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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa verifica qual a influência da falta de atualização do PPB/3 
“Preparação do Combatente Básico Pára-quedista” na Instrução Individual Básica 
(IIB) da Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt). A IIB visa preparar o 
combatente básico, isto é, o soldado (Sd) ambientado e habilitado para iniciar a 
instrução de qualificação militar ou preparar o reservista de segunda categoria. 
Programas-Padrão (PP) de Instrução são publicações que orientam, coordenam, 
metodizam e homogeneízam a progressão da instrução, proporcionando sua 
uniformidade no âmbito do Exército Brasileiro (EB). Atualmente, a IIB de todas as 
organizações militares (OM) do EB é regida pelo PP de IIB, enquanto que na Bda Inf 
Pqdt, devido às peculiaridades de emprego da tropa, a IIB é regida pelo PPB/3. 
Além dos objetivos da IIB anteriormente citados, o PPB/3 confere ao Sd a 
habilitação de paraquedismo por meio do Estágio Básico Paraquedista (Estg Bas 
Pqdt). Entretanto, o referido PP foi revogado em 2009 e, desde então, a IIB na Bda 
Inf Pqdt não possui uma documentação que a regule. Este trabalho surge da 
necessidade de padronizar a formação básica do combatente paraquedista (Pqdt), 
alinhada com o Programa de Instrução Militar (PIM) e com o Sistema de Instrução 
Militar do Exército Brasileiro (SIMEB). Para tanto, esta dissertação utilizou-se de 
pesquisas bibliográficas, coleta documental, questionários, entrevista e um 
procedimento experimental. O trabalho descreve o Ensino Profissional no EB por 
meio da documentação que o regula, destacando o PPB/3 e sua aplicação na IIB 
das OM Pqdt. Também descreve o Curso Básico Paraquedista (Cur Bas Pqdt) e 
cursos de Pqdt militar desenvolvidos em outros países, comparando o Estg Bas Pqdt 
com o Cur Bas Pqdt, utilizando-se, principalmente, das disciplinas e avaliações 
realizadas durante o processo de formação do Pqdt. Em seguida, são apresentados 
os resultados obtidos por meio de um procedimento experimental, no qual a IIB de 
uma OM Pqdt foi desenvolvida tendo por base propostas de revisão do PPB/3. O 
estudo comprovou, apoiando-se no Planejamento Baseado em Capacidades, que a 
IIB da Bda Inf Pqdt necessita de um PP específico que a regule. Os resultados 
apontam que a revisão do PPB/3 se refletirá numa otimização do processo de 
ensino-aprendizagem e na capacitação técnica dos militares para enfrentar os 
desafios da Guerra Moderna, mas sem prescindir do culto às tradições e aos 
valores militares, principalmente no que tange à utilização do PP como ferramenta 
para o planejamento, preparação, orientação e avaliação das instruções. Como 
conclusão, é apresentada uma proposta de revisão do PPB/3 baseada na 
incorporação de dados referentes às lições aprendidas ou decorrentes da evolução 
doutrinária. Desta forma, a presente pesquisa pretende padronizar a formação do Sd 
Pqdt, com embasamento científico, apresentando uma proposta de PP revisada e 
adequada ao contexto atual, para a IIB a ser desenvolvida nas OM Pqdt. 

 

Palavras-chave: Instrução Individual Básica. Programa-Padrão. Formação básica 
do combatente paraquedista. Brigada de Infantaria Pára-quedista. Exército 
Brasileiro. 
 



