostra urinária pelo método de 

Gram, urocultura e hemocultura (pielonefrite) (BAUMGARTEN, 2011, p. 337). A 

coordenação do COS tendo o conhecimento de quais alunas possuem maior 

propensão a infecções, pode oferecer, caso necessário, um tratamento mais seguro. 

Outro exame de saúde preliminar, além dos já previstos na inspeção de saúde, 

deve ser o teste de gravidez. A candidata que estiver grávida na matrícula apresenta 

incompatibilidade para realizar o curso. 

Como conclusões parciais atingidas após a análise dos dados dos 

questionários, da entrevista e do debate no grupo focal, tem-se que a atenção 

diferenciada à aluna deve ocorrer, principalmente, em um primeiro momento, quando 

ainda não há histórico recente de mulheres sendo empregadas em operações na 

selva durante um curso prolongado e extremamente desgastante fisicamente e 

mentalmente. 

Entretanto, ressalta-se que a ênfase na necessidade de tratamento isonômico 

deve ser constante por parte dos instrutores e do chefe da seção de ensino do CIGS. 

Além disso, é importante haver uma instrução abordando as diferenças fisiológicas 

entre homens e mulheres.  

Outros tópicos que se destacam são: acesso à água; banhos previstos e 

centralizados; contato físico ou relação afetiva; crimes penais de moléstia ou 

perturbação do outro; e exames médicos específicos. 
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O acesso à água deve manter-se da mesma forma que já ocorre em todas as 

situações, sendo recomendado enfatizar os prováveis problemas de saúde que 

podem ocorrer, principalmente na selva, devido à pouca ingestão de água ou ao tempo 

prolongado segurando a urina. Todavia, é destacado, ainda, que a responsabilidade 

pela higidez física do aluno é unicamente dele. 

Nas situações em que são realizados banhos previstos e centralizados, é 

recomendável que sejam separados os homens das mulheres, porém o tempo de 

duração não precisa ser alterado. 

O contato físico ou relação afetiva entre qualquer militar, durante qualquer 

situação no curso, sendo aluno ou instrutor, deve ser proibido – ainda que os 

envolvidos sejam casados. 

Devem ser de conhecimento de todos, os crimes previstos no Código Penal 

(BRASIL, 1940) e no Código Penal Militar (BRASIL, 1969) relacionados a ferir a 

dignidade ou moral, por moléstia ou perturbação de outrem. 

Por fim, ressalta-se a importância de exigir, na inspeção de saúde, o exame de 

gravidez para as candidatas. 

 

4.2.4.1.2 Material 

 

Essa dimensão é dividida em três aspectos: materiais de dotação individual do 

combatente que sofreriam alterações em tipo ou quantidade; itens individuais que são 

essenciais para o porte por parte das mulheres em operações na selva; e materiais 

que deveriam ser adquiridos pelo CIGS para adaptação das alunas ao COS. 

A análise das questões 9 (apresentada no Gráfico 2, na subseção 4.2.4.1) e 13 

dos questionários oferece subsídios para o estudo da dimensão Material. Os dados 

obtidos por meio das respostas à questão 13 são apresentados no Quadro 9. 

Da análise desse quadro, é possível destacar, como relevante, que 25% dos 

indivíduos relataram a adaptação da armação da mochila como sendo aconselhável 

para alunos de menor estatura. Esse fato é comum nas atividades militares durante a 

formação na AMAN. Porém, não há proposta alguma de alteração de material 

individual de dotação especificamente para mulheres. 
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Questão Item Ordem Resposta 

13 

a 

1 
Acredito que não seja necessária nenhuma alteração no 
equipamento. 

2 

Na AMAN, as mulheres de menor estatura têm dificuldade em 
se adaptar à armação da mochila. Por vezes, elas serram a 
armação para que ela se torne mais anatômica. O ideal, para 
todo o EB, seria uma armação regulável. 

3 
Seria interessante a inclusão de um Kit Higiene específico 
para situações de período menstrual, além de materiais como 
lenços umedecidos e sabonete para higiene íntima. 

4 Top de lycra junto ao calção térmico. 

5 
Com relação ao ajuste do equipamento, há cadetes que 
cortam a armação da mochila para diminuir o tamanho e 
adequar a armação às suas costas. 

6 Não vejo nada que possa ser alterado. 

7 Sem adaptações. 

8 Não há.  

9 Não. 

10 Nenhum. 

11 
Um acréscimo no Kit Higiene corporal é a maior quantidade 
de farda de muda (roupas íntimas). 

12 

Por conta da pequena estatura ser incompatível com o 
tamanho da mochila, é válido adaptar a armação da mochila 
que compõe o fardo de combate, diminuindo-a, para que fique 
na altura correta. 

b 

1 Absorvente íntimo. 

2 
Acredito que a única alteração seria acrescentar material de 
higiene pessoal, a critério de cada militar. 

3 

A aluna se formará com 5 anos de atividades militares, SIEsp, 
EDL, etc.; já saberá o que conduzir em seus kits. Minha 
sugestão seria colocar itens básicos obrigatórios e deixar o 
aluno à vontade para conduzir o que quiser nessa área.  

4 Lenços umedecidos íntimos e sabonete para higiene íntima. 

5 Absorvente em kit higiene pessoal. 

6 Não há. 

7 
Como fator fisiológico, as mulheres têm uma necessidade de 
urinar demasiadamente. É interessante verificar qual a melhor 
solução.  

8 
Absorventes interno e externo (mais de um no fardo de 
combate e um pacote no fardo de bagagem) 

9 Material de higiene íntima, bem como absorventes. 

10 
Uma maior quantidade de material, no fardo de bagagem, 
para higiene. 

11 Materiais para higiene pessoal. 

12 Absorvente para o período menstrual e urinol feminino. 

QUADRO 9 – Propostas de adaptações no material a ser utilizado pelas militares 
durante o curso – resposta da questão 13 do questionário 

Fonte: O autor 
 

É visto, ainda, no Quadro 9, que 100% dos indivíduos responderam à questão 

13 ressaltando a importância de a aluna ter um kit higiene específico, contendo, além 

do já usualmente conduzido pelos homens, absorventes internos e externos e 

sabonete íntimo. Isso ressalta a importância da higiene corporal e íntima, 

principalmente em ambiente úmido. 
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Quanto a esse mesmo assunto, relativo a material de dotação, foi respondido 

na questão 7 da entrevista (Apêndice D): “não vejo muita diferença [quanto aos 

materiais], pois são os mesmos levados pelos homens.”.  

A partir dos dados apresentados no Quadro 9 – também coletados na entrevista 

e discutidos no grupo focal –, foi possível concluir, parcialmente, em relação à 

dimensão “material”, que não é recomendada qualquer alteração de equipamento 

individual previsto para os alunos. 

Quanto a itens pessoais, é recomendada a ênfase na preparação e condução 

do material de higiene pessoal e íntima, devendo ser inseridos, nas recomendações 

para a aluna: absorventes internos e externos, e sabonete íntimo. Além disso, a 

mulher deve conduzir sempre, além dos uniformes previstos, o bustiê. 

Com relação às aquisições por parte da Divisão Administrativa do CIGS, 

propõem-se que sejam adquiridos materiais específicos para proteção individual em 

instrução de lutas, como luvas e protetores faciais menores, além de protetor de seios. 

Evidencia-se como necessário, ainda, adquirir material para atendimento 

médico que possam ser úteis para tratamento da saúde da mulher durante o COS. 

 

4.2.4.1.3 Educação 

 

A Educação é entendida, neste trabalho, como o aprendizado, em instruções, 

essencial às operações na selva e as normas do curso. Portanto, analisa-se essa 

dimensão por meio das respostas às perguntas 9 (apresentada no Gráfico 2, na 

subseção 4.2.4.1) e 11 do questionário. Nesta última questão, foi obtido resultado 

apresentado no Gráfico 3. 

Nas respostas à questão 11.a do questionário, conforme Gráfico 3, é 

evidenciado que 50% dos indivíduos consultados não acreditam que seja necessário 

acrescentar algum conhecimento específico para o público feminino nas instruções do 

COS. 

Mais uma vez, é destacado o quão importante é a correta realização da higiene 

pessoal, sendo enfatizadas propostas de instruções sobre esse assunto, 

principalmente para o público feminino. 
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GRÁFICO 3 – Propostas para a inserção, em instrução no COS, de conteúdo 

específico para o sexo feminino – resposta à questão 11.a do 
questionário 

Fonte: O autor 
 

Ainda, foram expostas outras sugestões relevantes, apresentadas no Quadro 

10, em complemento ao Gráfico 3. 

 

Questão Ordem Resposta 

11.b 

1 

A instrução "Como lidar, em um ambiente isolado, com a maioria dos 
companheiros sendo do sexo oposto." deve ser uma instrução para todos os 
alunos, independentemente de sexo e com o objetivo de transmitir aos alunos o 
conhecimento de como lidar/ agir com companheiros de sexo oposto em 
ambiente isolado. Tal instrução é de suma importância, principalmente para ser 
ministrado na semana zero, de modo que o CIGS defina como deve ser o 
tratamento entre os alunos e as alunas, para que todos tomem conhecimento 
de comportamentos, postura e atitudes aceitáveis dentro do centro de instrução. 
Essa instrução não deve ser voltada apenas para o segmento feminino. 
Alinhado a isso, penso que a instrução "Importância da correta higiene" também 
deve ser voltada para ambos os sexos, pois muitos oficiais terão subordinadas 
mulheres e devem saber orientar, corretamente, suas comandadas. 

2 

Instruções sobre a importância da correta hidratação e correta higiene corporal. 
Além disso, realizar um controle rígido para que as mulheres sempre realizem 
suas necessidades fisiológicas (urina) e não fiquem constrangidas com isso, 
pois muitas evitam urinar e acabam desenvolvendo quadros inflamatórios. 
Portanto, deve ser incentivado e de forma nenhuma deve haver um 
constrangimento quando surgir a necessidade. 

QUADRO 10 – Propostas para inserção, em instrução no COS, de conteúdo 
específico para o sexo feminino – resposta à questão 11.b do 
questionário 

Fonte: O autor 
 

Outro dado relevante é a importância de, desde a semana de “mobilização”, 

destacar as regras do curso quanto à relação entre os alunos do sexo oposto – 

proposta apresentada no Quadro 10. Isso pode definir o clima interpessoal que se 

33,3%

41,7%

16,7%

8,3%

16,7%

8,30%

50%

Como realizar a adequada higiene pessoal em ambiente
úmido

A importância da correta higiene e como evitar umidade
prolongada na região genital

Como lidar com o período menstrual durante as operações
na selva

Como adequar o equipamento ao corpo feminino

Como lidar, em um ambiente isolado, com a maioria dos
companheiros sendo do sexo oposto

Conduta diferenciada ao tornar-se prisioneira de guerra

Nenhum

0 2 4 6
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estabelecerá no turno, além de tornar claros alguns dos critérios de avaliação 

atitudinal. 

Acrescenta-se, ainda, que a equipe de instrução deve desenvolver a 

naturalidade ao tratar as necessidades fisiológicas, de modo que não se torne um 

problema para a aluna, principalmente se não existir banheiro por perto, o que é 

comum durante o curso.  

Ademais, "Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas 

condições" é uma das leis da guerra na selva. Isso também significa dizer que a 

higiene e as medidas para bom funcionamento do organismo – do homem ou da 

mulher – é um dos princípios básicos para alcançar o sucesso no combate nesse 

ambiente extenuante. Portanto, as necessidades fisiológicas não devem ser 

negligenciadas por parte dos alunos nem da equipe de instrução. 

Na entrevista (Apêndice D), também foram colhidas informações relativas a 

aspectos do período menstrual. A especialista em guerra na selva afirma (pergunta 

7): “(...) menstruar na selva e durante o curso realmente não é o caso. Concito as 

candidatas a tomar medicamentos previstos que impedem a menstruação por um 

período de três meses (...)”. Esse posicionamento é ratificado na oportunidade que ela 

teve de acrescentar alguma consideração final pertinente ao tema deste estudo 

(pergunta 10): 

 
(...) a menstruação não pode ser vista como um empecilho, pois não é doença 
e pode ser evitada com uso de medicamentos, que, usados da maneira 
correta, não trazem efeitos colaterais. Eles evitam o período menstrual, salvo 
em algumas exceções, mas, nesses casos, a menstruação só dura, em 
média, cinco dias e, se adaptando, dá para durar na ação [cumprir a missão], 
sim. 

 

Essa é uma visão pessoal sobre algumas formas de lidar com sintomas 

indesejados do período menstrual em situação fisicamente exigente e em um 

ambiente, por si só, esgotante. Entretanto, trata-se de uma opinião fundamentada na 

experiência vivida, que pode servir de exemplo para que outras candidatas busquem 

essa opção junto com seus médicos. A orientação médica não deve, sob nenhuma 

hipótese, ser obliterada, funcionando, portanto, como um agente facilitador da 

adaptação do segmento feminino. 

Ainda sobre a dimensão "Educação", foi apresentado, em resposta à entrevista 

(Apêndice D; pergunta 6): “(...) deveriam criar uma estratégia de guerra ou operações 

especiais que poderia inserir o segmento feminino e criar uma instrução (...)”. Todavia, 
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essa proposta relaciona-se a uma análise de modificação da doutrina para geração 

de novas capacidades, razão pela qual o teor dela não se insere na delimitação deste 

trabalho. 

Outro conhecimento relevante foi apontado no grupo focal: militares do sexo 

feminino são alvos mais visados pelo inimigo. Kamarck (2016, p. 4) confirma esse fato, 

que deve ser transmitido e discutido, uma vez que pode induzir a uma mudança de 

comportamento durante o combate na selva. 

 A partir dos dados coletados e do debate, no grupo focal, do assunto “h)”, 

conclui-se, parcialmente, que é importante haver regras bem definidas quanto à 

relação entre alunos de sexo oposto. Outras informações relevantes referem-se a: 

conduta da militar no combate, a despeito de ser um alvo, reconhecidamente, mais 

visado pelo inimigo; e saúde (hidratação, necessidades fisiológicas, higiene e 

menstruação). 

Ressalta-se que devem ser destacados, para as mulheres, os prováveis 

problemas que a hidratação inadequada ou a negligência às necessidades fisiológicas 

podem causar. Além disso, devem ser acrescidas, na instrução de “noções gerais de 

sobrevivência”, informações sobre a importância da correta higiene íntima feminina 

em situação de sobrevivência e o como lidar com o período menstrual em uma 

sobrevivência na selva. 

Quanto ao ciclo menstrual, deve-se apresentar às alunas as prováveis 

dificuldades que terão, durante o curso, caso não interrompam a menstruação. Se for 

opção da aluna interromper, temporariamente, o ciclo a partir do uso de medicamentos 

com esse intuito, deve-se ter acompanhamento médico.  

 

4.2.4.1.4 Pessoal 

 

Quando é estudada a dimensão do pessoal, considerando o perfil do 

instrutor/monitor, nota-se que o PISFLEMB-EB exigiu, nas escolas de formação, a 

nomeação de militares do sexo feminino para serem instrutoras. Isso ocorre até hoje, 

apesar de não serem da mesma linha de ensino. Essa é a única diferença relevante 

ao tratar sobre mudança no perfil da equipe de instrução. 

As respostas às questões 9 (apresentada no Gráfico 2, da subseção 4.2.4.1) e 

14 do questionário expõem resultados que auxiliam no entendimento dessa dimensão 

da variável dependente – pessoal. 
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GRÁFICO 4 – Grau de concordância com a frase “É primordial que o militar tenha 

vasta experiência profissional como instrutor/monitor para que se torne 
instrutor/monitor de combatente do sexo feminino em curso 
operacional.” – respostas à questão 14.a do questionário 

Fonte: O autor 
 

O Gráfico 4 evidencia uma divergência considerável quanto às respostas à 

questão 14 do questionário. A experiência por parte do instrutor/monitor para ter militar 

do sexo feminino como instruendo não foi identificada como algo imprescindível, 

bastando a experiência existente no trato com militares do sexo masculino. Além 

disso, é possível analisar, qualitativamente, os resultados a partir das justificativas 

apresentadas.  

Destaca-se que, em um momento inicial, no primeiro curso com militares do 

sexo feminino, faz-se necessária uma capacitação, com a equipe de instrução, voltada 

para entender as peculiaridades das alunas. Porém, com o passar do tempo, isso se 

tornará natural, assim como ocorre na AMAN. Desse modo, é possível que tal 

conhecimento não precise mais ser transmitido de modo sistemático em um ESTAP, 

por exemplo. 

No Quadro 11, são apresentadas as justificativas para as respostas 

demonstradas no Gráfico 4. A partir das explicações apresentadas pelos instrutores, 

é possível analisar, mais detidamente, os posicionamentos registrados. Desse modo, 

evita-se a coleta de dados sem a precisão necessária para subsidiar a interpretação 

e articulação das informações a partir do método científico empregado. 

Destaca-se que as motivações apresentadas pelos militares consultados são 

argumentações embasadas em suas experiências pessoais tanto na figura de 

instrutores da AMAN quanto na de concludentes do COS. 
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Questão Ordem Resposta Justificativa 

14.b 

1 
Concordo 

parcialmente 

Acho que alguns detalhes são significativos, mas não ao 
ponto de impedir que algum militar deixe de ser nomeado por 
falta de experiência como instrutor de mulheres. 

2 
Concordo 

parcialmente 

É interessante um militar com experiência como instrutor para 
travar contato com o segmento feminino em curso 
operacional. 

3 
Discordo 

totalmente 

Um nivelamento seria o suficiente. A SIEsp da AMAN e os 
cursos básicos de intendência e material bélico podem 
conduzir essa atividade. Não formaremos "mulheres", 
formaremos guerreiros de selva.  

4 
Nem concordo, 
nem discordo 

O instrutor não necessita dispender um tratamento 
diferenciado para a aluna, dessa forma não seria necessário 
instrutores com vasta experiência para desempenhar tal 
função. Porém, aqueles que possuem essa experiência 
realizariam um trabalho mais acertado, sem beneficiar ou 
prejudicar as alunas no que tange ao desempenho. 

5 
Discordo 

totalmente 
É primordial que tenha maturidade.  

6 
Discordo 

totalmente 

A isonomia é parte primordial do processo. O tratamento entre 
homens e mulheres deve ser igual. Não há necessidade de 
tratamento especial para as mulheres. E na verdade, elas 
nem gostam disso.  

7 
Nem concordo, 
nem discordo 

Acredito que o oficial combatente que se torna instrutor de 
curso operacional é um militar já selecionado, logo não seria 
um "qualquer um"; este militar teria total noção e 
discernimento no tratamento isonômico que deveria ser dado 
a todos os alunos/estagiários.  

8 
Concordo 
totalmente 

É importante que haja instrutores preparados, mas o fato de 
haver mulheres fazendo o curso não deve interferir nessa 
tomada de decisão.  

9 
Discordo 

parcialmente 

Isso é interessante somente num primeiro momento (cenário 
no qual haveria as primeiras cadetes/oficiais alunas do COS). 
No longo prazo, após o Exército e os homens que o compõem 
se adaptarem melhor à inserção do sexo feminino na linha de 
ensino militar bélica, isso se tornará irrelevante. 

10 
Concordo 
totalmente 

Para que consiga se adaptar com maior rapidez e evitar 
descontroles. 

11 
Concordo 
totalmente 

Pois já vivenciou muitas situações e está mais apto a 
solucionar, corretamente, possíveis situações críticas. 

12 
Concordo 

parcialmente 

A experiência anterior, certamente, vai auxiliar nas condutas 
com as alunas, entretanto acredito que, dentro de uma 
equipe, não seja necessário que todos tenham essa 
experiência. 

QUADRO 11 – Justificativas para o nível de concordância quanto à afirmativa exposta 
no GRÁFICO 4 – respostas à questão 14.b do questionário 

Fonte: O autor 
 

Após a análise dos dados apresentados, o grupo focal debateu o assunto “i” e 

foi possível concluir, parcialmente, que não há necessidade de mudança do perfil 

do instrutor/monitor ou exigência de mais experiência para ter uma mulher como 

aluna. A obrigatoriedade de nomeação de monitora ou instrutora, como ocorrido na 

AMAN, não se aplica à realidade do centro de instrução. 
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Por outro lado, é recomendável que exista ao menos uma militar da OM – na 

equipe de saúde, por exemplo – em condições de apoiar (e, se possível, acompanhar 

o COS). Esse é um fator relativo a pessoal empregado e a ser considerado no 

planejamento dos cursos. 

 

4.2.4.1.5 Infraestrutura 

 

A análise da dimensão infraestrutura está diretamente relacionada à aplicação 

do PISFLEMB-EB no COS. As diferenças biológicas entre homens e mulheres, além 

das características culturais do Brasil, induzem à necessidade de que sejam 

separados homens e mulheres em algumas situações. Por conseguinte, isso interfere 

no uso que se faz das instalações, podendo ser preciso realizar reformas e/ou 

construções.  

A adaptação ou criação de estruturas para esse fim pode contribuir para a 

adequada adaptação das militares ao COS, como expressam as respostas à questão 

15 do questionário aplicado nos instrutores da AMAN (Quadro 12). 

 

Questão Ordem Resposta 

15 

1 Somente banheiros separados. 

2 

Tem sido utilizado aqui, na AMAN, o mesmo alojamento em atividades de 
campo, porém com banheiros separados. O CIGS deverá avaliar a conduta 
com banheiro nas instalações da base e a conduta nos "alojamatos", para 
que mantenha a privacidade da mulher. 

3 Alojamento e alguém do segmento feminino na equipe de saúde.  

4 
Creio que apenas a separação de um banheiro para essas militares seria 
suficiente. 

5 Alojamento se possível. Vestiário e banheiro com certeza. 

6 
Inclusão de instrutoras e aumentar o aparato médico para as demandas 
ortopédicas que, certamente, virão.  

7 Nenhuma. 

8 

Adaptações na BI-5: alojamento feminino com banheiros tendo acesso 
restrito aos instrutores. Criação de área de convivência dos alunos, para que 
possam resolver atividades administrativas referentes ao curso. Demais BI: 
mesmo alojamento com áreas de latrinas muito bem definidas. 

9 Somente adaptação de alojamentos e banheiros. 

10 Um alojamento feminino para evitar constrangimentos ou situações piores. 

11 Vestiário feminino somente, alojamento pode ser conjunto. 

12 
Dentro da ideia de diferenciar o mínimo possível, adaptaria e dividiria os 
banheiros, mas manteria todos no mesmo alojamento. 

QUADRO 12 – Propostas de adaptações na estrutura do CIGS – respostas à questão 
15 do questionário 

Fonte: O autor 
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O exposto no Quadro 12 refere-se a estruturas em geral. No entanto, na análise 

da dimensão “Infraestrutura”, interessam as estruturas físicas do centro.  

As respostas apresentadas no quadro 12 corroboram com a necessidade da 

separação de banheiros, porém o conteúdo de 75% das respostas aponta que a 

separação de alojamentos não é essencial. Portanto, a exemplo do que ocorre nas 

atividades de campo na AMAN, a modificação da estrutura de alojamentos não é 

primordial. 

Ainda sobre esse assunto, na resposta à questão 8 da entrevista (Apêndice D), 

tem-se o seguinte: “Nas bases na selva, existem áreas de higiene construídas 

somente para o segmento masculino, então nada mais justo que serem construídas 

áreas de higiene para o segmento feminino também. Na minha época tivemos que 

dividir essas áreas com os homens (...)”. Essa recomendação para construção de 

áreas de higiene diferentes para mulheres não considerou os banheiros nos moldes 

como estão hoje construídos nas bases, pois eram condições diferentes em 2010 – 

ano em que a entrevistada foi aluna. Sendo assim, mostram-se mais pertinentes as 

sugestões de adaptação das estruturas existentes, conforme apontado nos 

questionários, em que é proposta a separação de cabines.  

Os dados dos questionários e da entrevista subsidiaram a discussão no grupo 

focal.  

Sobre os alojamentos dos alunos na sede do CIGS, por considerar que, nesse 

local, eles estão em situação administrativa e não em operações efetivamente, os 

militares do grupo focal concluíram que as alunas poderiam ter um alojamento 

feminino. 

Cabe ressaltar que, uma vez que existem três alojamentos para uso por alunos 

e visitantes, não há necessidade de construção ou adaptação de qualquer alojamento 

na sede para atender esse público. Nesse caso, basta direcionar as mulheres a um 

dos alojamentos que já existem. 

A partir dos dados coletados, foi possível concluir, ainda que parcialmente, 

que, no CIGS – considerando-se, então, a base de instrução Nr 5 –, é conveniente 

dispor os militares em alojamentos separados conforme o segmento. Como existem 

três alojamentos para apoio dos cursos, um pode ser utilizado pelas militares do sexo 

feminino do COS B e COS C juntas, sem a necessidade de construir novas 

edificações. Porém, cabe pensar a adaptação dos banheiros de forma que os 



104 
 

chuveiros sejam separados por cabines no alojamento feminino – seguindo-se o 

exemplo da AMAN. 

Quanto aos banheiros localizados nas áreas de pernoite, para uso dos alunos 

nas bases de instrução Nr 1, Nr 2 e Nr 4, é identificada a necessidade de construir ou 

instalar divisórias que separem os chuveiros, tornando-os de uso individual.  

 

4.2.4.2 Conclusão parcial 

 

 A resposta à questão de estudo “Quais processos, procedimentos e estruturas 

do CIGS necessitariam de modificações para o adequado enfrentamento do desafio 

de especializar militares do sexo feminino da LEMB no COS?” é apresentada com 

base nas experiências de aplicação do PISFLEMB-EB na AMAN. 

Ademais, essa análise comparativa é articulada aos dados colhidos na 

entrevista e nos questionários e depois debatidos no grupo focal, cujas reflexões 

também são apresentadas. Desse modo, desenvolve-se a discussão dos resultados 

e, após a análise qualitativa das informações reunidas, alcançam-se conclusões 

parciais, sendo definidos os aspectos que respondem à essa questão de estudo.  

No CIGS, com o intuito de manter, no mínimo, os mesmos padrões de 

operacionalidade nas instruções e no aprendizado dos alunos, são sugeridas estas 

ações: 

 a. Apresentar à equipe de instrução aspectos fisiológicos relevantes das 

mulheres. 

 b. Sugerir a condução de materiais de higiene específicos para o uso feminino 

durante o curso. 

 c. Adquirir material de instrução adaptado para mulheres e material para 

atendimento médico de uso específico desse segmento. 

 d. Apresentar às alunas os aspectos fisiológicos da mulher que são relevantes 

ao contexto do curso. 

e. Apresentar às alunas os aspectos relevantes sobre mulheres no combate. 

f. Especificar as condutas durante o curso no que se refere ao relacionamento 

interpessoal entre os dois sexos. 

g. Permanecer militar do sexo feminino na equipe de saúde do CIGS. 

 h. Separar um alojamento específico para alunas no CIGS (BI-5). 
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i. Adequar os banheiros de alunos nas bases de instrução Nr 1, Nr 2 e Nr 4 e 

do alojamento feminino no CIGS. 

Cada uma dessas ações é detalhada e explicada ao responder à questão de 

estudo da próxima subseção. 

 

4.2.5 Como as adaptações propostas no âmbito das estruturas físicas e 

organizacionais para o enfrentamento efetivo dos desafios presentes e 

iminentes no CIGS contribuem para a melhoria dos processos de 

avaliação do candidato e ensino-aprendizagem do aluno empreendidos? 

 

 Após o levantamento e a análise de quais processos, procedimentos e 

estruturas do CIGS precisam de modificações, para responder a essa questão de 

estudo, é necessário entender os motivos das propostas apresentadas e como elas 

contribuem para a adequada inserção do sexo feminino da LEMB no COS. 

 Para isso, utiliza-se o grupo focal, analisando-se, profundamente, as propostas. 

Cada uma delas incluída e validada é discutida, separadamente, nos tópicos a seguir. 

 

4.2.5.1 Apresentar à equipe de instrução aspectos fisiológicos relevantes das 

mulheres 

 

Durante o ESTAP Nível II, é relevante a divulgação, à equipe de instrução, de 

aspectos fisiológicos relevantes das mulheres. A equipe da Divisão de Ensino, em 

geral, não tem a expertise para lidar com situações específicas relacionadas, por 

exemplo, a problemas de saúde que são comuns no sexo feminino. Além disso, essa 

capacitação cresce de importância para os militares que, porventura, ainda não 

tenham tido mulheres como instruendas, provendo-os de competências e habilidades 

para desempenhar a função com maior eficiência.  

O conhecimento específico sobre o público feminino permite pensar e adotar 

medidas preventivas contra a incidência de problemas recorrentes, como lesões 

físicas devido à maior predisposição biológica (WEINECK, 2005, p. 400). Desse modo, 

amplia-se a efetividade das ações de segurança na instrução e prevenção de 

acidentes.  

Quanto às mudanças hormonais causadas pelo ciclo menstrual, esse 

conhecimento capacita a equipe a compreender, corretamente, o motivo de algumas 
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alterações comportamentais ou fisiológicas e a orientar, adequadamente, as alunas. 

Essa questão biológica pode ser a razão de algumas complicações que ocorram no 

curso. 

 Outro aspecto a ser considerado é a dificuldade na realização de tarefas que 

exigem força de membros superiores.  Por apresentarem uma menor capacidade de 

força máxima (WEINECK, 2005, p. 411) – assim como cardiovascular (WEINECK, 

2005, p. 404) – que os homens em geral, o desempenho das alunas pode ser inferior 

ao deles. Esse fato precisa ser incluído nos parâmetros de análise quando da 

realização da avaliação qualitativa.  

Por todos os motivos elencados, esses conhecimentos são necessários aos 

instrutores e monitores, mas também aos militares de apoio e à equipe de saúde. 

Afinal, trata-se de um curso de considerável exigência física e psicológica do militar – 

condição que não é diferente para uma mulher. 

 

4.2.5.2 Sugerir a condução materiais de higiene específicos para o uso feminino 

durante o curso 

 

A condução de materiais específicos para a higiene feminina contribui para uma 

efetiva profilaxia da aluna. Devido à prevalência de infecções urinárias em mulheres 

(RODRIGUES et al, 2010, p. 4), a prevenção não deve ser negligenciada. Algumas 

medidas que contribuem para esse fim são o uso de sabonete íntimo (adequado à 

necessidade feminina) e de absorventes para uso interno e externo.   

Sob essa perspectiva, recomendar ao segmento feminino, nas “Orientações 

aos candidatos do Curso de Operações na Selva” (BRASIL, 2020a), a aquisição de 

produtos como os citados direciona a candidata a ter uma preparação material 

condizente com os desafios a serem enfrentados no COS. Além disso, antecipa 

informações sobre cuidados relevantes relacionados à saúde da mulher no ambiente 

operacional de selva.  

 

4.2.5.3 Adquirir material de instrução adaptado para mulheres e material para 

atendimento médico de uso específico desse segmento 

 

As instruções de lutas ministradas no COS exigem, para sua prática, 

equipamentos de proteção individual, os quais são hoje fornecidos pelo CIGS. 
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Entretanto, eles são próprios para as especificidades do corpo masculino, tanto em 

razão dos tamanhos quanto das características de composição. 

Para que as mulheres atinjam um aproveitamento efetivo nessas instruções, 

alguns desses itens – como protetor facial, luvas e protetor abdominal – precisam ser 

adquiridos pensando as condições do corpo feminino. Em geral, são necessários 

tamanhos menores, mas, além disso, dependendo dos objetivos e métodos 

empregados no ensino-aprendizagem, podem ser exigidos produtos ainda não 

previstos, como protetores de seios. 

Outro objeto de análise para aquisição é material para atendimento médico. A 

equipe de saúde do CIGS está sempre preparada, acompanhando os COS com 

utensílios e medicamentos para assistir a equipe de instrução e os alunos. Sendo 

assim, não devem faltar itens que possibilitem o atendimento de emergências 

relacionadas, especificamente, à saúde da mulher. 

Com a inserção do sexo feminino, as demandas de problemas de saúde 

poderão sofrer alterações. Faz-se necessário, portanto, acrescer a previsão de 

intercorrências médicas com foco nas especificidades desse segmento da LEMB. 

Além de uma equipe médica capacitada, deve-se possuir medicamentos e utensílios 

que possam ser demandados pelas diferenças fisiológicas da mulher. 

 

4.2.5.4 Apresentar às alunas os aspectos fisiológicos da mulher que são relevantes 

ao contexto do curso 

 

Partindo do princípio de que o aluno é o responsável por sua higidez física, é 

necessário transmitir alguns ensinamentos que contribuem para se estar com o corpo 

em boas condições de atuar nas atividades do curso. 

Alguns aspectos não usuais na rotina das militares não são de conhecimento 

geral, principalmente quando se trata de aspectos fisiológicos da mulher durante 

operações na selva. Exemplo disso são os sintomas relacionados ao ciclo menstrual, 

os quais podem comprometer o rendimento da aluna durante o curso.  

Os aspectos fisiológicos da mulher que são relevantes ao contexto do curso 

devem ser relatados para que elas tomem atitudes de prevenção. Como visto na 

entrevista (Apêndice D) com uma especialista em operações na selva, a menstruação, 

por exemplo, pode ser evitada por meio de medicamentos. Dessa forma, após estudo 



108 
 

aprofundado da matéria, a transmissão do assunto, por parte da equipe de instrução, 

para as alunas pode contribuir para que se mantenham os níveis de operacionalidade. 

 Considerando as alunas do curso provenientes da LEMB, as quais possuem a 

mesma experiência militar de homens com a mesma formação de quadro/serviço, elas 

terão enfrentado, até então, uma situação em que precisassem ficar em operações 

por, no máximo, 5 (cinco) dias seguidos.  Essa é a duração máxima de atividades em 

operações durante a formação. No entanto, no COS o tempo em operações é, por 

vezes, superior a 10 (dez) dias sem intervalos – incluído em um total de 12 (doze) 

semanas de curso. Elas poderão permanecer até 14 (quatorze) dias ininterruptos sem 

acesso a um banheiro ou chuveiro nos padrões usuais, sendo comum, por exemplo, 

o banho nos cursos d’água. Por isso, medidas preventivas, como suspender a 

menstruação, podem evitar situações que dificultariam o desempenho no curso em 

alguns casos. 

 Ainda assim, em uma situação de sobrevivência, o uso de medicamentos fica, 

por vezes, impossibilitado. Portanto, buscando-se ressaltar as capacidades dos 

especialistas em operações na selva, é premente que a aluna aprenda a sobreviver 

na selva utilizando os meios disponíveis a seu favor. Na instrução de “noções gerais 

de sobrevivência”, prevista na 1ª fase do COS, pode ser abordado esse tema – após 

ter sido estudado e compreendido por parte do instrutor. 

 Outro fator é a maior suscetibilidade das mulheres a desenvolver infecções 

urinárias (RODRIGUES et al, 2010, p. 4), que podem ser causadas por deficiência de 

higiene nessa região. Essa é mais uma razão por que se deve dar ênfase a esse 

aspecto das instruções de “noções gerais de sobrevivência na selva” e “higiene e 

profilaxia”, que são ministradas, usualmente, nos primeiros dias de curso. Ressalta-

se que infecções na parte genital podem comprometer a saúde em situação de 

sobrevivência na selva e, por conseguinte, a operacionalidade. 