 
 

 

RESUMEN 

 

 

Este estudio verifica la influencia de la falta de actualización del PPB/3 "Preparación 
Básica del Combatiente Paracaidista" en la Instrucción Básica Individual (IIB) de la 
Brigada de Infantería Paracaidista (Bda Inf Pqdt). La IIB tiene como objetivo preparar 
al combatiente básico, es decir, al soldado (Sd) que está entrenado y cualificado 
para iniciar la instrucción de calificación militar o preparar al reservista de segunda 
categoría. Los Programas Estándar (PP) de Instrucción son publicaciones que 
guían, coordinan, metodizan y homogeneizan la progresión de la instrucción, 
proporcionando su uniformidad dentro del Ejército de Brasiliero (EB). Actualmente, la 
IIB de todas las organizaciones militares (OM) del EB se rigen por el PP de la IIB, 
mientras que en la Bda Inf Pqdt, debido a las peculiaridades de empleo de la tropa, 
la IIB se rige por el PPB/3. Además de los objetivos mencionados de la IIB, el PPB/3 
otorga al Sd la calificación para el paracaidismo a través de la Etapa Básica de 
Paracaidismo (Estg Bas Pqdt). Sin embargo, este PP fue revocado en 2009 y desde 
entonces la IIB de la Bda Inf Pqdt no tiene documentación que la regule. Este trabajo 
surge de la necesidad de estandarizar el entrenamiento básico del combatiente 
paracaidista (Pqdt), alineado con el Programa de Instrucción Militar (PIM) y el 
Sistema de Instrucción Militar del Ejército Brasileño (SIMEB). Para ello, esta 
disertación utilizó investigación bibliográfica, colección de documentos, 
cuestionarios, entrevista y un procedimiento experimental. El trabajo describe la 
Educación Profesional en el EB a través de la documentación que la regula, 
destacando el PPB/3 y su aplicación en la IIB de las OM Pqdt. También describe el 
Curso Básico de Paracaidismo (Cur Bas Pqdt) y los cursos de Pqdt militar 
desarrollados en otros países, comparando el Estg Bas Pqdt con el Cur Bas Pqdt, 
utilizando principalmente los temas y las evaluaciones realizadas durante el proceso 
de formación del Pqdt. A continuación se presentan los resultados obtenidos 
mediante un procedimiento experimental, en el que se elaboró la IIB de una OM 
Pqdt basada en propuestas de revisión del PPB/3. El estudio demostró, basándose 
en la Planificación Basada en Capacidades, que la IIB de la Bda Inf Pqdt necesita un 
PP específico para regularla. Los resultados indican que la revisión del PPB/3 
reflejará una optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje y la capacidad 
técnica de los militares para hacer frente a los desafíos de la Guerra Moderna, pero 
sin prescindir del culto a las tradiciones y valores militares, especialmente en lo que 
respecta a la utilización del PP como instrumento de planificación, preparación, 
orientación y evaluación de las instrucciones. Como conclusión, se presenta una 
propuesta de revisión del PPB/3, basada en la incorporación de datos relativos a las 
lecciones aprendidas o derivadas de la evolución doctrinal. Así pues, la presente 
investigación tiene por objeto normalizar la formación del Sd Pqdt, con base 
científica, presentando una propuesta de PP revisada y adecuada al contexto actual, 
para la IIB que se desarrollará en las OM Pqdt. 

 

Palabras clave: Instrucción individual básica. Programa estándar. Entrenamiento 
básico del paracaidista. Brigada de Infantería Paracaidista. Ejército brasileño. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), juntamente 

com o Sistema de Ensino Militar, constituem os dois sistemas pelos quais é 

realizado o Ensino Profissional no Exército Brasileiro (EB). Coordenado pelo 

Comando de Operações Terrestres (COTER), o SIMEB é voltado, entre outros, para 

o adestramento da Força Terrestre (F Ter) e para a formação dos praças 

temporários. Dessa forma, orienta e coordena o planejamento, a execução e o 

controle das atividades relacionadas ao preparo da F Ter e necessárias à execução 

das atividades de instrução. Cabe ao SIMEB regular o desenvolvimento da Instrução 

Militar¹ (IM), consideradas as características de cada Comando Militar de Área (C Mil 

A) e dos elementos vinculados ao COTER, particularmente as Forças de Emprego 

Estratégico (F Emp Estrt)². A Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt) se 

apresenta como uma dessas F Emp Estrt e a preparação dos recursos humanos que 

a compõem, especialmente o soldado, é o foco da presente pesquisa. 