Ainda com foco na diminuição das dificuldades das mulheres durante as 

operações na selva, deve-se também enfatizar a instrução sobre “hidratação e 

distúrbios do calor”. É preciso apresentar os problemas – considerando-se também os 

mais específicos da saúde da mulher – que podem surgir ao se hidratar mal ou evitar 

realizar as necessidades fisiológicas mesmo estando com vontade. Essas são duas 

ações usuais de mulheres durante atividades de caráter operativo – isso é relatado 

nas respostas aos questionários, conforme Quadro 8. 
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 Esses conhecimentos podem ser abordados, também, em instruções da 

semana de “mobilização”, que antecede o curso. Afinal, o objetivo é orientar e fornecer 

subsídios para a melhor tomada de decisões por parte das alunas ao longo de todo o 

período de especialização.  

 

4.2.5.5 Apresentar às alunas os aspectos relevantes sobre mulheres no combate 

 

Quanto à postura em combate, deve-se enfatizar o efeito psicológico que o fato 

de militares do sexo feminino serem capturadas ou mortas pelo oponente pode causar 

na tropa – relatado em Kamarck (2016, p. 4). Desse modo, as mulheres tornam-se, 

possivelmente, mais suscetíveis que os homens, em situação similar, a serem 

transformadas em alvos, capturadas e tornadas prisioneiras de guerra – por causa do 

efeito substancialmente mais negativo que isso provoca na moral da tropa a que 

pertence. Esse entendimento deve ser apresentado na instrução, ressaltando-se essa 

peculiaridade da presença da mulher na linha de frente do combate. 

Uma vez que esse entendimento é adquirido, durante as operações, as ações 

por parte das mulheres da LEMB devem ser realizadas de forma que anulem os efeitos 

negativos dessa suscetibilidade. A postura a ser adquirida a partir daí deve ser 

estudada e difundida de forma a potencializar a capacidade de combate da 

especialista em operações na selva. 

 

4.2.5.6 Especificar as condutas durante o curso no que se refere ao relacionamento 

interpessoal entre os dois sexos 

 

No contexto da Força transformada, a definição de normas para se alcançar 

uma efetiva especialização dos militares visa manter a isonomia de tratamento, 

respeitando os aspectos culturais e atitudinais de ambos os sexos. 

 Durante as reuniões para capacitação da equipe de instrução, no ESTAP Nível 

II, as normas e os procedimentos devem ser apresentados, bem como na instrução 

de “Regras do Jogo”, prevista para antes do início da primeira fase do COS. Podem 

ainda ser descritas nas “Orientações aos candidatos do Curso de Operações na 

Selva” (BRASIL, 2020a) para uma efetiva difusão. 

O tratamento cordial e isonômico por parte de alunos e instrutores e o não uso 

de vocabulário imoral e obsceno deve ser ressaltando, como evidenciado nas 
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considerações finais de uma resposta ao questionário: “(...) No caso do curso, 

tratamento ríspido normal, tomando os cuidados para evitar antigas falácias ou 

xingamentos, que podem ser interpretados de maneira diferente pela instruenda (...)”. 

Todo tratamento deve ser pautado na hierarquia, na disciplina e nas previsões 

contidas nas legislações. 

A atenção diferenciada com foco nas diferenças fisiológicas e comportamentais 

não deve ser confundida com tratamento diferenciado. Isso visa a melhor interação 

entre instrutor e aluno no processo ensino-aprendizagem. 

Quanto ao contato físico, como regra, deve ser proibido, excetuando-se 

algumas situações previstas em atividades de curso. Isso visa evitar problemas 

envolvendo ambiguidade de comportamentos, que podem ser considerados imorais. 

Caso contrário, seria possível que se acarretasse problemas disciplinares e até crimes 

relacionados à dignidade ou moral do indivíduo.  

Ressalta-se, ainda, a proibição de relacionamentos afetivos nas bases durante 

o curso – ainda que os envolvidos sejam casados. Essas normas visam inflexibilizar 

a interpretação de atitudes impróprias, que podem, porventura, ser criminosas, tais 

como: constrangimento ilegal, estupro, atentado violento ao pudor, assédio sexual, 

pederastia ou outro ato de libidinagem, ato obsceno, escrito ou objeto obsceno, e 

assédio moral. 

Além disso, como procedimento comum em atividades administrativas durante 

o curso, nas bases de instrução, o banho centralizado deve ser conduzido de forma 

que homens e mulheres tenham locais ou momentos distintos, buscando a 

privacidade e liberdade para execução da tarefa sem desconforto por parte dos 

alunos. Nesse contexto, destaca-se, ainda, a necessidade de proibição de nudez na 

presença do sexo oposto. 

 

4.2.5.7 Permanecer militar do sexo feminino na equipe de saúde do CIGS 

 

Alguns atendimentos médicos podem ter maior efetividade com o relato preciso 

da militar atendida. A presença de uma profissional de saúde – da área de 

enfermagem ou médica – pode facilitar o contato com a aluna. 

Problemas tipicamente da saúde da mulher podem ser tratados com maior 

naturalidade por parte da aluna com uma profissional do mesmo sexo. Assim como 
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uma inspeção na parte íntima por profissional de saúde do mesmo sexo preserva a 

privacidade da aluna e evita incorrer em situações constrangedoras ou ilegais. 

A situação considerada mais adequada seria o acompanhamento da equipe de 

saúde com profissional do sexo feminino em todas as situações. Porém, 

reconhecendo-se o desgaste de uma eventual situação em que se tenha uma 

quantidade insuficiente de mulheres na equipe de saúde para efetivo rodízio, a 

obrigatoriedade de um acompanhamento de militar do sexo feminino da equipe de 

saúde em todas as situações do curso perde importância. 

Em situações como essa, recomenda-se que, ao menos no CIGS, haja uma 

militar profissional de saúde em condições de prestar auxílio no atendimento das 

alunas, o que torna a condução do curso mais efetiva.  

 

4.2.5.8 Separar um alojamento específico para alunas no CIGS (BI-5) 

 

Na sede, tem-se uma situação, tradicionalmente, administrativa, que não exige 

a replicação dos procedimentos executados em operações. Além disso, há 3 (três) 

alojamentos construídos, o suficiente para dedicar um somente para alunas, sendo 

em conjunto as mulheres de todos os cursos equivalentes – no caso, COS B e COS 

C. Por isso, visando à preservação da privacidade das alunas, é recomendado que, 

na sede, elas tenham um alojamento destinado ao sexo feminino.  

O acesso a esse espaço deve ser restrito enquanto ocupado por mulheres, não 

sendo permitido, em situações usuais, a entrada de militares do sexo masculino. Se 

necessário, a anunciação da entrada de militar do sexo oposto deve ser feita com 

antecedência, para que as alunas se vistam com trajes adequados. 

A maior privacidade, nesses momentos, pode colaborar para o melhor 

aproveitamento dos intervalos entre operações e, portanto, para o rendimento desse 

segmento. 

 

4.2.5.9 Adequar os banheiros de alunos nas bases de instrução Nr 1, Nr 2 e Nr 4 e do 

alojamento feminino no CIGS 

 

As bases de instrução Nr 1, Nr 2 e Nr 4, localizadas fora da sede, possuem 

banheiros construídos que permitem aos alunos a realização da higiene corporal 

durante medidas administrativas no curso. Nessas situações, não há necessidade de 



112 
 

separação de todo o conjunto construído. Porém, o uso dos chuveiros e vasos 

sanitários de maneira individualizada, de forma a preservar a privacidade dos alunos, 

é recomendado. 

O banheiro já existente no alojamento da BI-5 – sede do CIGS –, por não ter os 

chuveiros separados por divisórias, apesar de isso não influir de forma negativa para 

a estadia das alunas, foge do comum vivido nas escolas de formação e outras OM. 

 

4.3 OUTROS RESULTADOS 

 

 Além dos resultados já discutidos, outros foram obtidos a partir dos 

instrumentos de pesquisa aplicados. 

 Cabe, ainda, apresentar os aspectos identificados que, no contexto de um 

curso operacional, não necessitam de adaptação, considerando-se a busca por 

isonomia. São eles: a construção de novos banheiros para alunas no CIGS e nas 

bases do campo de instrução; a separação de áreas de pernoite para mulheres na 

selva; a flexibilização dos índices para os testes de entrada no COS; a adição de 

tempo de higiene corporal para as mulheres; a escolha de canga (parceiro de 

atividades) do mesmo sexo; e a nomeação de instrutor e monitor do sexo feminino. 

 A construção de banheiros para alunas no CIGS mostrou-se uma modificação 

desnecessária, pois, na Base de Instrução Nr 5, que é a própria sede do CIGS, há 3 

(três) banheiros destinados a alunos, um em cada alojamento. Logo, como é 

recomendado que as mulheres, nessa base, sejam agrupadas em um alojamento para 

o segmento feminino, esse banheiro seria o utilizado, sendo descartada a 

obrigatoriedade de empreender uma nova construção. 

 Nas bases localizadas no campo de instrução que não têm banheiros para 

alunos, não se faz necessária a construção. Buscando-se a isonomia entre os sexos, 

criar uma área de atividade administrativa exclusiva ao segmento feminino implicaria 

a criação de outra para o segmento masculino. Isso demandaria o estudo de 

justificativas, viabilidade e impacto, uma vez que se trata da inclusão de estruturas 

físicas na dinâmica do curso. Entretanto, essa discussão extrapolaria os limites desta 

pesquisa, sendo um assunto a ser explorado em outras investigações. 

 A separação de áreas de pernoite na selva para mulheres é desnecessária, 

tendo em vista a especialização para operações na selva buscar a similaridade com 

o combate. Uma militar da LEMB, em uma atividade de operações na selva, não se 
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separará de sua tropa para pernoitar em área hostil, em proveito de uma suposta 

privacidade. Portanto, não cabe diferenciação de conduta para os sexos opostos 

nessa conjuntura, excetuando-se as atividades administrativas específicas do curso. 

 A flexibilização dos índices para os testes de entrada no COS, de forma que 

seja mais acessível para militares do sexo feminino, é um ponto de cisão. Para dirimir 

as dúvidas que o tópico suscita, são necessários estudos de viabilidade, o que não se 

enquadra no objetivo principal deste trabalho. Porém, resta claro que, se reduzidos 

tais índices, pode haver o comprometimento dos níveis de operacionalidade atingidos 

pelo aluno atualmente durante o curso. 

A adição de tempo de higiene corporal para as mulheres, apesar de ser 

importante para a prevenção de complicações físicas, não é observado como fator 

diferencial. Os dados coletados indicam que, durante o curso, o tempo previsto para 

banho é suficiente para a higiene corporal completa. 

A escolha de canga do mesmo sexo não deve ser um critério de aplicação em 

toda e qualquer situação, pois, quando se busca isonomia no tratamento, o sexo do 

parceiro não deve ser um fator relevante na maioria dos casos. Entende-se que as 

exceções ocorreriam quando se tratasse de um contexto de maior privacidade, como 

ao precisarem realizar as necessidades fisiológicas. Além disso, é preciso considerar 

a possibilidade de uma única mulher em um turno. 

 A nomeação de instrutor do sexo feminino, aos moldes de como ocorreu nas 

escolas de formação, obedeceu a uma diferente realidade do PISFLEMB-EB, pois 

esses estabelecimentos de ensino não focam na especialização. Nos centros de 

instrução, não é identificada a necessidade de instrutoras, considerando-se que, hoje, 

não há militares habilitadas a essa missão que sejam provenientes da LEMB. 

 Nomear uma instrutora não especializada ou sem experiência como militar da 

LEMB não traria vantagens expressivas para a especialização dos militares, ainda que 

seja válido na escola de formação. Isso porque os motivos que conduziram à 

implementação dessa exigência na formação não são prevalentes no contexto de 

especialização – uma situação em que as militares já terão passado pela formação e, 

portanto, por um processo de inserção e adaptação. 

Fica evidente que inserção e adaptação, palavras-chaves nesta pesquisa, não 

são novidades para o Exército nem para o segmento feminino da LEMB. O caráter 

inovado encontra-se no espaço em que esses processos se darão: um centro de 
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especialização de combatentes, em que o ambiente operacional inóspito é um 

agravante para todo militar e, ainda, apresenta outros desafios à saúde da mulher. 

Há objetivos formativos e avaliativos nas escolas de formação diferentes dos 

encontrados no CIGS. No caso do centro, não é preponderante a presença de uma 

monitora ou instrutora.  
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5 CONCLUSÃO 

 
Proteger a Amazônia é uma ação prioritária que, progressivamente, demanda 

mais recursos, inclusive de pessoal. No âmbito da defesa militar, destaca-se o papel 

do combatente especialista em operações na selva, profissional formado no CIGS, 

que, assim como outros centros de instrução vinculados à DETMil, vive o desafio de 

preparar-se para a recepção de alunas da LEMB a despeito da incipiência de 

referencial teórico que estruture os planos e ações necessários. 

Nesse contexto, pode-se acrescentar que a evolução da carreira da oficial 

combatente, e, portanto, a continuidade do plano de inserção da mulher na LEMB, 

depende também do desenvolvimento de estudos dedicados ao ingresso desse 

público nos cursos de especialização. Essa é a lacuna que esta pesquisa visa 

preencher.  

O ponto de partida para o aprofundamento desse tema foi a busca de respostas 

cientificamente válidas para este problema de pesquisa: quais ações o CIGS deve 

realizar para preparar o centro e adequar o COS às especificidades das militares da 

LEMB-EB da Força transformada sem reduzir o nível de operacionalidade e 

efetividade? 

Desse modo, foi estudado o projeto de inserção do sexo feminino da LEMB em 

um curso de especialização na área operativa. Frente a isso, o desafio que se impôs 

foi propor um plano para a adequação do Centro de Instrução de Guerra na Selva à 

Força transformada. Este foi o objetivo geral, o qual foi atingido na medida em que os 

objetivos específicos também o foram. 

Aplicado o conhecimento científico com a expectativa de alcançar a não 

redução dos níveis de operacionalidade e a otimização dos recursos materiais e 

humanos empregados na adequação necessária, foram cumpridos os objetivos 

específicos estabelecidos:  

a. Foi apresentado o PBC, comprovadamente a metodologia mais adequada 

para analisar as necessidades da Força – especificamente, do CIGS. A partir do 

estudo de cada um dos 7 (sete) fatores determinantes das capacidades – DOAMEPI 

– inseridos no contexto de modernização do centro, foi atingido o primeiro objetivo 

específico proposto. A articulação desses fatores permitiu abranger todas as vertentes 

da pesquisa proposta para a modernização de cursos voltados para o ambiente 

operacional de selva. 
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b. Foi apresentada a trajetória do CIGS ao longo do tempo bem como as suas 

características de atuação, sendo considerada a documentação de ensino mais 

atualizada relevante a esse estudo e as condições de seleção para matrícula e 

formação no curso. 

c. Foram identificadas as condições para implementação do PISFLEMB no 

COS e análise dos índices dos testes de entrada no curso realizados pelas militares 

da LEMB. 

d. Foram identificadas as necessidades de adaptação do CIGS para superar o 

desafio de especializar militares do sexo feminino da LEMB, tendo sido propostas 9 

(nove) soluções para a execução de ações que permitem o avanço do PISFLEMB.   

e. Foram analisadas as 9 (nove) modificações viáveis e práticas propostas 

neste estudo, sendo apresentadas as justificativas de sua implementação, de modo 

que sejam mais eficientes os métodos e os critérios para seleção e especialização 

dos alunos do COS. 

Tendo sido alcançados os objetivos, pode-se afirmar que a metodologia 

empreendida foi adequada, bem como as fontes de consulta foram suficientes. Além 

disso, tendo sido respondidas as questões de estudo e resolvido o problema de 

pesquisa, foi possível desenvolver uma perspectiva ampla e irrestrita sobre os 

métodos de ensino aplicados no CIGS frente à possibilidade de receber uma 

candidata da LEMB ao COS. 

Da análise das especificidades desse público, constata-se, como conclusão, 

que algumas ações são consideradas primordiais para que sejam executadas no 

CIGS, visando manter, no mínimo, os mesmos níveis de operacionalidade. São elas: 

 a. Apresentar à equipe de instrução aspectos fisiológicos relevantes das 

mulheres. 

 b. Sugerir a condução de materiais de higiene específicos para o uso feminino 

durante o curso. 

 c. Adquirir material de instrução adaptado para mulheres e material para 

atendimento médico de uso específico desse segmento. 

d. Apresentar às alunas os aspectos fisiológicos da mulher que são relevantes 

ao contexto do curso. 

e. Apresentar às alunas os aspectos relevantes sobre mulheres no combate. 

f. Especificar as condutas durante o curso no que se refere ao relacionamento 

interpessoal entre os dois sexos. 
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g. Permanecer militar do sexo feminino na equipe de saúde do CIGS. 

 h. Separar um alojamento específico para alunas no CIGS (BI-5). 

i. Adequar os banheiros de alunos nas bases de instrução Nr 1, Nr 2 e Nr 4 e 

do alojamento feminino no CIGS. 

Por outro lado, também foi reconhecido que alguns aspectos, inicialmente 

abordados e propostos para modificação, não necessitam de adaptação, uma vez que 

comprometeria a isonomia e os padrões de operacionalidade do especialista em 

operações na selva. São eles: 

 a. A construção de novos banheiros para alunas no CIGS e nas bases do 

campo de instrução. 

 b. A separação de áreas de pernoite na selva para mulheres. 

 c. A flexibilização dos índices para os testes de entrada no COS. 

 d. A nomeação de instrutor do sexo feminino. 

 e. A adição de tempo de higiene corporal para as mulheres. 

 f. A escolha de canga do mesmo sexo. 

 Após a análise e discussão de cada uma dessas ações propostas, chegou-se 

ao entendimento que embasou a elaboração do produto final: proposta de plano de 

adequação do Centro de Instrução de Guerra na Selva para a inserção do sexo 

feminino da linha de ensino militar bélico do Exército Brasileiro (Apêndice F), o qual 

tem uma cartilha como anexo. 

Assim, ao fim da pesquisa, pode-se concluir que são as mais efetivas e simples 

possíveis as ações propostas a serem realizadas no CIGS com o objetivo de propiciar 

a adaptação às operações na selva por parte das mulheres da LEMB que se 

propuserem a realizar o COS. 

As recomendações propostas neste plano são objetivas, factíveis e de fácil 

implementação. Elas norteiam as ações a serem executadas pelo CIGS a fim de que 

seja dada a continuidade da aplicação do PISFLEMB-EB. Contudo, este estudo 

científico não esgota o conteúdo do tema em todas as suas nuances. 

Em futuras pesquisas, sugere-se como objeto de estudo: 

a. A influência do ambiente operacional de selva sobre as reações fisiológicas 

da mulher durante as operações. 

b. O comportamento feminino em operações na selva. 

c. A viabilidade de adequação dos índices dos testes físicos para matrícula no 

COS, considerando-se os segmentos masculino e feminino. 
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d. Os meios utilizados especificamente por mulheres para sobrevivência na 

selva. 

e. Os reflexos das alterações fisiológicas de militar do sexo feminino nas 

operações na selva. 

f. Alterações no perfil de egresso da militar especialista em operações na selva. 

g. A presença da militar especialista em operações na selva na tropa. 

Para essas investigações, este trabalho pode oferecer o arcabouço teórico e a 

análise científica necessários. 

Espera-se, ainda, que o conhecimento produzido nesta pesquisa possa servir 

de base para que outros centros de instrução com cursos voltados para a área 

operativa adaptem-se para esse desafio e, por conseguinte, possibilitar ao Exército 

avançar na implementação do PISFLEMB-EB, pensando e agindo na adequação dos 

EE vinculados à DETMil. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
Mestrado em Ciências Militares 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap EVERTON ANTÔNIO RAMOS, cujo título é: A 

modernização do Centro de Instrução de Guerra na Selva com a inserção do 

sexo feminino da linha de ensino militar bélico – uma proposta. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a adequada inserção do sexo feminino oriundo da 

Linha de Ensino Militar Bélico (LEMB) no Curso de Operações na Selva Categoria B, 

ministrado no CIGS. 

Para isso, com o fim de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: quais ações o CIGS deve realizar para preparar o Centro e adequar o 

COS às especificidades das militares da LEMB-EB da Força transformada sem 

reduzir o nível de operacionalidade e efetividade? 

Um dos instrumentos para investigar respostas para o problema supracitado é 

este questionário, e o senhor foi selecionado a respondê-lo. Solicito-lhe a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o 

resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, por intermédio 

dos seguintes contatos: 

Nome: Everton Antônio Ramos 

Celular: (21) 9954-65432 

E-mail: everton.ramos@eb.mil.br 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Para facilitar a consolidação dos dados, por favor, preencha as informações 

solicitadas no quadro abaixo. 

P/G A/Q/Sv Nome Ano em que realizou o COS 
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PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 

1. Com que frequência as Cadetes são incentivadas pelos oficiais a, futuramente, 

realizarem cursos operacionais? 

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Às vezes  (   ) Raramente (   ) Nunca 
 

2. Com que frequência as Cadetes são incentivadas pelos instrutores a, futuramente, 

serem especialistas em operações na selva? 

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Às vezes  (   ) Raramente (   ) Nunca 
 

3.a. “As Cadetes e, posteriormente, oficiais buscarão especializar-se em cursos 

da área de emprego operacional.” Qual o seu nível de concordância em relação a 

essa afirmação? 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Nem concordo, nem discordo 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

    b. Por quê? ________________________________________________________ 

 

4. Avalie o nível de rendimento das Cadetes, em geral, conforme suas observações 

(sem comparar com Cadetes do sexo masculino), nas atividades práticas e 

operacionais (tiro, TFM, marcha, campo...) na AMAN. 

(   ) Excelente (   ) Muito bom (   ) Bom  (   ) Regular (   ) Insuficiente 
 

5. Na sua opinião, ao comparar o desempenho das Cadetes que mais se destacam 

dentre as mulheres nas ATIVIDADES DA PERGUNTA ANTERIOR com o dos homens 

que também se destacam nessas atividades, qual o nível de desempenho GERAL 

das Cadetes? 

(   ) Destaques dentre as mulheres são MUITO superiores aos destaques dentre os 

homens. 

(   ) Destaques dentre as mulheres são superiores aos destaques dentre os homens. 

( .) Destaques dentre as mulheres são equivalentes aos destaques dentre os 

homens. 

(   ) Destaques dentre as mulheres são inferiores aos destaques dentre os homens. 

(  ) Destaques dentre as mulheres são MUITO inferiores aos destaques dentre os 

homens. 
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6.a. “As Cadetes e, posteriormente, oficiais terão plenas condições de concluir 

o Curso de Operações na Selva Cat B com aproveitamento e com o desempenho 

igual ao dos militares do sexo masculino.” Qual o seu nível de concordância em 

relação a essa afirmação? 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Nem concordo, nem discordo 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

    b. Por quê? ________________________________________________________ 

 

7.a. “A militar especialista em operações na selva será fator dissuasório na 

defesa da Amazônia e essencial nas operações na selva.” Qual o seu nível de 

concordância em relação a essa afirmação? 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Nem concordo, nem discordo 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

    b. Por quê? ________________________________________________________ 

 

8. Quando comparado a um homem na mesma situação, qual(is) dificuldade(s) o 

senhor acredita que as mulheres mais enfrentarão antes e durante o COS Cat B? (É 

possível marcar mais de um item.) 

(   ) Falta de apoio por parte do Cmdo da OM para treinar para o curso. 

(   ) Comprometimento da saúde em razão do tempo prolongado na selva. 

(   ) Peso do material de dotação a ser transportado no dia a dia. 

(   ) Estresse psicológico. 

(   ) Privação do sono. 

(   ) Problema pessoal (Ex.: família, filhos...). Qual(is)? ________________________ 

(   ) Desidratação. 

(   ) Dificuldade técnica. Qual(is)? _________________________________________ 

(   ) Dificuldade de aceitação no turno (área atitudinal). 

(   ) Lesão física. Qual(is)? ______________________________________________ 

(   ) Complicação física devido a alterações hormonais durante o período menstrual.  

(   ) Outro: ___________________________________________________________ 
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9. Considerando sua experiência como especialista em operações na selva e instrutor 

de militares também do sexo feminino, marque um X nas medidas que o senhor 

identifica que deverão ser adotadas pelo CIGS para que as primeiras militares da 

linha bélica possam ter o adequado aproveitamento no COS Cat B, observando-se 

o padrão mínimo esperado de um Guerreiro de Selva. (É possível marcar mais de um 

item.) 

(   ) Inclusão de militar do sexo feminino como Instrutor/Monitor. 

(   ) Diminuição do peso do equipamento/mochila para as mulheres. 

(   ) Adição de tempo para higiene corporal para as mulheres. 

(   ) Alteração no perfil profissiográfico do concludente do COS Cat B.  

(   ) Criação de alojamento para mulheres. 

(   ) Alteração no cardápio da etapa das refeições para as mulheres. 

(   ) Alteração na quantidade da etapa das refeições para as mulheres. 

(   ) Modificação de índices dos testes físicos para o ingresso de mulheres no curso, 

considerando as particularidades fisiológicas da mulher quando comparada ao 

homem. 

(   ) Inclusão, em instruções, de conhecimentos específicos sobre as características 

femininas. (Ex.: como lidar com o período menstrual em situação de sobrevivência na 

selva) 

(   ) Outro: ___________________________________________________________ 

 

10.a. Se marcou, na lista anterior, o item “Modificação de índices dos testes para o 

ingresso de mulheres no curso, considerando as particularidades fisiológicas da 

mulher quando comparada ao homem” especifique qual(is) teste(s) deve(m) ter 

alteração de índices. (É possível marcar mais de um item.) 

(   ) Corrida. 

(   ) Puxada na barra fixa. 

(   ) Abdominal. 

(   ) Flexão de braço. 

(   ) Nado submerso. 

(   ) Subida na corda. 

(   ) PPM. 

(   ) Natação. 

(   ) Flutuação. 

(   ) Marcha. 

     b. Em que medida deve(m) ser alterado(s)? 

___________________________________________________________________ 
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11. Se marcou, na lista da questão 9, o item “Inclusão, em instruções, de 

conhecimentos específicos sobre as características femininas. (Ex.: como lidar com o 

período menstrual em situação de sobrevivência na selva)”, especifique qual(is) 

conhecimento(s) pode(m) ser incluído(s) a fim de que as futuras Guerreiras de Selva 

consigam atingir seu potencial para sobreviver e operar no ambiente amazônico.  

(   ) Como realizar a adequada higiene pessoal em ambiente úmido. 

(  ) A importância da correta higiene e como evitar umidade prolongada na região 

genital. 

(   ) Como lidar com o período menstrual durante as operações na selva. 

(   ) Como adequar o equipamento ao corpo feminino. 

(   ) Como lidar, em um ambiente isolado, com a maioria dos companheiros sendo do 

sexo oposto. 

(   ) Conduta diferenciada ao tornar-se prisioneira de guerra. 

(   ) Outro: ___________________________________________________________ 

 

12. Considerando as potencialidades e limitações do sexo feminino, o que o senhor 

acredita ser imprescindível um instrutor do COS saber para que as alunas tenham o 

adequado desempenho no curso, sem a redução dos níveis de operacionalidade e 

sem o risco de se cometer excessos nas exigências cognitivas, psicomotoras e/ou 

atitudinais?  

___________________________________________________________________ 

 

13. Tendo em vista o objetivo de alcançar o adequado aproveitamento na 

especialização sem que sejam reduzidos os níveis de operacionalidade, qual(is) 

adaptação(ões) o senhor julga ser(em) necessária(s) e/ou sugere na dotação de 

material individual das alunas durante o COS?  

 a. No fardo de combate e equipamento utilizado pela aluna (considerando-se 

possíveis alterações e acréscimos em relação aos que são empregados atualmente): 

___________________________________________________________________ 

 b. No material pessoal especificamente a ser conduzido pela aluna (Ex.: para 

higiene, manutenção...): 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



136 
 

14.a. “É primordial que o militar tenha vasta experiência profissional como 

instrutor/monitor para que se torne instrutor/monitor de combatente do sexo 

feminino em curso operacional.” Qual o seu nível de concordância em relação a 

essa afirmação? 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Nem concordo, nem discordo 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

     b. Justifique: _______________________________________________________ 

 

15. Considerando sua experiência no ambiente amazônico e na formação de militares 

do sexo feminino da linha bélica, qual(is) adaptação(ões) o senhor julga necessária(s) 

na ESTRUTURA DO CIGS para bem formar as primeiras especialistas em operações 

na selva da LEMB?  

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 

16. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração final pertinente ao tema 

do presente estudo? Caso sim, este é um espaço destinado a isso. 

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado por sua participação!  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap EVERTON ANTÔNIO RAMOS, cujo título é: A 

modernização do Centro de Instrução de Guerra na Selva com a inserção do 

sexo feminino da linha de ensino militar bélico – uma proposta. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a inserção do sexo feminino oriundo da Linha de 

Ensino Militar Bélico (LEMB) no Curso de Operações na Selva Categoria B (COS Cat 

B), ministrado no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS). 

Para isso, com o fim de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: quais ações o CIGS deve realizar para preparar o Centro e adequar o 

COS às especificidades das militares da LEMB-EB da Força transformada sem 

reduzir o nível de operacionalidade e efetividade? 

Um dos instrumentos para investigar respostas para o problema supracitado é 

esta entrevista, e você foi selecionada a participar dela. Solicito-lhe a gentileza de 

respondê-la o mais completamente possível. 

A sua experiência profissional irá contribuir, sobremaneira, para o resultado 

final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e coloco-me à 

disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, por intermédio dos seguintes 

contatos: 

Nome: Everton Antônio Ramos 

Celular: (21) 99546-5432 

E-mail: everton.ramos@eb.mil.br 

 

PARTE 1 – AUTORIZAÇÃO DE USO DE INFORMAÇÃO 

 

Como parte do processo, é necessário formalizarmos a sua autorização para o 

uso das informações obtidas nos seguintes termos:  

• A participação do entrevistado é totalmente voluntária. 

• O entrevistado pode recusar-se a responder qualquer pergunta a qualquer momento.  



138 
 

• A entrevista é realizada por preenchimento do roteiro de entrevista ou por meio de 

chamada virtual, utilizando aplicativos como Whatsapp e Meet (de acordo com a 

disponibilidade do entrevistado).  

• O entrevistado poderá ter seu nome divulgado no trabalho. 

• Partes do que for dito poderão ser utilizadas no relatório final da pesquisa, sem, 

entretanto, revelar os dados pessoais do entrevistado, como endereço, telefone, etc. 

• Os dados e resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em congressos e 

palestras, publicados em revistas especializadas e da mídia, bem como em outros 

suportes, e utilizados na dissertação de mestrado.  

• Fica, também, evidenciado que a participação é isenta de despesas. 

 

PARTE 2 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Para facilitar a consolidação dos dados, por favor, preencha as informações 

solicitadas no quadro abaixo. 

P/G A/Q/Sv Nome Completo 

   

 

PARTE 3 – QUESTÕES 
 

1. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou na preparação para o 

curso? 

2. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou durante o curso? 

3. Na sua opinião, o que poderia ter sido diferente da sua parte e por parte do CIGS 

para que a rotina do curso fosse mais eficiente? 

4. No que se refere à diferença de tratamento, como foi a atitude da equipe de 

instrução em relação a você e aos alunos do sexo masculino? 

5. Considerando as particularidades fisiológicas da mulher quando comparada ao 

homem, você julga necessária a redução de índices dos testes para o ingresso do 

segmento feminino no curso? 

6. Qual(is) instrução(ões) você acredita que deveria(m) ter sido mais direcionada(s) 

às especificidades femininas? Qual conteúdo deveria ter sido inserido? 

7. Sobre a preparação física e o material a ser conduzido, qual(is) orientação(ões) 

você daria, especificamente, às mulheres da LEMB que almejam realizar o Curso 

de Operações na Selva? 
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8. Tendo em vista a condução de um curso com mulheres, que adaptação(ões) você 

propõe para as estruturas físicas do centro de instrução? 

9. Nas operações na selva, você acredita que alguma característica peculiar das 

mulheres poderá fazer com que algum tipo de missão possa ser cumprida com maior 

eficiência do que é realizada hoje? Qual? 

 
PARTE 4 – CONCLUSÃO 

 

10. Você gostaria de acrescentar alguma consideração final pertinente ao tema do 

presente estudo? Caso sim, este é o momento para isso. 

 

Obrigado por sua participação! 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 
 

 Reunimo-nos no dia 23/09/2020 no PNR do Bl 4, Apt 403, na Vila Verde, para 

realizar o Grupo Focal da Dissertação de Mestrado do Cap EVERTON ANTÔNIO 

RAMOS, cujo título é: A modernização do Centro de Instrução de Guerra na Selva 

com a inserção do sexo feminino da linha de ensino militar bélico – uma 

proposta. 

O presente estudo tem como objetivo geral propor um plano para adequação 

do Centro de Instrução de Guerra na Selva à Força transformada. 

A Dissertação possui 5 (cinco) objetivos específicos, dentre os quais 3 (três) 

serão alvo deste Grupo: 

c. Identificar as condições para implementação do PISFLEMB no COS, com 

foco nos testes de ingresso no curso. 

d. Identificar quais processos, procedimentos e estruturas do centro deveriam 

ser adaptados ou criados para atender à demanda de superação do desafio de 

especializar militares do sexo feminino da LEMB no COS. 

e. Analisar as modificações propostas neste estudo a fim de que sejam mais 

eficientes os métodos e os critérios para seleção e especialização dos alunos do COS. 

Com foco nesses objetivos, é proposto o seguinte roteiro de assuntos: 

a) Necessidade de adequação dos testes de ingresso no COS – Processos. 

b) Análise dos testes atuais – Processos. 

c) Consequências de modificar os índices dos testes – Processos. 

d) Conhecimentos a serem acrescidos em instruções para capacitação da 

equipe de instrução do CIGS e regras do curso a serem modificadas – Adestramento. 

e) Materiais de dotação individual do combatente que sofreriam alterações em 

tipo ou quantidade – Material. 

f) Itens individuais essenciais para mulheres em operações na selva – Material. 

g) Materiais que deveriam ser adquiridos pelo CIGS para adaptação das alunas 

ao COS – Material. 

h) Conhecimentos a serem inseridos nas instruções do curso – Educação. 

i) O perfil desejado de instrutor do COS nessa nova conjuntura e demanda de 

militares do sexo feminino – Pessoal. 
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j) Instalações físicas e equipamentos necessários para atender às 

especificidades do sexo feminino – Infraestrutura. 

 

• Participantes do Grupo Focal: 

Mediador: Cap Everton 

Membros: Cap Lasnon, Cap Rodrigues, Cap Derick e Cap Carneiro. 

Para a condução desta atividade, é proposto o seguinte quadro-horário: 

Atividade Tempo disponível Tempo acumulado 

Introdução Até 10 min. 10 min. 

Debate do assunto a Até 10 min. 20 min. 

Debate do assunto b Até 5 min. 25 min. 

Debate do assunto c Até 5 min. 30 min. 

Debate do assunto d Até 10 min. 40 min. 

Debate do assunto e Até 5 min. 45 min. 

Debate do assunto f Até 5 min. 50 min. 

Debate do assunto g Até 5 min. 55 min. 

Debate do assunto h Até 15 min. 1 h 10 min. 

Debate do assunto i Até 10 min. 1 h 20 min. 

Debate do assunto j Até 10 min. 1 h 30 min. 

Considerações finais Até 10 min. 1 h 40 min. 

 

É dado início aos debates. Cada item a ser debatido foi proposto a partir de 

pesquisas, questionários e entrevista. De forma a explicitar as dúvidas, é dada a 

palavra, inicialmente, ao militar com maior domínio em cada assunto: 

Assunto a: Com a palavra Cap Derick. 