 Decorrente do SIMEB, o Programa de Instrução Militar (PIM) é o documento 

de periodicidade anual, por meio do qual o COTER, observando a realidade da 

conjuntura, principalmente a orçamentária, orienta o planejamento do ano de 

instrução e assegura a coordenação e a avaliação das atividades. Deve-se ter em 

mente que a essência do Preparo da F Ter é o Emprego e, nesse sentido, os 

Manuais, Cadernos de Instrução e Programas-Padrão (PP) oferecem uma gama de 

possibilidades para os comandantes (Cmt) adaptarem as instruções para suas 

tropas conforme suas necessidades (BRASIL, 2019j). 

Ao longo do ano de instrução são desencadeados, nos corpos de tropa, 

programas de instrução que possuem peculiaridades e objetivos diferenciados entre 

si. Os programas de instrução podem ser sucessivos ou simultâneos, dependendo 

do grau de necessidade da conclusão de um para o início do outro³. Como exemplos 

de programa apontam-se a Instrução Individual, que divide-se em Básica e de 

Qualificação, a Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP) e o 

Adestramento. 

________________________ 
¹ Instrução Militar é a parte do preparo militar de caráter predominantemente prático, que visa à 
formação do líder em todos os escalões, à capacitação dos combatentes e ao adestramento das 
frações constituídas em todos os níveis. (BRASIL, 2019n).  
² BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. Brasília, 
DF, 2019n. 
³ Ibid., p. 4-1.  
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O conteúdo de cada programa de instrução normalmente está contido em um 

PP específico, que é constituído de: matérias; assuntos; sugestões de objetivos 

intermediários; e Objetivos Individuais de Instrução (OII), que podem ser 

relacionados a conhecimentos, a habilidades e a atitudes. Assim, os PP constituem-

se em instrumentos fundamentais para o acionamento da Instrução Militar e definem 

o modo ideal de conduzi-la. No entanto, torna-se imperativo promover uma 

constante otimização do custo e do benefício da atividade-fim, conciliando diversos 

fatores, tais como a duração dos períodos de instrução, a evolução qualitativa dos 

contingentes incorporados, a racionalização dos recursos financeiros e a redução do 

desgaste do material⁴. 

Tendo como foco a formação do soldado, destaca-se no âmbito desta 

pesquisa o PP de Instrução Individual Básica (IIB), que regula a fase correspondente 

do ano de instrução e define os objetivos que padronizam a Formação Básica do 

Combatente. Nesse sentido, a IIB “visa preparar o combatente básico, isto é, o 

soldado ambientado e habilitado para iniciar a instrução de qualificação militar ou 

preparar o reservista de segunda categoria” (BRASIL, 2019k, p. 2-11). 

O ano de instrução é planejado em cada C Mil A, podendo ter variações de 

acordo com a Concepção Estratégica, a vocação estratégica de cada área e a 

vocação específica de cada organização militar (OM) (BRASIL, 2019j), sendo 

“oportuno identificar as características das tropas para, respeitando-se a 

individualidade do grupo, escolher o melhor método de instrução, o tempo ne-

cessário para se atingir os objetivos propostos e o padrão mínimo exigido”⁵. 

Na Bda Inf Pqdt, devido às peculiaridades de emprego da tropa, a IIB era 

regulada pelo PPB/3 “Preparação do Combatente Básico Pára-quedista”. Além dos 

objetivos da IIB anteriormente citados, o PPB/3 visava habilitar o soldado à atividade 

de paraquedismo por meio do Estágio Básico Paraquedista (Estg Bas Pqdt). 

Entretanto, o referido PP foi revogado em 2009 e, desde então, a IIB na Bda Inf Pqdt 

não possui uma documentação que a regule. 

Iniciado em 2010, o Processo de Transformação do Exército Brasileiro teve 

sua origem na necessidade diagnosticada pela F Ter em desenvolver capacidades 

compatíveis  com  a  evolução  da  estatura político-estratégica  do  Brasil no cenário 

________________________ 
⁴ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. Brasília, 
DF, 2019n. 
⁵ BRASIL, 2019n, op. cit., p. 2-8.  
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mundial (FREITAS, 2017, p. 24). Dessa forma, foi concebido um projeto de 

modernização do EB, com marcos temporais em 2015, 2022 e 2031, com a 

finalidade de dotar a Força com competências requeridas para o cumprimento de 

missões e tarefas na Era do Conhecimento (BRASIL, 2012, p. 3). 