Assuntos b e c: Com a palavra Cap Derick. 

Assunto d: Com a palavra Cap Carneiro. 

Assunto e: Com a palavra Cap Rodrigues. 

Assunto f: Com a palavra Cap Carneiro. 

Assunto g: Com a palavra Cap Lasnon. 

Assunto h: Com a palavra Cap Carneiro. 

Assunto i: Com a palavra Cap Derick. 

Assunto j: Com a palavra Cap Carneiro. 

Concluídos os debates, gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de 

tempo e pela seriedade e profissionalismo com que abordaram os temas 

apresentados, contribuindo e muito para as propostas de modernização do CIGS na 

conjuntura da Força transformada. Agradeço a presença de todos; as informações e 

reflexões expostas têm relevante importância para a conclusão desta pesquisa.  
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
Mestrado em Ciências Militares 

 

Posto – Nome Completo OM 

2º Sgt Sau ELISANGELA FERREIRA XAVIER H Mil ACG 

 
Após ter sido realizada a introdução prevista no Roteiro de Entrevista, conforme 

APÊNDICE B, foram feitas as perguntas. 

 
1. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou na preparação para 

o curso? 

 Não encontrei muita dificuldade, pois, na época, tive muito apoio de: ex-alunos 

do COS que me forneceram materiais e me ajudaram nos treinos; e por parte do 

comando, que proporcionou maior apoio me liberando durante o expediente para 

treinar e permitiu que eu cautelasse alguns materiais na reserva. 

 
2. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou durante o curso? 

 Particularmente, não encontrei muitas dificuldades além das normais que o 

Curso proporciona. Como na época tinha realizado, recentemente, o curso de 

paraquedista, estava muito bem preparada psicologicamente e fisicamente, então   

citar que dormir molhada durante uma semana na fase da água não poderia ser 

encarado como uma dificuldade. 

 
3. Na sua opinião, o que poderia ter sido diferente da sua parte e por parte do 

CIGS para que a rotina do curso fosse mais eficiente? 

 A falta de sono e os desgastes durante as realizações das instruções, acredito 

eu, que atrapalham muito no aprendizado. Posso dizer que não aprendi e/ou não me 

lembro de 80% das instruções. O CIGS poderia criar uma alternativa para amenizar 

esses desgastes, pelo menos durante as instruções. 

 
4. No que se refere à diferença de tratamento, como foi a atitude da equipe de 

instrução em relação a você e aos alunos do sexo masculino? 

 Não houve, por parte da equipe de instrução e muito menos dos coordenadores 

e do comando, nenhuma diferença de tratamento em relação aos alunos do sexo 

masculino. 
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5. Considerando as particularidades fisiológicas da mulher quando comparada 

ao homem, você julga necessária a redução de índices dos testes para o 

ingresso do segmento feminino no curso? 

 Sim, julgo extremamente necessário. Uma mulher normal, sem fazer uso de 

qualquer forma de anabolizantes, dificilmente vai realizar um teste físico nos mesmos 

índices dos homens. 

 Veja bem estamos falando de testes. Em relação a realização do curso 

propriamente dito não há de existir diferença nenhuma. Falo por experiência de causa. 

Os nossos testes de aptidão para o ingresso foram com índices diferentes, ou seja, 

mais “fáceis” que os dos homens, mas as atividades dentro do curso não houveram 

diferenças de qualquer espécie. 

 

6. Qual(is) instrução(ões) você acredita que deveria(m) ter sido mais 

direcionada(s) às especificidades femininas? Qual conteúdo deveria ter sido 

inserido? 

 Acredito que os comandantes de operações deveriam criar uma estratégia de 

guerra ou operações especiais que poderia inserir o segmento feminino e criar uma 

instrução, pois não vejo, nas [instruções] já existentes, o porquê de direcioná-las. 

 

7. Sobre a preparação física e o material a ser conduzido, qual(is) 

orientação(ões) você daria, especificamente, às mulheres da LEMB que almejam 

realizar o Curso de Operações na Selva? 

 Em relação ao material, não vejo muita diferença, pois são os mesmos levados 

pelos homens. Agora, eu oriento ao preparo físico somente em relação ao período 

menstrual, pois menstruar na selva e durante o curso realmente não é o caso. Concito 

as candidatas a tomar medicamentos previstos que impedem a menstruação por um 

período de três meses, que foi o que eu fiz. 

 Exemplo temos da minha canga, que menstruou durante o curso, mas suas 

higienes eram liberadas por parte da equipe de instrução e, pelo que acompanhei, não 

foi empecilho pra que a mesma concluísse o curso. 

 

8. Tendo em vista a condução de um curso com mulheres, que adaptação(ões) 

você propõe para as estruturas físicas do centro de instrução? 

 Nas bases na selva, existem áreas de higiene construídas somente para o 

segmento masculino, então nada mais justo que serem construídas áreas de higiene 

para o segmento feminino também. 
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 Na minha época tivemos que dividir estas áreas com os homens, mas havia o 

transtorno de esperar eles ocuparem pra somente depois fazermos o uso das ditas 

instalações. Embora, na minha sincera e humilde opinião, mulheres que se propõem 

a fazer um curso para homens não devem ficar de muito melindre. 

 
9. Nas operações na selva, você acredita que alguma característica peculiar das 

mulheres poderá fazer com que algum tipo de missão possa ser cumprida com 

maior eficiência do que é realizada hoje? Qual? 

 Sim. persuasão. 

 
10. Você gostaria de acrescentar alguma consideração final pertinente ao tema 

do presente estudo? Caso sim, este é o momento para isso. 

 Acredito que é de grande valia a inserção do segmento feminino no Curso de 

Operações na Selva. Portanto, faz-se necessário que as futuras candidatas tenham 

em mente o objetivo real do curso: não tão somente a busca da ostentação de um 

brevê, mas serem treinadas a operar em uma missão real na busca de garantir a 

preservação e proteção da nossa selva amazônica, cumprindo, dessa forma, a nossa 

missão institucional. 

 Dentro desse contexto, ressalto a importância de compreender a diferença 

fisiológica da mulher quando comparada ao homem. Existe, sim, uma diferença, mas 

nada que impeça a adaptação das mesmas. 

 Por exemplo, a menstruação não pode ser vista como um empecilho, pois não 

é doença e pode ser evitada com uso de medicamentos, que, usados da maneira 

correta, não trazem efeitos colaterais. Eles evitam o período menstrual, salvo em 

algumas exceções, mas, nesses casos, a menstruação só dura, em média, cinco dias 

e, se adaptando, dá para durar na ação [cumprir a missão], sim. 

 Agora, realmente, em relação ao condicionamento físico, na minha opinião, não 

dá para igualar; senão, o número de candidatas será muito pequeno. Logo, menos 

candidatas tentarão o curso. 

 Os testes devem ser, sim, acima da média, adaptados para o segmento 

feminino acima do normal. Somente as mulheres diferenciadas conseguirão.  
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DE GRUPO FOCAL 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
Mestrado em Ciências Militares 

 

<Cap Everton>: 

Boa noite! 

Reunidos hoje, dia 23/09/2020, no PNR do Bl 4 Apt 403, na Vila Verde, para 

realizar o Grupo Focal da Dissertação de Mestrado do Cap Inf Everton Antônio 

Ramos, intitulada: "A modernização do Centro de Instrução de Guerra na Selva 

com a inserção do sexo feminino da linha de ensino militar bélico – uma 

proposta". 

O presente estudo tem como objetivo geral propor um plano para adequação 

do Centro de Instrução de Guerra na Selva à Força transformada. Os objetivos 

específicos são 5 (cinco), no entanto, neste grupo focal, serão abordados apenas três 

deles: 

c. Identificar as condições para implementação do PISFLEMB no COS, com 

foco nos testes de ingresso no curso. 

d. Identificar quais processos, procedimentos e estruturas do centro deveriam 

ser adaptados ou criados para atender à demanda de superação do desafio de 

especializar militares do sexo feminino da LEMB no COS. 

e. Analisar as modificações propostas neste estudo a fim de que sejam mais 

eficientes os métodos e os critérios para seleção e especialização dos alunos do COS. 

Prosseguindo nos objetivos específicos, vamos propor, ao final do trabalho, um 

plano para adequação do Centro de Instrução de Guerra na Selva a esse desafio de 

especializar militares do sexo feminino, de modo que o Cmdo do CIGS tenha subsídios 

já analisados sistematicamente para desenvolver as melhores condições possíveis de 

formar as futuras guerreiras de selva. As modificações propostas são poucas, mas 

necessárias. 

Além disso, temos a intenção de que esse plano sirva de exemplo para outros 

centros. Nesse contexto, a análise do que não é preciso modificar também é relevante 

para uma compreensão mais global da questão.  
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Com foco no Objetivo “c. Identificar as condições para implementação do 

PISFLEMB no COS, com foco nos testes de ingresso no curso.”, tem-se este roteiro 

de assuntos: 

a) Necessidade de adequação dos testes de ingresso no COS. 

b) Análise dos testes atuais. 

c) Consequências de modificar os índices dos testes. 

Abordaremos, especificamente, as necessidades de modificações no CIGS. 

Será considerado que as mulheres da LEMB poderão fazer o COS; não é analisada a 

viabilidade desse público ingressar no curso porque essa possibilidade já foi 

garantida. 

Será dado início aos debates. Cada item a ser debatido foi produzido a partir 

da pesquisa bibliográfica e das respostas aos questionários aplicados com instrutores 

da AMAN que têm contato direto na formação das Cadetes, as quais, a partir de 2021, 

poderão realizar o COS.  

De forma a explicitar a dúvida, será dada a palavra, inicialmente, ao militar 

previsto para introduzir cada assunto: 

a) Necessidade de adequação dos testes de ingresso no COS. 

Qual a opinião de vocês quanto à mudança dos testes de entrada? Gostaria 

que o Cap Derick iniciasse esse debate. 

 

<Cap Derick>: 

Quanto aos testes na água, não se pode flexibilizar, mas a necessidade da 

força nos membros superiores, testada pela barra e subida na corda, sim. Hoje, no 

curso, não se exige essa especificidade, pois não estão executando pista de cordas, 

por exemplo. Mesmo assim, a força para sustentar o próprio peso com os braços e 

manter é essencial num combate na selva, devido aos obstáculos naturais que 

existem. 

 Acho que, atualmente, nem 10% das Cadetes fazem esse índice mínimo de 10 

flexões na barra, mas se facilitar somente para dar chance de um maior número de 

militares fazerem os testes, a longo prazo poderemos diminuir nossa capacidade 

operacional, o que não queremos. 
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<Cap Rodrigues>: 

Por volta do ano de 2011, os testes de entrada tinham os índices mais difíceis 

para alcançar na flutuação, por exemplo, mas nem por isso reprovou mais candidatos 

que agora. Acredito que, mantendo o padrão dos testes, da forma que são hoje, o 

aluno vai se preparar para atingir esse padrão exigido. 

Os testes de natação e flutuação não devem ser facilitados. 

 

<Cap Everton>: 

Sim, o IPCFEx, atualmente, estuda isso, e este trabalho pode contribuir para a 

tomada de decisão, pois nós, que somos especialistas e vivemos a fundo a parte da 

instrução, além da experiência na Amazônia, temos propriedade para falar isso. Além 

disso, os estudos científicos corroboram com o pensamento de vocês. 

Então, não há necessidade de mudança nos testes físicos de entrada, mesmo 

sabendo que isso restringirá o ingresso de mulheres no curso, devido à força nos 

membros superiores ser, proporcionalmente, menor do que no caso dos homens? 

 

<Cap Rodrigues>: 

Escola de formação é uma coisa, especialização é outra. Facilitar os testes 

seria perder a operacionalidade. Não é isso que queremos. 

 

<Cap Lasnon>: 

Os testes de nado submerso, natação e flutuação, com certeza, não podem ser 

facilitados, pois o nível que esperamos hoje do aluno em operações aquáticas 

dificilmente seria atingido se ele nadasse ou flutuasse menos do que 10 minutos. 

 

<Cap Everton>: 

Essa grande discussão é o que nos faz pensar sobre o segundo e o terceiro 

assuntos: 

b) Análise dos testes atuais. 

c) Consequências de modificar os índices dos testes. 

Esses testes para homens são necessários para o especialista em operações 

na selva ou esses índices “difíceis” são para manter “tradições” e estão defasados em 

relação às necessidades do combate moderno? 

Gostaria que o Cap Derick iniciasse o assunto. 
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<Cap Derick>: 

O combate moderno hoje no ambiente de selva não tem muitos estudos ou 

experiências de conflitos armados reais. As dificuldades de deslocamento na selva 

não são superadas por tecnologias dos blindados, artilharia, ou caças de última 

geração. Cabendo, ainda, ao combatente individual, uma superioridade física quando 

compararmos aos outros ambientes operacionais. Sendo homem ou mulher, 

resistência física deve se manter uma das prioridades para selecionar quem tem 

condições de combater na selva ou não. 

 

<Cap Carneiro>: 

Por medida de segurança, os testes de água (natação, flutuação e nado 

submerso) devem ser para qualquer um, como são hoje, independentemente da idade 

ou sexo. Os outros testes, no geral, poderiam seguir o padrão do Teste de Avaliação 

Física, que é diferenciado entre os sexos e idades. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Eu concordo com o Carneiro sobre os testes; deve-se tentar manter o que já 

tem sido feito nos outros centros de instrução para os testes que coincidem, e não 

mudar os testes de natação. 

Por um lado, testes exigentes aumentam as chances de que os alunos que 

superem esses testes de fato concluam o curso, evitando desperdício de 

vaga/recursos com alunos menos preparados. 

Por outro lado, mudanças nos índices dos testes (na natação, por exemplo) 

podem gerar mudanças nas atividades do curso, com possíveis perdas de 

capacidades. 

 

<Cap Lasnon>: 

Concordo com o Carneiro, segue-se o padrão do TAF ou dos cursos em que já 

se aceitam mulheres, como o curso básico paraquedista. 

Já apliquei o teste no CIGS para duas mulheres em anos diferentes, 2013 e 

2014. Em ambos, aconteceu a mesma coisa. A dificuldade maior era no grupo 

muscular do braço. Em corrida, natação, flutuação, não tivemos problemas. 

Outra dificuldade grande foi na execução da PPM, o obstáculo do fosso não foi 

transposto pelas duas candidatas, então eliminadas. 
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<Cap Derick>: 

Para o segmento feminino, sugiro manter o mesmo padrão de avaliação do 

EAF masculino, particularmente para as atividades aquáticas (por questão de 

segurança no curso), e também manter os índices na atividade de marcha e corrida, 

que será uma atividade frequente do curso, particularmente na fase de operações. Já 

as provas voltadas para a parte neuromuscular, elas podem ter seus índices 

flexibilizados, já que não impactam diretamente nas atividades do curso. 

Lembrando, ainda, que as provas do EAF estão alinhadas com o que o aluno 

enfrentará no curso, e este está alinhado com o que se imagina que será enfrentado 

em uma situação real. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Acredito que os testes verificam, de uma forma ampla, o condicionamento físico 

– alguns testes mais no geral e outros mais específicos pra realidade do curso e da 

área onde o especialista formado deverá operar. Os testes como flexão, barra e 

corrida verificam esse condicionamento e têm índices diferentes para homens e 

mulheres. 

Já os testes como marcha e natação, eles representam atividades que de fato 

serão executadas no curso e em operações. Por isso, não deveriam ter seus índices 

flexibilizados para as mulheres. 

 

<Cap Everton>: 

Ok. Então, todos concordam que os testes específicos na água, corrida e 

marcha não devem ser facilitados e os testes neuromusculares, como puxada na barra 

fixa, flexão de braço e subida na corda, podem sofrer modificações. No caso de 

alterações, elas se dariam após análise e estudo de viabilidade por parte do IPCFEX. 

Vamos para o próximo tema, com foco nos objetivos “d. Identificar quais 

processos, procedimentos e estruturas do centro deveriam ser adaptados ou criados 

para atender à demanda de superação do desafio de especializar militares do sexo 

feminino da LEMB no COS.” e “e. Analisar as modificações propostas neste estudo a 

fim de que sejam mais eficientes os métodos e os critérios para seleção e 

especialização dos alunos do COS.”. Será seguido este roteiro de assuntos: 

d) Conhecimentos a serem acrescidos em instruções para capacitação da 

equipe de instrução do CIGS e regras do curso a serem modificadas. 
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e) Materiais de dotação individual do combatente que sofreriam alterações em 

tipo ou quantidade. 

f) Itens individuais essenciais para mulheres em operações na selva. 

g) Materiais que deveriam ser adquiridos pelo CIGS para adaptação das alunas 

ao COS. 

h) Conhecimentos a serem inseridos nas instruções do curso. 

i) O perfil desejado de instrutor do COS nessa nova conjuntura e demanda de 

militares do sexo feminino. 

j) Instalações físicas e equipamentos necessários para atender às 

especificidades do sexo feminino. 

 

Qual a opinião de vocês quanto ao assunto: 

d) Conhecimentos a serem acrescidos em instruções para capacitação da 

equipe de instrução do CIGS e regras do curso a serem modificadas. 

Gostaria que o Cap Carneiro introduzisse esse assunto. 

 

<Cap Carneiro>: 

No ESTAP, acho que tem que abordar as particularidades em relação à 

fisiologia e possíveis consequência da mulher no ambiente de selva. Instrutor tem que 

saber identificar problemas incomuns para ele. 

 

<Cap Derick>: 

Esses cuidados e precauções em relação aos aspectos de higiene e 

necessidades fisiológicas e de relacionamento que foram abordadas devem ser de 

conhecimento da equipe de instrução (para o adequado monitoramento), mas devem 

ser de conhecimento, sobretudo, das alunas. 