A partir de 2016, o EB iniciou um novo ciclo do seu Processo de 

Transformação, no qual há a previsão de, até 2022, se chegar a uma nova doutrina. 

A materialização desta doutrina será a Força Terrestre 2022, integrada ao Sistema 

Operacional Militar Terrestre (SISOMT) e representada por uma parcela da F Ter 

transformada. A Portaria nº 270-EME, de 18 de julho 2016, criou o Programa de 

Modernização do SISOMT, determinando que o COTER, como Órgão Central, 

estabeleça e operacionalize todas as ações pertinentes ao referido programa 

(BRASIL, 2016e). 

No mesmo sentido, foi estabelecido, no Plano Estratégico do Exército (PEEx) 

2016-2019 (BRASIL, 2015d), o objetivo estratégico de implantar um novo e efetivo 

SISOMT que visa, entre outros, o aperfeiçoamento do preparo da F Ter e 

estabelece, como ação estratégica, aperfeiçoar o faseamento da IM do Efetivo 

Variável (EV). O mesmo objetivo se repete no PEEx 2020-2023 (BRASIL, 2019r). 

Ultrapassado o primeiro marco temporal, estabelecido para 2015, e nas 

proximidades de se atingir o segundo, estabelecido para 2022, observa-se que o 

Processo de Transformação do EB, iniciado no ano imediatamente posterior à 

revogação do PPB/3, ainda não contemplou o aperfeiçoamento da IM do EV da Bda 

Inf Pqdt.  

Para melhor entendimento desta seção, a introdução será dividida em: 

problema, objetivo, questões de estudo e justificativa. 

1.1 PROBLEMA 

Nesta seção será apresentado o problema que se pretende resolver por meio 

da pesquisa científica que foi empreendida, apresentando os antecedentes do 

problema, a sua formulação, o alcance pretendido com a pesquisa e os seus limites. 

1.1.1 Antecedentes do problema 

O SIMEB regula de forma específica a IM de elementos de natureza diversa 

como OM não operacionais; tiros de guerra e escolas de instrução militar; polícia do 

Exército e de guarda; artilharia antiaérea e de campanha; engenharia de construção 

e cartográfica; pelotões especiais de fronteira; guerra eletrônica; Comando de 
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Operações Especiais (COpEsp); defesa química, biológica, radiológica e nuclear 

(DQBRN); tropas blindadas e mecanizadas; operações psicológicas, mas, com 

relação à IM nas unidades paraquedistas (Pqdt), a única particularidade é que 

deverá ser desenvolvido um “espírito de corpo que capacite o combatente à ação 

individual eficiente quando submetido às grandes pressões existentes no campo de 

batalha, entre o lançamento e a reorganização” (BRASIL, 2019n, p. 3-9). O PIM, por 

sua vez, também não faz qualquer regulação com relação à IM nas unidades Pqdt.  

A Diretriz de Instrução Militar (DIM) do Comando Militar do Leste (CML) 

(BRASIL, 2020d) prevê, no período de instrução individual, o Estg Bas Pqdt 

destinado a cabos e soldados da Bda Inf Pqdt e do COpEsp e franqueado à Marinha 

do Brasil (MB) e à Força Aérea Brasileira (FAB), realizado a cargo da Grande 

Unidade (GU) Pqdt, por meio do Centro de Instrução Pára-quedista General Penha 

Brasil  (CI Pqdt GPB). 

A DIM da Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt) (BRASIL, 2019a) 

prevê que a IIB nesta GU será orientada pelos PP da série Bravo, incluindo o 

Programa-Padrão Básico (PPB/3) Formação Básica do Combatente Pára-quedista. 

A mesma DIM prevê ainda, que a IIB será composta pela Formação do Combatente 

Básico, pelo Estg Bas Pqdt e pelo Treinamento Individual Básico de Combate 

(TIBC).  

O PPB/3 (BRASIL, 1984) regulava a IIB na Bda Inf Pqdt e definia os objetivos 

necessários à preparação do Cmb Bas Pqdt. O mesmo PP prevê a IIB fracionada 

em três subfases: Combatente Básico, Estg Bas Pqdt e TIBC. A Portaria Nº 012-

EME, de 6 de fevereiro de 2009, (BRASIL, 2009) revogou o PPB/3 e, como aponta o 

sítio do Portal do Preparo do EB (2019u), o novo PPB encontra-se em fase de 

atualização. Entretanto, até o início desta pesquisa, em 2019, não foi observada 

qualquer ação nesse sentido. Somente em 2020 o COTER, visando o 

aprimoramento da IM da tropa Pqdt, constatou a necessidade excepcional de 

antecipar a revisão do antigo PPB/3 e solicitou ao CML considerar a inclusão desta 

na Listagem de Produção Doutrinária (LPD) 2020. 

1.1.2 Formulação do problema 

Após onze anos da revogação do PPB/3 e trinta e seis anos de sua criação, 

este continua referenciando a IIB da Bda Inf Pqdt. Por sua vez, o PP de IIB (BRASIL, 

2019k) não regula as atividades do Estg Bas Pqdt e do TIBC. Esta situação 
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constitui-se no ponto essencial da pesquisa a ser realizada: Qual a influência da falta 

de atualização e da revogação do PPB/3 na formação do soldado combatente 

paraquedista e na IIB da Bda Inf Pqdt? 

1.1.3 Alcances e limites 

Para delimitar o grupo de atividades de IM aos quais se refere o presente 

estudo, e com o objetivo de minimizar a pluralidade da visão que o tema suscita e 

não perder a especificidade, esta pesquisa foi delimitada numa pesquisa documental 

e bibliográfica com foco na atividade paraquedista, questionários e entrevista com 

pessoal com tal especialização e em um exercício experimental para a IIB 

desenvolvida na Bda Inf Pqdt. 

Isso posto, a pesquisa ficou limitada à aplicação de propostas de revisão do 

PP em um grupamento de instrução que realizou, em 2020, a IIB na Bda Inf Pqdt. 

Dessa forma, apesar de o Estg Bas Pqdt ser destinado também a militares do 

COpEsp e franqueado à MB e à FAB, essa pesquisa busca alcançar o estágio 

apenas como parte integrante da IIB na GU Pqdt, mantendo, assim, a IIB como é 

prevista na DIM da referida Brigada, composta pela formação do combatente básico, 

Estg Bas Pqdt e TIBC. 

Devido à impossibilidade de reproduzir e acompanhar a IIB, na íntegra, e à 

necessidade de conhecimento técnico específico, não foram incluídas as áreas de 

investigação que tratam dos aspectos médicos e de capacitação física da amostra, 

restringindo a pesquisa aos aspectos relativos à seleção física, ensino, 

aprendizagem e atuação na área afetiva.   

1.2 OBJETIVOS 

Tendo como objetivo geral padronizar a Formação Básica do Combatente 

Paraquedista, alinhada com o Programa de Instrução Militar e com o Sistema de 

Instrução Militar do Exército Brasileiro, esta pesquisa pretende apresentar uma 

proposta de PP para a IIB, revisada e adequada ao contexto atual, a ser 

desenvolvida e aplicada nas unidades Pqdt. 