Além disso, todos os instrutores devem saber sobre aqueles crimes, que são 

previstos nos Códigos Penais, que são contra mulheres. Assédio sexual, assédio 

moral, ato obsceno... Na verdade, não só contra mulher. Isso deve ser enfatizado para 

ser de total entendimento de todos os instrutores, para que não aconteça nada 

parecido. 

Tem que proibir contato físico entre homens e mulheres, proibir relações 

afetivas entre militares, durante o curso, mesmo se forem namorados. 
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<Cap Rodrigues>: 

Tem que ser pensado como seria o procedimento de revistas e inspeções 

diversas, daquelas com todo o turno de alunos de short térmico em qualquer lugar. 

Acho interessante separar as mulheres. Mas quem iria inspecionar? Pessoal de 

saúde? Coordenador do curso? Instrutor pode conduzir? Tem que ter alguma mulher 

junto? 

 

<Cap Carneiro>: 

Acredito que essa inspeção deve ser mantida e feita normalmente, já que não 

retira as roupas de baixo; é como se a mulher estivesse de biquini. E nenhum instrutor 

encosta em aluno. O próprio instrutor ou coordenador do curso pode realizar. Não 

pode ser realizada de forma individualizada em local diferente. Isso deve ser evitado. 

Nesse caso, deveria ter uma mulher na equipe, podendo ser até de saúde. 

Aqueles banhos previstos durante o curso, em que vai todo o turno no curso 

d’água, em que pode lavar a farda, mesmo que seja com short e top, tem que separar 

os homens das mulheres. Ou ao mesmo tempo em local diferente, ou um grupo e 

depois o outro. 

É preciso lembrar que as mulheres tem que usar top em todas as situações. 

 

<Cap Everton>: 

Sobre as dificuldades que poderão surgir por causa de período menstrual ou 

infecção urinária, o que você poderia dizer sobre isso, Cap Lasnon? 

 

<Cap Lasnon>: 

Existem vários tipos de injeção ou pílula para que a mulher fique bastante 

tempo sem menstruar. Já facilitaria bastante, evitando as complicações hormonais. 

Sem menstruar, já fica mais fácil. 

Ficar três meses em um curso igual ao COS e ter que lidar com sintomas do 

período menstrual vai dificultar muito para a aluna. Então, inicialmente, apesar de ser 

escolha pessoal da candidata, acho interessante mostrar, para a mulher, as vantagens 

de não precisar passar por período menstrual no curso. 

 

<Cap Everton>: 

Esse assunto é essencial, mas vamos debater mais à frente. 
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<Cap Carneiro>: 

Temos que verificar as mulheres que têm infecção urinária de repetição, que 

quer dizer que a mulher tem infecções regulares. É importante saber sobre esse 

assunto. Podemos exigir nos testes de entrada para termos um controle maior. Como 

não temos, ainda, conhecimentos práticos dessa situação das mulheres no COS, acho 

complicado eliminar, só pelo exame, a mulher que seja mais propensa a ter infecções. 

Já aproveitando isso, tem que exigir exame de gravidez nos exames de 

admissão. Gravidez é incompatível com esse curso. 

 

<Cap Derick>: 

O teste de gravidez já está previsto nas Orientações aos candidatos, no site do 

CIGS. Não precisamos propor de novo. 

Sobre o assunto da higiene, o tempo todo tem que deixar claro que a aluna é a 

principal responsável pela sua higidez. Do contrário, pode haver situações em que a 

aluna apresente um problema de saúde e culpe a equipe pela sua negligência. 

 

<Cap Everton>: 

E quanto à conduta nas bases de instrução, quais procedimentos tomar com 

relação à privacidade dos alunos durante os pernoites nas áreas de selva?  

 

<Cap Lasnon>: 

Acredito que tem que ser como se fosse se adestrando para uma situação real. 

Em uma situação de patrulha ou missão real, terão que se adequar no terreno, de 

acordo com a missão. Então, não há necessidade de separar a área de pernoite entre 

homens e mulheres, mas, nas bases, o banheiro pode e deve ser separado. 

 

<Cap Derick>: 

No Estágio de Adaptação à Vida na Selva que eu coordenei, não havia um 

alojamento específico para o segmento feminino. No entanto, elas se agrupavam e se 

separavam um pouco dos homens. 

 

<Cap Everton>: 

Foi relatado isso na AMAN também. É usual as mulheres se isolarem em 

grupos somente entre elas, mas isso é normal inclusive entre homens, que se juntam 

com quem têm mais afinidade. 
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Foi relatado também que mulheres, em operações, pelo desconforto de urinar 

em qualquer lugar, têm a tendência de ingerir pouca água. Existe alguma medida por 

parte da equipe de instrução para evitar desidratação? Gostaria que o Cap Derick 

respondesse essa pergunta. 

 

<Cap Derick>: 

A responsabilidade pela hidratação é do próprio aluno. Em alguns cursos em 

outros países, o aluno é desligado se for observado com desidratação. A gente não 

pode puxar essa responsabilidade para a equipe de instrução. O que podemos fazer 

é ressaltar esse possível problema, para se evitar. 

 

<Cap Carneiro>: 

A responsabilidade pela hidratação só pode ser dirigida à equipe de instrução 

se acontecer algum problema coletivo, como falta de água, por exemplo. No geral, 

deve ser como é (principalmente, em local isolado); é responsabilidade individual do 

aluno. 

 

<Cap Everton>: 

Então, todos concordam que são poucos assuntos a serem abordados para 

capacitar a equipe de instrução. Resumindo: tratamento isonômico; verificar exames 

diferenciados de mulheres para admissão no COS; enfatizar, com a equipe de 

instrução, conhecimentos sobre aspectos fisiológicos das mulheres; proibir relação 

afetiva durante o curso, mesmo se namorados ou casados; separar um alojamento do 

CIGS só para mulheres, no qual não entraria homem enquanto tivesse mulher, mas, 

na selva, não teria separação de espaços em razão do sexo, exceto no banheiro. 

Vamos passar para a discussão do próximo assunto, relativo a material: 

e) Materiais de dotação individual do combatente que sofreriam alterações em 

tipo ou quantidade. 

Gostaria que o Cap Rodrigues iniciasse o assunto, considerando todo o 

material individual previsto. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Não tem como diferenciar mochila, fuzil e quantidade de munição, por exemplo. 

Todo material previsto para operação tem que ser o previsto.  
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<Cap Everton>: 

Foi ressaltado que é usual as mulheres na AMAN adaptarem as armações das 

mochilas, serrando-as e encurtando-as. Mas não é uma questão de sexo; é uma 

questão de estatura. 

 

<Cap Lasnon>: 

Concordo. Nesse aspecto, deve manter como está. 

 

<Cap Carneiro>: 

Não tem necessidade de alterar. 

 

<Cap Derick>: 

Concordo, não deve mudar nada. 

 

<Cap Everton>: 

Como esse entendimento é unânime, vamos para o próximo assunto: 

f) Itens individuais essenciais para mulheres em operações na selva. 

Na AMAN, a diferença é um kit higiene com mais itens para as mulheres, com 

absorventes internos e externos, quantidade grande de lenços umedecidos e 

sabonete íntimo. Mas se tratam de recomendações; não é impositivo. 

Além da liberdade usual dada ao aluno para conduzir seu próprio kit higiene, 

vocês acreditam que, na selva, algum material ganha mais importância para a mulher 

conduzir durante o COS? 

Gostaria que o Cap Carneiro introduzisse o assunto: 

 

<Cap Carneiro>: 

Deve manter o mesmo que é normal na AMAN, mas, devido ao tempo 

prolongado do curso, deve ser recomendado que o kit tenha uma quantidade grande 

desses itens já mencionados. 

 

<Cap Lasnon>: 

Acredito que a única diferença seria no kit higiene e saúde realmente. Sendo 

livre a condução desses materiais: absorvente, pomada vaginal (antifúngica e 

antibacteriana), lenços umedecidos, dentre outros.  
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<Cap Derick>: 

Acredito que são importantes os itens de higiene pessoal, particularmente 

aqueles voltados para as partes íntimas (absorventes e pomadas antifúngicas). Na 

questão do absorvente, temos que lembrar que a mulher tomaria remédio para não 

menstruar. 

 

<Cap Everton>: 

Nas recomendações para o aluno, no Guia do Aluno, vocês recomendam algo 

a mais de diferente? Nem maior número de fardas para muda? 

 

<Cap Lasnon>: 

Não há necessidade. Importante para a mulher é ter um kit higiene mais 

adequado para ela, que é diferente para o homem. 

 

<Cap Everton>: 

Entendi. Vocês propõem manter o previsto do material e a liberdade do aluno 

para levar o que achar necessário para sua higiene, mas, nas instruções, continuamos 

ressaltando a importância da correta higiene. 

O próximo assunto relativo a material é o seguinte: 

g) Materiais que deveriam ser adquiridos pelo CIGS para adaptação das alunas 

ao COS. 

Gostaria que o Cap Lasnon começasse esse assunto: 

 

<Cap Lasnon>: 

Tem que verificar se não há nenhum material específico já no CIGS, 

absorvente, por exemplo. 

Porém, além de material específico, deve adquirir material de luta, para 

instrução, com tamanhos de luvas e protetores faciais menores, além de protetor de 

seios. 

 

<Cap Rodrigues>: 

A equipe de saúde tem que estar mais preparada. Com certeza, existem 

medicamentos que só mulheres precisam e, por homem não usar, eles não 

conduzem. Não sei dizer qual, mas deve existir. 
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<Cap Carneiro>: 

Buscando a isonomia, no que diz respeito à individualidade, os demais 

materiais o aluno providencia para ele mesmo conduzir. Nada além do que o Cap 

Lasnon falou é relevante.  

 

<Cap Everton>: 

Muito bem abordado. É importante ter material para saúde específico e 

materiais de proteção para instrução de lutas. 

O próximo assunto se refere à dimensão “Educação”: 

h) Conhecimentos a serem inseridos nas instruções do curso. 

Qual a opinião de vocês quanto a esse assunto, levando em consideração as 

respostas que foram apresentadas nos questionários?  

Gostaria que o Cap Carneiro iniciasse esse debate. 

 

<Cap Lasnon>: 

Em relação à “conduta diferenciada ao tornar-se prisioneira de guerra”, não é 

relevante, pois não temos nenhum embasamento prático ou científico hoje. Existe um 

estudo sobre as mulheres serem alvos mais visados pelo inimigo, quando estão na 

linha de frente do combate, sendo mais suscetíveis a serem neutralizadas, pelo efeito 

psicológico que pode causar na tropa amiga, com a opinião pública sendo mais 

sensível às mortes ou capturas de mulheres. 

O que se deve fazer é ressaltar que as mulheres têm tendência a serem alvos 

mais visados em combate. 

 

<Cap Everton>: 

Sobre as regras no curso, alguma modificação? 

 

<Cap Derick>: 

A regras têm que estar bem definidas. Devem ser enfatizadas durante a 

instrução de “regras do jogo”. Tem que explicar sobre contato físico entre homem e 

mulher. Não vejo situação em que isso seja necessário, a não ser em situação de 

emergência por comprometimento de saúde, mesmo se tiver dois casados fazendo o 

curso juntos. Tem que enfatizar sobre o que o Lasnon havia dito sobre assédio sexual, 

moral... 
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<Cap Carneiro>: 

Instrução sobre higiene já existe. Não acredito que precise entrar no detalhe 

sobre umidade na região genital. Elas já entendem isso, e o assunto pode causar 

constrangimento. 

Mas tem que enfatizar, na instrução de “noções gerais de sobrevivência”, a 

importância da higiene em ambiente de selva, em situação de sobrevivência, 

principalmente para a mulher. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Não pode gerar constrangimento, mas tem que tentar abordar esse tipo de 

assunto de forma que não seja um tabu. Tem que ser natural falar que mulher tem 

desconforto para realizar a necessidade fisiológica na selva. Se encarar isso como 

estranho, vai acontecer o problema de ficar segurando a vontade de urinar ou não vai 

beber água. 

 

<Cap Lasnon>: 

Tem que relembrar que as mulheres não serão mais novatas nessa vida militar. 

É uma situação nova no CIGS, mas, voltando ao assunto, a higidez física do aluno é 

responsabilidade do próprio aluno. As alunas só precisam entender as consequências 

de não realizar a correta higiene. Quanto a como vai fazer a higiene e quando, deve-

se manter a dinâmica que funciona com o homem no curso: cada um tem um bizu 

individual; não adianta ensinar. 

Sobre a situação de menstruação, que citei no assunto anterior, vou relembrar   

que temos que apresentar, para a mulher, as vantagens de não precisar passar por 

período menstrual no curso, tomando remédio. Mas claro que tem que ter supervisão 

médica. 

 

<Cap Everton>: 

Mas há os casos em que não existe a possibilidade de tomar remédio em 

situação de sobrevivência. E então o que fazer? 

 

<Cap Lasnon>: 

Durante sobrevivência na selva, tem que pesquisar como fazer isso, como as 

índias fazem. Isso é interessante abordar na instrução. 
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<Cap Everton>: 

Vou levar em consideração todas essas discussões para concluir, articulando 

ao que há na literatura. 

Próximo assunto, da dimensão “Pessoal”: 

i) O perfil desejado de instrutor do COS nessa nova conjuntura e demanda de 

militares do sexo feminino. 

Vocês consideram importante alguma mudança na postura dos instrutores? 

Tem que ter mais experiência? Tem que nomear mulher? Tem que ter mulher na 

equipe de saúde?  

Gostaria que o Cap Derick iniciasse esse debate. 

 

<Cap Derick>: 

Acho que a gente não precisa raciocinar necessariamente em experiência dos 

instrutores. O importante é que se tenha a noção de que há uma diferença no público 

alvo e a postura seja um pouco adaptada a essa nova realidade. 

 

<Cap Everton>: 

E os demais, o que acham deste assunto? Deve ter pelo menos uma mulher 

nas bases, além das alunas? 

 

<Cap Carneiro>: 

É importante existir, pelo menos, uma mulher em condições de prestar algum 

auxílio, principalmente na base, pois pode ocorrer alguma emergência – essa mulher 

ser da área de saúde é o ideal.  

 

<Cap Lasnon>: 

Deve ter mulher no CIGS, em qualquer função. Conhecendo as condições do 

CIGS, uma mulher sempre na equipe de saúde vai ficar pesado. Seria a situação ideal 

ter uma mulher sempre na base, mas, se não tem na base, mantenha na equipe 

médica, pelo menos no CIGS para algum atendimento. A única situação em que vejo 

a aluna tendo que ser atendida somente por uma mulher é devido a algum problema 

nas partes íntimas. Dificilmente, haverá alguma emergência com essa situação que 

precise de intervenção médica imediata. Então, da mesma forma que ocorre porque 

não tem dentista na base, deve-se proceder:  se tem emergência, evacua o aluno. 
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Concordo que seria o ideal, mas, pelo provável desgaste da militar da equipe 

de saúde (caso haja somente uma, não sendo possível o revezamento), essa [a 

presença de uma militar em condições de prestar auxílio] pode ser somente uma 

recomendação. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Concordo com o que foi dito. Importante ter na equipe de saúde, não 

necessariamente na base. Não vejo necessidade de ter na equipe de instrução. Aliás, 

acho importante não confundir as coisas e colocar pessoal que é de apoio à equipe 

para fazer funções de equipe só por ser mulher, como pessoal da STE, Psicóloga, 

Professora de inglês, etc... Como o exemplo do alojamento, não vejo necessidade de 

ter alguém para apoiar a Divisão de Alunos por isso. 

Procedimentos podem ser criados, na ideia de resguardar a equipe 

principalmente, como avisar antes de entrar no alojamento e ter um tempo 

padronizado para todas estarem em condições de serem acionadas. 

Me pergunto também sobre a necessidade de alojamentos separados. Vai ser 

“alojamato” separado na onça aérea? Pra ocupar uma ARC, a Ten não vai estar junto 

com o restante da tropa? 

Se a ideia é ela estar em condições de desempenhar as funções dos Guerreiros 

de Selva nas OM, o curso é também uma boa oportunidade para as militares 

verificarem implicações reais disso; não é para criar no curso uma realidade 

impraticável, ou indesejável, no pós-curso. 

 

<Cap Everton>: 

Muito bem levantado. Com essas perguntas, já vamos para o próximo tópico.  

Antes disso, resumo as conclusões do debate anterior: estão todos de acordo 

que não há necessidade de, em um primeiro momento, nomear uma instrutora ou 

monitora de outra linha de ensino e que é recomendável existir, no mínimo, uma militar 

do sexo feminino na equipe de saúde para prestar apoio. 

Partindo para o último assunto, vamos abordar a dimensão “Infraestrutura”: 

j) Instalações físicas e equipamentos necessários para atender às 

especificidades do sexo feminino. 

Gostaria de solicitar ao Cap Carneiro que iniciasse o assunto discutindo sobre 

os questionamentos do Cap Rodrigues a respeito dos alojamentos. 
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<Cap Carneiro>: 

Primeiro, temos que verificar como ficará a distribuição dos alunos no CIGS. 

Vamos separar alojamentos ou deixar todos os alunos juntos independentemente do 

sexo? Por ser na base do CIGS, normalmente em situação administrativa, melhor ficar 

separado. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Concordo. No CIGS, temos três alojamentos; deixa um só para o segmento 

feminino. Melhor deixar as alunas com mais privacidade nessa situação. 

 

<Cap Carneiro>: 

São três alojamentos, mas dois deles são juntos. Para o COS B e o C. 

 

<Cap Derick>: 

O problema é que o CIGS ficaria sem alojamentos para outros visitantes. 

 

<Cap Everton>: 

Então, qual seria o ideal? 

 

<Cap Lasnon>: 

O ideal mesmo seria construir alojamentos modernos com tudo o possível, mas, 

na prática, para receber poucas alunas, o que já tem é suficiente. Além de demandar 

grande quantidade de recursos financeiros construir novas instalações. 