A fim de atingir o objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos 

específicos, a seguir relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

1) Descrever  o  Ensino  Profissional no  EB  por meio da documentação que o 
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regula; 

2) Descrever o PPB/3 Preparação do Combatente Básico Pára-quedista e sua 

aplicação na fase de IIB e suas subfases nas unidades Pqdt; 

3) Descrever o Curso Básico Paraquedista (Cur Bas Pqdt) e cursos de 

paraquedista militar desenvolvidos em outros países; 

4) Comparar o Estg Bas Pqdt com o Cur Bas Pqdt;  

5) Aplicar propostas de revisão do PPB/3 durante a IIB de uma unidade 

paraquedista, por meio de um procedimento experimental; e 

6) Apresentar uma proposta de PP para a IIB da Bda Inf Pqdt. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Para atingir os objetivos propostos, o presente projeto apresenta as seguintes 

questões de estudo: 

1) Como é desenvolvido o Ensino Profissional no Exército Brasileiro e, nesse 

contexto, como o SIMEB, o PIM e o PP de IIB regulam a Instrução Militar 

voltada para a Formação Básica do Combatente no âmbito do Preparo da 

Força Terrestre? 

2) Como é desenvolvida a IIB e suas subfases nas unidades Pqdt e, nesse 

sentido, como o PPB/3 padroniza o preparo do Cmb Bas Pqdt e qual sua 

adequabilidade com PP da IIB, PIM e SIMEB? 

3) Como funcionam o Cur Bas Pqdt e cursos Pqdt em outros países? 

4) O Estg Bas Pqdt pode ser equiparado ao Cur Bas Pqdt?  

5) Quais os principais aspectos observados durante a aplicação prática das 

propostas de revisão do PPB/3? 

6) Como deve ser configurado o novo PP do Cmb Bas Pqdt para que ele seja 

capaz de enfrentar os desafios da guerra moderna? 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A Doutrina Militar Terrestre está em constante evolução. Processo que pode 

ser evidenciado pela constante atualização de publicações como o próprio Manual 

de Fundamentos Doutrina Militar Terrestre, cuja edição mais recente data de 2019; o 

Manual de Campanha Operações, cuja edição mais recente data de 2017; e o 

Manual de Campanha Processo de Planejamento e Condução de Operações 

Terrestres, cuja edição mais recente data de 2020. 



31 
 

 

Da mesma forma, a Doutrina Aeroterrestre está em constante evolução e 

atualização, caracterizada também, por publicações como o Manual Técnico de 

Salto Livre, cuja edição mais recente data de 2016; o Manual Técnico do Mestre de 

Salto Paraquedista, que data de 2015; o Caderno de Instrução de Treinamento e 

Técnica Básica do Paraquedista Militar, que data de 2013; e o próprio Manual de 

Campanha Operações Aeroterrestres, que data de 2017. 

Consultando a Biblioteca Digital do Exército, observam-se publicações 

científicas sobre a tropa paraquedista brasileira, principalmente trabalhos de 

conclusão de curso. Diversos aspectos são abordados nesses trabalhos, em 

especial no que tange ao emprego da tropa paraquedista. Entretanto, pouco se 

observa com relação ao preparo desta tropa, em especial o do combatente básico. 

A gama de bibliografia sobre o assunto, no que tange à História Militar, é 

bastante variada, como livros, artigos, monografias, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado, passando por produções científicas desde a criação da Escola 

de Pára-quedistas, da construção da identidade do combatente paraquedista e dos 

símbolos, rituais e memória da Bda Inf Pqdt. Entretanto, apesar da preocupação 

com a produção desse conhecimento, não é percebida igual atenção no sentido de 

difundi-lo na tropa que é a peça fundamental das supracitadas produções. 

O Decreto-Lei N° 8.444, de 26 de dezembro de 1945 criou, no Ministério da 

Guerra, a Escola de Pára-quedistas, destinada à formação da tropa brasileira dessa 

especialidade (BRASIL, 1945). O sítio da Bda Inf Pqdt aponta que o CI Pqdt GPB 

prepara todos os voluntários à tropa Pqdt por meio dos Cur/Estg Bas Pqdt e define 

que: 

O CIPqdtGPB [sic] é a unidade fundamental de instrução da tropa pára-
quedista [sic]. Forma os voluntários à tropa pára-quedista [sic] 
proporcionando-lhes condições físicas, psíquicas e técnicas para a 
realização do salto de aeronave militar em vôo [sic] e o desempenho como 
combatente pára-quedista [sic], compondo a reserva estratégica de pronto 
emprego da Força Terrestre (BRASIL, 2016a). 