 

<Cap Derick>: 

Com os meios que tem [o CIGS], já é possível conduzir o curso sem problemas.  

 

<Cap Carneiro>: 

Concordo. 

 

<Cap Everton>: 

Então, considerando o custo-benefício de construir novos alojamentos ou usar 

os que existem e perder a capacidade de alojar outros militares, visitantes ou 

estagiários, deve-se usar os alojamentos que já existem? 
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<Cap Lasnon>: 

Não, por mim, a proposta é construir, mas, se não construir, o curso não será 

comprometido em nada. Estou considerando a situação ideal. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Não precisa construir; por mim, isso seria somente uma proposta futura, caso 

percebam que teve algum problema. 

 

<Cap Carneiro>: 

Usar os que temos já é suficiente. 

 

<Cap Everton>: 

Entendi. E o que precisa ser alterado nas estruturas das bases de instrução?  

 

<Cap Derick>: 

Temos que usar o mesmo princípio: dividir banheiros, só isso. Na selva, não 

usam alojamento mesmo. 

As bases que têm banheiro para alunos são: BI-1, BI-2 e BI-4. Confere? 

  

<Cap Carneiro>: 

Isso, mas não tem motivo para dividir o banheiro. É a mesma coisa que 

construir outro. No banheiro, os alunos usam o vaso e tomam banho. Se essas áreas 

estiverem separadas, já está bom. 

 

<Cap Rodrigues>: 

Melhor mesmo; os banheiros têm paredes que separam os vasos sanitários, 

mas nenhum desses banheiros das bases têm chuveiro separado. Só precisa fazer 

uma parede para separar os chuveiros. Nenhum aluno vai querer espiar aluna. Sabem 

que será alteração grave. Se já ficam juntos, sem distinção de sexo, em todos os 

lugares, se encontrarem na área interna do banheiro não tem problema algum. Na 

selva, só precisa de privacidade no momento de tomar banho e de fazer as 

necessidades fisiológicas. A controle do aluno mais antigo, pode também dividir os 

horários de uso do banheiro, se achar mais confortável. Mas fica a critério da equipe 

ou dos alunos. E temos também que construir os banheiros nas bases que não têm. 
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<Cap Everton>: 

Com certeza, seria interessante construir, mas, se já não tem banheiro nem 

para os homens, talvez não precisasse construir só para mulheres. Não estamos 

analisando o CIGS ideal em todos os quesitos, apenas focando naquilo que precisa 

adequar para homens e mulheres ficarem em condições iguais de especialização. 

Entendem?  

Então, a proposta poderia ser construir as paredes separando os chuveiros dos 

banheiros nessas bases de instrução? Tem mais alguma mudança de infraestrutura a 

propor nas bases? 

 

<Cap Lasnon>: 

É só isso mesmo. Mas tem que separar todos os chuveiros, não somente um 

ou dois. E nas bases que não têm banheiro mantém assim, todos os alunos usando 

latrina e tomando banho no rio. 

 

<Cap Everton>: 

A adaptação das estruturas físicas no CIGS é mais simples do que parecia. 

Para finalizar os debates, gostaria de saber se alguém verifica alguma outra medida 

importante para adaptar no CIGS? 

 

<Cap Lasnon>:  

Não; todos os pontos cruciais foram abordados. 

<Cap Carneiro>: 

E somente com a prática, o dia a dia é que as necessidades irão se mostrar 

totalmente.  

 

<Cap Rodrigues>: 

Concordo que, com a vivência desse novo quadro de alunos, outras 

necessidades serão percebidas e poderão, a partir dos princípios apresentados por 

você, mediador deste grupo focal, e discutidos aqui, ser resolvidas. 

 

<Cap Derick>: 

Cada aluno apresenta a sua individualidade, com suas potencialidades e suas 

dificuldades. As necessidades surgirão; haverá as demandas de mulheres e de 
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homens. Mas, se mantivermos o princípio da isonomia, como aqui nos debates, 

teremos maior probabilidade de alcançar o sucesso na condução dos cursos. 

 

<Cap Everton>: 

Concluídos os debates, gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de 

tempo e pela seriedade e profissionalismo com que abordaram os temas 

apresentados, contribuindo e muito para as propostas de modernização do CIGS na 

conjuntura da Força transformada. Agradeço a presença de todos; as informações e 

reflexões expostas têm relevante importância para a conclusão desta pesquisa. 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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APÊNDICE F – PROPOSTA DE PLANO 

 

 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR 

 

PROPOSTA DE PLANO DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE 
GUERRA NA SELVA PARA A INSERÇÃO DO SEXO FEMININO DA LINHA DE 

ENSINO MILITAR BÉLICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO  
 

 

1. FINALIDADE 

 

 Este plano tem por finalidade estabelecer as ações necessárias para a 

adequação do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) com a inserção do sexo 

feminino da linha de ensino militar bélico. 

 A premissa básica é receber e especializar as militares do sexo feminino, nas 

mesmas condições já conferidas ao sexo masculino, no mais alto padrão de ensino, 

sem a redução dos níveis de operacionalidade. 

 Dessa forma, serão adotadas medidas administrativas eficazes e adaptações 

nas estruturas do centro, a fim de prover as melhores condições para que os alunos 

(homens e mulheres) desenvolvam as capacidades imprescindíveis aos especialistas 

em operações na selva. 

 

2. REFERÊNCIAS 

 

a. Constituição Federal de 1988. 

b. Lei Nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares. 

c. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

d. Lei Nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999 – Lei de Ensino do Exército. 

e. Lei Nº 12.705, de 8 de agosto de 2012 – Requisitos para Ingresso nos Cursos de 
Formação e Militares de Carreira do Exército. 
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f. Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. 

g. Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar. 

h. Decreto Nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 – Regulamento da Lei de Ensino 
no Exército. 

i. Decreto Nº 9.171, de 17 de outubro de 2017, que altera o Decreto nº 3.182, de 23 
de setembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, 
que dispõe sobre o ensino no Exército Brasileiro. 

j. Portaria N° 089-Min Ex, de 20 de janeiro de 1989, que aprova o Regulamento do 
Centro de Instrução de Guerra na Selva (R-16). 

k. Portaria do Comandante do Exército Nº 549, de 6 de outubro de 2000, que aprova 
o Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército 
(R-126). 

l. Portaria do Comandante do Exército Nº 716, de 6 de dezembro de 2002, que 
aprova a Diretriz Estratégica de Ensino. 

m. Portaria Nº 372-EME, de 16 de agosto de 2016, que aprova a Diretriz para o 
Planejamento de Cursos e Estágios (EB20-D-01.037) no âmbito do Sistema de 
Ensino do Exército (SEE) e dá outras providências. 

n. Portaria nº 059-EME, 15 de fevereiro de 2017, que prova a Diretriz para 
Elaboração   do Plano de Cursos e Estágios (EB20-D-01.043), destinados a outras 
Organizações Brasileiras no Exército Brasileiro (PCEOBR). 

o. Portaria nº 319-EME, de 21 de dezembro de 2017, que aprova as Normas para a 
Seleção de Militares para os Cursos de Especialização e de Extensão e Estágios 
Gerais no Exército Brasileiro. 

p. Portaria Nº 197-EME, de 28 de agosto de 2014, que aprova a Diretriz para o 
projeto “Nova Educação e Cultura”. 

q. Portaria Nº 176-EME, de 29 de agosto de 2013, que aprova as Normas para 
Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército 
Brasileiro e dá outras providências, 2ª Edição. 

r. Portaria Nº 391-EME, de 22 de agosto de 2016, que altera e acrescenta 
dispositivos na normatização do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 
Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, em caráter experimental, aprovada pela 
Portaria nº178-EME, de 13 de novembro de 2012. 

s. Portaria Nº 392-EME, de 22 de agosto de 2016, que altera e acrescenta 
dispositivos na normatização do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 
Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, em caráter experimental, aprovada pela 
Portaria nº178-EME, de 13 de novembro de 2012. 

t. Portaria nº 114-DECEx, de 31 de maio de 2017, que aprova as Instruções 
Reguladoras do Ensino por Competência (IREC – EB60-IR-05.008), 3ª Edição. 

u. Portaria nº 72-DECEx, de 22 de março de 2018, que aprova as Normas para a 
Gestão do Ensino e dá outras providências (NGE/DECEx – EB60-N-05.014). 

v. Portaria nº 253-DECEx, de 30 de novembro de 2018, que aprova as Instruções 
Reguladoras do Sistema de Educação Técnica no Exército (EB60-IR-57.007), 7ª 
Edição. 
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w. Portaria nº 147-DECEx, de 27 de junho de 2019, que aprova as Normas para a 
Avaliação da Aprendizagem (NAA – EB60-N-06.004) e dá outras providências, 4ª 
Edição. 

x. Portaria nº 338-DECEx, de 19 de dezembro de 2019, que aprova as Normas para 
o Desenvolvimento e Avaliação dos Conteúdos Atitudinais (NDACA – EB60-N-
05.013), 3ª Edição. 

y. Portaria Nº 475-DECEx, de 16 de novembro de 2016, que define a “Orientação 
Técnico-Pedagógica” aos estabelecimentos de ensino e/ou OM com encargos de 
ensino. 

z. Portaria N° 017-DECEx, de 16 de fevereiro de 2018, que aprova as Instruções 
Reguladoras para a Inscrição, a Seleção e a Matrícula nos cursos do Centro de 
Instrução de Guerra na Selva (EB60-IR 45.001), 2ª Edição. 

aa. Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do 
Exército Brasileiro, DECEx, 2013. 

bb. Orientações aos candidatos do Curso de Operações na Selva (COS), Centro de 
Instrução de Guerra na Selva, 2020. 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

 

 Com a possibilidade de ingresso das mulheres na linha de ensino militar bélico 

das escolas de formação do Exército Brasileiro – em cumprimento à Lei nº 12.705, de 

8 de agosto de 2012 –, fez-se necessária a criação do Projeto de Inserção do Sexo 

Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (PISFLEMB-EB), que 

contempla as escolas de formação.  

A possibilidade que se vislumbra na atual conjuntura é o ingresso das militares 

da LEMB nos cursos de especialização da área operativa. Sendo assim, faz-se 

necessária a criação de documentos que contemplem os Centros de Instrução, que 

deem, portanto, continuidade ao projeto de inserção. 

 A preparação do CIGS para receber esse público é imperativo para que se 

alcance a mais eficiente adaptação das mulheres aos cursos de operações na selva. 

  

4. OBJETIVOS 

 

a. Estabelecer as ações essenciais a serem executadas para a inserção do sexo 

feminino da linha de ensino militar bélico no curso de operações na selva. 

b. Orientar a concepção geral da modernização do CIGS.  

c. Difundir os principais conhecimentos necessários à execução do plano. 
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d. Regulamentar procedimentos e condutas dos instrutores, monitores e militares de 

apoio às atividades do Curso de Operações na Selva com a inserção do sexo feminino 

da linha de ensino militar bélico, conforme Anexo (Cartilha de Orientações). 

e. Definir as principais atribuições para a execução do plano. 

 

5. AÇÕES 

 

 Este plano é executado em três etapas, divididas conforme a seguir: a. Ações 

a serem executadas de imediato; b. Ações a serem executadas antes do início dos 

cursos em 2021; e c. Ações a serem executadas durante o curso que tenha aluno do 

sexo feminino matriculado. 

  

a. Ações a serem executadas de imediato 

  

 1) Definir os critérios e índices do exame de aptidão física a serem aplicados 

no Exame de Aptidão Física Preliminar (EAFP) e no Exame de Aptidão Física 

Definitivo (EAFD). 

 2) Adaptar as instalações do centro: 

  a) Destinar um alojamento de alunos do CIGS ao uso exclusivo do sexo 

feminino, quando houver. 

  b) Realizar obras no banheiro do alojamento feminino de alunos, 

incluindo divisórias entre os chuveiros. 

  c) Realizar obras nos banheiros das bases de instrução Nr 1, Nr 2 e Nr 

4, separando os chuveiros por meio de divisórias. 

 3) Realizar a aquisição de materiais: 

  a) Adquirir equipamentos e medicamentos de uso específico do sexo 

feminino para atendimento médico. 

  b) Adquirir materiais para instrução adequados ao sexo feminino, 

utilizando como referência o tamanho “P”. 

 4) Atualizar as “Orientações aos candidatos do Curso de Operações na Selva 

(COS)”, de modo que contemplem os aspectos relevantes ao sexo feminino nas 

seções: 

  a) Exame de Aptidão Física (EAF). 

  b) Orientações ao segmento feminino. 
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  c) ANEXO A – Programa de treinamento físico para o curso de 

operações na selva elaborado pelo Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do 

Exército (IPCFEX) com a colaboração do Centro de Instrução de Guerra na Selva. 

  d) ANEXO C – Orientações gerais para a preparação dos materiais. 

 5) Preencher, no mínimo, uma vaga de médico ou auxiliar de enfermagem com 

militar do sexo feminino para estar em condições de apoiar os COS. 

 6) Rever e atualizar as normas e condutas referentes ao relacionamento 

interpessoal no âmbito do COS e do CIGS, considerando alunos e militares do corpo 

permanente. 

 7) Planejar e solicitar os recursos orçamentários necessários. 

 

b. Ações a serem executadas antes do início dos cursos em 2021 

 

 1) Divulgar a Cartilha de Orientação (Anexo). 

 2) Realizar a capacitação da equipe de instrução e dos militares de apoio, 

abordando: 

  a) Aspectos fisiológicos relevantes das mulheres: 

   (1) Menstruação. 

   (2) Propensão a sofrer lesões. 

   (3) Menor força máxima nos membros superiores. 

   (4) Propensão a desenvolver infecção urinária. 

  b) Normas e condutas referentes ao relacionamento interpessoal entre 

os dois sexos. 

  c) Tratamento isonômico com alunos. 

  d) Procedimentos para banhos e revistas. 

  e) Assédio moral e sexual. 

 3) Realizar a capacitação da equipe de saúde para atendimento às alunas. 

 4) Montar latrinas separadas e distantes umas das outras nas áreas de pernoite 

dos alunos. 

 

c. Ações a serem executadas durante o curso que tenha aluno do sexo feminino 

matriculado 

  

 1) Permanecer, na equipe de saúde, militar do sexo feminino em condições de 

prestar atendimento às alunas (preferencialmente, acompanhando o COS). 



169 
 

 2) Tomar conhecimento de qualquer relacionamento afetivo que exista entre 

militares envolvidos no curso e proibir suas manifestações nas instalações do CIGS. 

 3) Apresentar, na instrução “Regras do Jogo”, as normas e condutas a serem 

seguidas: 

  a) Proibição de demonstrações afetivas nas instalações do curso. 

  b) Proibição de atitudes que configurem assédio moral e sexual. 

  c) Proibição de se apresentar sem roupas perante o sexo oposto, 

mesmo nas áreas de pernoite. 

 4) Apresentar, na instrução “Noções Gerais de Sobrevivência na Selva” e 

“Higiene e Profilaxia”, a conduta adequada para a mulher no que difere do homem. 

 5) Exigir o uso de short e top por parte das mulheres em todas as situações. 

 6) Não permitir que a menstruação da aluna represente impedimento para a 

realização das atividades previstas no Curso, salvo hipótese de restrição atestada 

pelo médico ou pela Junta de Inspeção de Saúde. 

 7) Atentar às condutas durante banhos em curso d’água, dividindo o turno em 

grupamento feminino e masculino e realizando a atividade em locais ou horários 

diferentes. 

 8) Atentar às condutas do instrutor com os alunos: 

  a) Evitar a comunicação de avisos específicos para um dos sexos de 

maneira isolada. 

  b) Utilizar vocabulário adequado. 

  c) Dispensar tratamento isonômico. 

 9) Submeter os alunos do sexo feminino e do masculino ao mesmo treinamento 

e às mesmas avaliações durante o curso, a fim de que adquiram as competências 

necessárias à sua especialização. 

 10) Anunciar, previamente, a entrada de instrutor, monitor ou outro militar do 

corpo permanente do sexo oposto no alojamento quando for necessária a sua 

presença, sendo concedido um tempo mínimo para que as alunas vistam-se com traje 

mínimo – a saber: o uniforme de educação física. 

 

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

 Este Plano aborda, de maneira geral, os aspectos primordiais para a 

adequação de instalações, processos e condutas, de modo que as candidatas e 
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alunas tenham as mesmas condições de se especializarem no COS que os militares 

do sexo masculino, sendo prioritário o objetivo de não reduzir os níveis de 

operacionalidade e a projeção de poder no cenário internacional. 

 O Anexo “Cartilha de Orientações” complementa as ações a serem realizadas, 

no âmbito do CIGS, para a execução do plano e deve ser difundido ostensivamente 

no centro. Ele é destinado a todos os militares do corpo permanente, sobretudo aos 

instrutores, monitores e militares de apoio às atividades do curso.  

A “Cartilha de Orientações” contribui para a contextualização e regulamentação 

das ações a serem executadas a fim de que a inserção das militares da LEMB como 

alunas no COS seja efetiva, sem prejuízo da operacionalidade e com circunstâncias 

adequadas a ambos os sexos para o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias ao especialista em operações na selva. 

 

7. ANEXO 

 

- CARTILHA DE ORIENTAÇÕES.  
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 Tendo em vista a inserção do sexo feminino na linha de ensino militar bélico, 

esta cartilha tem por objetivo tratar sobre a rotina do curso, abordando condutas e 

procedimentos dos instrutores, monitores e militares de apoio aos cursos. 

 Para a confecção deste material, tomaram-se como ponto de partida os 

documentos difundidos na AMAN com o mesmo propósito e as experiências 

adquiridas pela AMAN, EsPCEx, EsLog e OMCT, a fim de se ampliar o universo dos 

parâmetros a serem considerados. 

 A partir do exposto, as normatizações a serem seguidas por parte dos docentes 

e discentes na rotina dos Cursos de Operações na Selva (COS) são apresentadas. 

 

 

2.1 A rotina dos COS compreende, além das atividades conduzidas pelos 

coordenadores, instrutores e monitores, a convivência entre os alunos.  

2.2 Homens e mulheres, guardadas as diferenças fisiológicas, devem evidenciar as 

capacidades e habilidades necessárias ao cumprimento de todas as tarefas a que 

estiverem sujeitos. A diferenciação não deve ser a regra; apenas deve ocorrer em 

situações excepcionais, devidamente justificadas. 

2.3 Todos, homens e mulheres, em todas as situações, devem receber tratamento 

isonômico. Em outras palavras, não deve haver distinção no tratamento a ser 

dispensado ao aluno, independente do sexo (igualdade de tratamento). 

2.4 Para manter elevado o nível de desempenho operacional, deve ser empreendido 

um estudo meticuloso a fim de monitorar o desempenho do sexo feminino e determinar 

as medidas a serem adotadas no sentido de salvaguardar a operacionalidade. 

2.5 As modificações propostas não devem ser interpretadas como privilégios; são uma 

necessidade de adequação, a fim de que todos os militares atinjam o padrão desejado. 

 

3.1 As demandas de preparação das estruturas de ensino no CIGS pautam-se nos 

estudos em andamento sobre as mulheres da LEMB no EB, especificamente nas 

escolas de formação. 

3.2 Por se tratar de um curso de especialização, as mudanças no centro não são 

vultuosas. 

3.3 Não há modificações relevantes nos documentos de ensino e, consequentemente, 

na conduta das instruções. 

1. INTRODUÇÃO 

2. PRESSUPOSTO BÁSICO 

3. PREPARAÇÃO DO CIGS 
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3.4 Normas quanto a relacionamento interpessoal e conduta foram revistas e 

adequadas ao contexto da Força transformada. 

3.5 Materiais foram adquiridos para atender às demandas das especificidades 

femininas: equipamentos de proteção adequados, em tamanho e formato, para as 

instruções e materiais para atendimento médico. 

3.6 Relativo à infraestrutura, um alojamento da BI-5 foi destinado somente para as 

alunas e todos os banheiros de alunos foram adequados para o uso de ambos os 

sexos, sendo criadas divisórias nos chuveiros. 

3.7 Não haverá “alojamatos” separados conforme o sexo, apenas latrinas e chuveiros 

separados por meio de divisórias. 

 

4.1 As primeiras militares se formam na AMAN em 2021 e, desde 2019, estão 

formadas as primeiras combatentes Sgt da EsLog e CIAVEx. 

4.2 A fisiologia feminina tem suas especificidades. A mulher demanda um gasto de 

energia e esforço maior que o homem para executar a mesma atividade física. Por 

isso, para realizar a mesma tarefa prática, o grau de esforço físico é maior que o do 

homem. 

4.3 O sistema urinário é mais suscetível a infecções e o corpo mais propenso a lesões. 

Tudo isso influencia no desempenho em atividades operativas. 

4.4 O corte de cabelo previsto é o mesmo para ambos os sexos. 

4.5 O aluno é o principal responsável por sua higidez física. Todavia, a equipe de 

instrução e as de apoio não devem negligenciar atendimento médico ou outro suporte 

de qualquer natureza. 

4.6 O kit higiene é adaptado às especificidades, de forma que, às mulheres, não é 

recomendado conduzir aparelho de barbear, mas, sim, absorventes e outros itens de 

uso feminino, como sabonete íntimo. 

4.7 Os seguintes aspectos devem ser de conhecimento de todos os militares 

envolvidos diretamente nos Cursos de Operações na Selva: 

4.7.1 Mulheres são mais propensas a sofrer lesões físicas que os homens. 

4.7.2 Mulheres têm maior propensão a desenvolver infecção urinária que os os 

homens. 

4.7.3 Mulheres desenvolvem menor força máxima nos membros superiores que 

os homens. 

4.8 Quanto ao período menstrual: 

4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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4.8.1 É a eliminação periódica, acompanhada de hemorragia, da mucosa 

uterina, quando não há fecundação. 

4.8.2 Na fase pré-menstrual, a mulher tem uma queda nos níveis de 

progesterona, logo a capacidade de concentração diminui e a fadiga ocorre mais 

rapidamente. A mulher pode sentir-se mais fraca, com dores de cabeça e nos seios, 

podendo apresentar certa indisposição para atividades físicas. Em decorrência disso, 

o desempenho físico pode sofrer uma redução. 

4.8.3 Durante a menstruação, as concentrações de estrógeno e progesterona 

caem para quase zero. Nesse estágio, são comuns sintomas como cólica e cansaço, 

que podem deixar a mulher indisposta para atividades físicas. Contudo, a 

menstruação é parte inerente da agenda biológica feminina, representando o 

desfecho de um ciclo, cujo objetivo é assegurar a reprodução da espécie, não se 

constituindo, portanto, em patologia. 

4.8.4 A aluna em período de menstruação deve participar de todas as 

atividades do curso, exceto se tiver dispensa médica – o motivo que poderá ensejar 

esta dispensa não será a menstruação em si, mas as implicações que podem advir 

do período menstrual, tais como fortes cólicas e dores de cabeça. Apesar de receber 

a dispensa, a aluna poderá sofrer as consequências advindas da falta à atividade. Isso 

porque a menstruação não é uma patologia, mas uma condição inerente à natureza 

feminina. 

4.8.5 As alunas deverão ser orientadas por oficial médico quanto ao uso de 

supressores para evitar a menstruação, recebendo informações claras sobre os 

benefícios e os malefícios. Esse tema deverá ser objeto de instruções a serem 

conduzidas, particularmente na semana de mobilização. 

4.8.6 Devido às dificuldades que surgem em razão dos sintomas menstruais, a 

tendência é que as mulheres usem supressores durante todo o período do curso. 

4.9 O relacionamento afetivo é a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre 

pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. 

4.10 Quanto ao assédio sexual: 

 4.10.1 Em decorrência da consolidação do ingresso da mulher no mercado de 

trabalho, a compreensão de questões ligadas ao tema “assédio sexual’’ torna-se 

essencial para a manutenção de um ambiente sadio, com prevalência do respeito e 

do desenvolvimento profissional. 

 4.10.2 As pesquisas revelam que a maior incidência de caso de assédio sexual 

tem o homem como agente e a mulher como destinatária. Todavia, ocorre também 

entre pessoas do mesmo sexo ou de mulher contra homem. 

 4.10.3 As instituições militares não estão isentas da possibilidade de sofrerem 

as consequências advindas do problema que envolve o presente tema, devendo 

procurar respaldar-se, ética, técnica e legalmente, para solucionar queixas que 

possam ocorrer em seu cotidiano de curso. 
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5.1 Os instrutores, monitores e militares de apoio, em qualquer função que esteja 

relacionada ao COS, devem atentar-se para o tratamento dispensado aos alunos, bem 

como para o tratamento entre alunos do sexo oposto. 

5.2 Os procedimentos devem ser sempre executados considerando-se a isonomia no 

tratamento dos alunos, porém a atenção individualizada deve ser mantida, assim 

como é dada maior atenção ao aluno que tem mais dificuldade em certa atividade ou 

algum problema de saúde. Essa atenção deve ser mantida sem que isso interfira no 

tratamento dispensado, sendo importante conhecer as especificidades de cada 

instruendo – homem ou mulher (em especial o sexo feminino, pois tem características 

e comportamentos fisiológicos ainda não testados no Curso de Operações na Selva). 

5.3 As mulheres não devem receber qualquer diferença de tratamento ou alívio de 

tarefas por estar no período menstrual, exceto se houver restrição médica. 

5.4 As alunas deverão usar, em todas as atividades, o short e o top. 

5.5 Deve-se evitar qualquer discurso ou aviso direcionado para o grupo de um sexo 

específico. 

5.6 O tratamento paternalista e superprotetor deve ser uma conduta, constantemente, 

coibida por parte dos militares. É comum que se manifeste, sobretudo, nos primeiros 

momentos de frequência do sexo feminino no curso. Porém, isso causa grande 

prejuízo nas atividades de ensino, afetando o relacionamento com o grupo, pois causa 

desconforto às discentes e impacta negativamente o espírito de corpo, 

particularmente os discentes do sexo masculino. 

5.7 Em atividades de maior desgaste físico, deve-se atentar, especialmente, ao nível 

de hidratação das mulheres, pois elas tendem a consumir menos água nas situações 

em que não há instalações sanitárias ou estas são diferentes das usuais. A 

continência urinária durante um período prolongado pode acarretar complicações de 

saúde no trato urinário. 

5.8 Nas medidas administrativas em que é previsto o banho e a lavagem de fardas 

em igarapé, mulheres e homens devem ter local ou horários separados, de modo que 

a privacidade de ambos os sexos seja preservada. No entanto, o tempo de duração 

deve ser o mesmo para todos. 

5.9 Não é obrigatório o atendimento médico por militares de saúde de mesmo sexo 

que o aluno. 

5.10 Nas instruções, o responsável pela atividade deve prever a composição de 

equipes mistas em tarefas que exijam esforço físico extenuante. 

5.11 O relacionamento entre militares do corpo docente e aluna deverá ser igualmente 

formal, baseado nas premissas da hierarquia e da disciplina, devendo-se evitar 

5. CONDUTA NO CURSO 
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atitudes comportamentais diferenciadas e inadequadas, que são caracterizadas em 

contatos como beijos, abraços, apertos de mão prolongados, carícias, dentre outros. 

 

  

 Faz-se necessário o estabelecimento de normas que sejam de conhecimento 

dos alunos e do corpo permanente do CIGS: 

6.1 Os relacionamentos afetivos entre instrutor e instruendo são incompatíveis, 

sendo obrigatório informar à cadeia de comando e proibido qualquer tipo de 

demonstração afetiva. O tratamento entre militares deverá restringir-se a, no máximo, 

um aperto de mão. 

6.2 O relacionamento afetivo entre alunos ou entre aluna e outro militar vinculado ao 

CIGS deverá ser informado aos respectivos responsáveis. Caso haja qualquer 

relacionamento afetivo pré-existente entre alunos e instrutores, monitores ou qualquer 

militar que tenha contato direto com o COS, esse militar do corpo permanente deve 

ser afastado do contato com essa aluna. 

6.3 Os alunos são proibidos de permanecerem nus frente a militar de outro sexo, 

inclusive no “alojamato”. 

6.4 Nos alojamentos, é proibido o acesso de alunos do sexo oposto e haverá a 

necessidade de, sempre, anunciar a presença do instrutor/monitor do sexo oposto, 

com a previsão de tempo mínimo de, pelo menos, três minutos, para que os 

Alunos/Candidatos do sexo feminino se vistam com traje adequado, no mínimo o 

uniforme de educação física. 

6.5 No interior do CIGS, é rigorosamente proibido, aos alunos e militares do corpo 

permanente do centro, manifestar, explicitamente, comportamentos decorrentes de 

relacionamentos afetivos, por meio de gestos ou atitudes, tais como: beijo, abraço, 

aperto de mãos prolongado e andar de mãos dadas. 

6.6 É dever do militar honrar os princípios da moral e da ordem, e qualquer militar que 

sentir sua tranquilidade, dignidade ou moral molestada ou perturbada por outrem (seja 

homem ou mulher) deverá participar o fato, para que investigação criminal e/ou 

administrativa seja instaurada. 

 

 Na situação de tratamento a aluno do sexo oposto, deve ser de conhecimento: 

7.1 Evitar, dentro do possível, a comunicação com aluna sem a presença de 

testemunhas. 

7.2 Evitar, durante as revistas e inspeções, a realização de observações pela 

retaguarda das alunas, devendo sempre fazê-las pela frente. 

7. ABORDAGEM 

6. NORMAS GERAIS 
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7.3 O tratamento dispensado às alunas deverá ser cordial, da mesma forma como aos 

demais alunos. 

7.4 O vocabulário obsceno e imoral é considerado impróprio. 

7.5 Não será dado qualquer tratamento diferenciado ou vantajoso para as alunas. 

7.6 O pressuposto é analisar todas as situações de forma a não diferenciar o sexo dos 

alunos, atuando com o sexo feminino da mesma forma como se fosse atuar com o 

masculino. O trato entre militares, independentemente do sexo, deve dar-se de forma 

pública, pautado na hierarquia, na disciplina e nas previsões contidas na legislação 

castrense. 

7.7 É dever de todo militar ter o conhecimento das normas, bem como prevenir e coibir 

situações que possam ser caracterizadas como crimes, tais como: 

7.7.1 Constrangimento ilegal (Art. 222 do CPM) – consiste na conduta pela 

qual o indivíduo visa constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou 

depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a 

não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. 

  7.7.2 Estupro (Art. 232 do CPM) – constranger mulher a conjunção carnal, 

mediante violência ou grave ameaça. 

  7.7.3 Atentado violento ao pudor (Art. 233 do CPM) – constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a presenciar, a praticar ou a permitir que com 

ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 

  7.7.4 Pederastia ou outro ato de libidinagem (Art. 235 do CPM) – praticar, 

ou permitir o militar que com ele se pratique, ato libidinoso, homossexual ou não, em 

lugar sujeito à administração militar. 

  7.7.5 Assédio Sexual (Art. 216-A do CP) – Constranger alguém com o intuito 

de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua 

condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 

cargo ou função. 

  7.7.6 Ato obsceno (Art. 238 do CPM) – praticar ato obsceno em lugar sujeito 

à administração militar. 

  7.7.7 Escrito ou objeto obsceno (Art. 239 do CPM) – produzir, distribuir, 

vender, expor à venda, exibir, adquirir ou ter em depósito para o fim de venda, 

distribuição ou exibição livros, jornais, revistas, escritos, pinturas, gravuras, estampas, 

imagens, desenhos ou qualquer outro objeto de caráter obsceno em lugar sujeito à 

administração militar ou durante o período de exercício ou manobras. 

  7.7.8 Assédio Moral (Art. 2º da Lei Estadual - AM nº 121/2012) – ao contrário 

do assédio sexual, já tipificado no Código Penal, o assédio moral ainda não faz parte, 

a rigor, do ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto tramita o projeto de reforma do 

Código Penal sobre o assunto, a fim de introduzir o artigo 146-A no Código Penal 

Brasileiro – Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –, é utilizada como 

referência a Lei Estadual - AM nº 121/2012, que estabelece: “Considera-se assédio 
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moral no trabalho, para os fins do que trata a presente Lei, a exposição do funcionário, 

servidor ou empregado, a situação humilhante ou constrangedora, ou qualquer ação, 

ou palavra, gesto, praticado de modo repetitivo e prolongado, durante o expediente 

do órgão ou entidade, e por agente, delegado, chefe ou supervisor hierárquico ou 

qualquer representante que, no exercício de suas funções, abusando da autoridade 

que lhe foi conferida, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima e a 

autodeterminação do subordinado, com danos ao ambiente de trabalho, aos serviços 

prestados ao público e ao próprio usuário, bem como, obstaculizar a evolução da 

carreira ou a estabilidade funcional do servidor constrangido.”. 

  7.7.9 Constatando-se que o oficial ou praça utilizou-se de sua condição de 

superior hierárquico ou ascendência inerente à patente ou graduação, com o intuito 

de obter vantagem ou favorecimento sexual, incidirá no crime previsto no art. 216-A 

do Código Penal Comum, de assédio sexual, da mesma maneira que a prática de ato 

libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à Administração Pública Militar 

configura o crime capitulado pelo art. 235 do Código Penal Militar – pederastia ou outro 

ato de libidinagem. 

 

 

 O PISFLEMB está em constante evolução, sendo tomadas como referência 

para avançar as etapas já alcançadas e aquelas em andamento, como a formação 

das militares.  

As experiências colhidas nas escolas de formação devem ser consideradas e 

adaptadas constantemente, de modo que se busque o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades na especialização em área operativa. 

O ineditismo da presença de militares do sexo feminino da LEMB na realização 

do COS não pode ser um motivo para imposição de ideologias ou justificativas de 

eventuais fracassos. O militar especialista em operações na selva visa somar na 

projeção de poder no âmbito internacional, e não a reduzir. 

 Todas as ferramentas que essas militares precisarem para ser treinadas e 

tornadas especialistas em operações na selva, nos mesmos moldes que é com os 

homens, serão fornecidas pela equipe de instrução e pelo CIGS. 

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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ANEXO – MAPA FUNCIONAL DO CONCLUDENTE DO COS B 

 

COMPETÊNCIAS 

PRINCIPAIS 

UNIDADES DE 

COMPETÊNCIA 
ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA 

Executar 

operações militares 

em ambiente 

operacional 

amazônico e a 

difusão da doutrina 

militar 

correspondente, de 

acordo com suas 

habilitações 

profissionais. 

Empregar técnicas para  

sobrevivência em ambiente 

de selva. 

Executar procedimentos para obtenção de 

água, fogo e alimento, bem como para o 

preparo de abrigos no interior da selva. 

Utilizar técnicas de profilaxia e de trato com 

animais peçonhentos. 

Utilizar técnicas básicas de orientação em 

situações de sobrevivência. 

Utilizar meios e técnicas para 

deslocamento em ambiente 

de selva. 

Utilizar meios e técnicas para execução de 

deslocamentos terrestres em ambiente de 

selva. 

Utilizar meios e técnicas para execução de 

deslocamentos fluviais em ambiente de selva. 

Utilizar técnicas para execução de 

deslocamentos aeromóveis em ambiente de 

selva. 

Empregar técnicas especiais 

nas operações militares em 

ambiente de selva. 

Utilizar técnicas militares em proveito das 

operações militares em ambiente de selva. 

Empregar técnicas especiais de tiro no 

combate em ambiente de selva. 

Comandar frações em 

ambiente de selva. 

Realizar patrulhas em ambiente operacional de 

selva. 

Realizar operações militares no ambiente 

operacional de selva. 

  Fonte: CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA (Brasil), 2016 

 

 

 