O Cur Bas Pqdt é destinado a oficiais e aspirantes, cadetes do 3° ano da 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), e subtenentes e sargentos, tem 

orientação técnico-pedagógica do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx) e habilita seus concluintes à ocupação de cargos e ao desempenho de 

funções na Bda Inf Pqdt, no COpEsp e nas Companhias de Forças Especiais (Cia 

FE) não orgânicas deste (BRASIL, 2015a).   
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Para a habilitação de cabos e soldados é realizado o Estg Bas Pqdt, quando 

uma primeira fase é realizada nas OM Pqdt de origem dos estagiários e, em uma 

segunda fase, desenvolve-se sob a coordenação da Formação Básica Pára-quedista 

na Área de Estágios do CI Pqdt GPB (BRASIL, 2015a). 

Percebe-se, assim, que o ensino da tropa paraquedista é conduzido em duas 

estruturas com características fundamentalmente diferentes: 

De um lado, uma estrutura especializada em ensino, que prepara os 
quadros (permanente e da reserva), dotada de apoio técnico, com 
capacidade de fixação de experiência e, consequentemente, com 
flexibilidade para absorver novas técnicas e para modernizar métodos e 
processos. De outro lado, uma estrutura não especializada que, além de 
preparar o pessoal temporário, deve também participar da preparação da 
própria F Ter. Caracteriza-se, portanto, uma estrutura voltada para 
operações militares⁶.  

Esta diferença fundamental, aliada à importância da tarefa final de criar o 

instrumento terrestre de guerra, determina que o SIMEB, envolvendo os C Mil A, 

tenha acionamento específico, acompanhamento e controle atentos, para que a 

ausência de especialização técnica tenha as compensações necessárias⁷. 

O Cur Bas Pqdt é regulado por uma ampla documentação de ensino e o 

mesmo embasamento e suporte não existe para o Estg Bas Pqdt. Assim, cresce de 

importância a figura do instrutor no processo ensino-aprendizagem, pois a ele 

compete planejar, preparar, orientar e controlar a sessão de IM, avaliar o 

desempenho dos instruendos e fazer as correções necessárias (BRASIL, 1997). 

Não obstante a diferença de estrutura de ensino, o Regulamento do CI Pqdt 

GPB (BRASIL, 2002) prevê a equivalência dos Cur Bas Pqdt e Estg Bas Pqdt 

levando em consideração “a homologação automática de estágio realizado no 

CIPqdtGPB por cabos ou soldados, para curso, por ocasião da promoção desses à 

graduação de sargento ou ao posto de oficial”. 

Atualmente, a IIB na Bda Inf Pqdt segue a DIM desta GU que é orientada 

pelos PP da série Bravo e atividades como o Estg Bas Pqdt e o TIBC têm como 

base o PPB/3-Preparação do Combatente Básico Pára-quedista. Entretanto, o 

PPB/3 não foi atualizado desde sua criação em 1984 e está revogado desde 2009.  

A Concepção de Preparo e Emprego da Força Terrestre (BRASIL, 2018c) 

define  a  Bda Inf Pqdt  como  F Emp Estrt  com  poder  de  combate que possibilita o  

 
________________________ 
⁶ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. Brasília, 
DF, 2019n, p. 2-2. 
⁷ Ibid., p. 2-3.  
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desequilíbrio estratégico, por meio da dissuasão e da ofensiva, estando apta a atuar 

em todo o território nacional e outras áreas de interesse do Estado. O que evidencia 

a real e atual necessidade de atualização do PPB/3, alinhado com o PIM e com o 

SIMEB, acompanhando a evolução doutrinária e sendo, dessa forma, de relevância 

direta para o preparo e o emprego da F Ter. 

Destaca-se, ainda, que a Bda Inf Pqdt, por meio da 3ª Seção do Estado-Maior 

e da Seção de Planejamento, tendo tomado conhecimento da natureza do tema 

proposto, demonstraram total interesse na realização deste estudo, devido à direta 

ligação com a instrução individual daquela Brigada e por reconhecerem a existência 

de uma lacuna nesse aspecto. Da mesma forma, o CI Pqdt GPB, por meio do 

Comandante do Centro, da Divisão de Ensino e da Divisão de Instrução Militar, 

prestou apoio no desenvolvimento desta pesquisa, por reconhecer a necessidade de 

se atingir a excelência no ensino, tanto no Cur Bas Pqdt, quanto no Estg Bas Pqdt. 

Por fim, a familiaridade deste pesquisador com o assunto, adquirida ao longo 

de oito anos de serviço na Bda Inf Pqdt, foi fator fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. No período de 2012 a 2014, servindo no 25° BI 

Pqdt, esteve diretamente envolvido com o a formação do EV atuando como instrutor 

e comandante de pelotão. No período de 2015 a 2018, nomeado instrutor do CI Pqdt 

GPB e integrando a Seção de Ensino I, participou da condução do Cur Bas Pqdt e 

Cur de MS. No mesmo período, também exerceu as funções de Coordenador e 

Adjunto de Coordenador do Estg Bas Pqdt. E, no ano de 2019, finalizando sua 

experiência na GU Pqdt, ocupou o cargo de Subcomandante da Cia C Bda Inf Pqdt. 

1.5 CONTRIBUIÇÃO 

A Diretriz do Comandante do EB (PUJOL, 2019) baseia-se em algumas 

premissas das quais destacam-se a capacitação técnica dos militares para enfrentar 

os desafios da Guerra Moderna e a continuidade do Processo de Transformação do 

Exército. Nesse sentido, ressalta a importância da capacitação dos militares para os 

desafios da Era do Conhecimento, por intermédio de cursos e estágios atualizados, 

conduzidos com técnicas de ensino modernas, mas sem prescindir do culto às 

tradições e aos valores militares, de forma a fortalecer a coesão e o espírito de 

corpo da instituição. 

A relevância do tema desta pesquisa para o supracitado processo é 

demonstrada no PEEx 2016-2019 que estabelece, dentre outras ações estratégicas, 
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aperfeiçoar o faseamento da IM do EV (BRASIL, 2017j, p. 20). No mesmo sentido, o 

PEEx 2020-2023 estabelece a estratégia de aperfeiçoamento do Preparo da Força 

Terrestre e a ação de aperfeiçoar a sistemática de instrução com ênfase no Efetivo 

Variável. Destaca-se, também, a atividade de atualização do Sistema de Instrução 

Militar do Exército Brasileiro, tudo no intuito de atingir o Objetivo Estratégico do 

Exército de “Modernizar o Sistema Operacional Militar Terrestre” (BRASIL, 2019r, p. 

23). 

A presente dissertação também almeja responder à ação estratégica 

“Incentivo à pesquisa sobre História Militar” e à Portaria 255 do EME , de 4 de julho 

de 2016 (BRASIL, 2016c), que aprova a Diretriz para a Implantação do Projeto 

Raízes, Valores e Tradições (PRVT) do Exército Brasileiro, que elenca, entre outros 

objetivos, realçar o ensino da História Militar nos Estabelecimentos de Ensino.  

O PIM (BRASIL, 2019j) também faz menção ao PRVT, apontando que a 

Direção de Instrução deverá proporcionar o conhecimento da História Militar do 

Brasil, de forma a valorizar os feitos de destacados chefes militares e incentivar o 

culto aos símbolos da Pátria e aos heróis nacionais, além de preservar a memória e 

o Patrimônio Histórico e Cultural do Exército.  

Busca-se fomentar, assim, o desenvolvimento cultural no âmbito do Exército 

Brasileiro e contribuir para preservar os atributos éticos e os valores que devem 

nortear o desenvolvimento do perfil dos militares. 

Pretende-se que, consubstanciado em um Programa-Padrão Básico revisado 

e alinhado com os Programa de Instrução Militar e Sistema de Instrução Militar do 

Exército Brasileiro, a instrução possa se adequar ao contexto atual para melhorar a 

Formação Básica do soldado na Bda Inf Pqdt, refletindo diretamente no preparo 

dessa importante F Emp Estrt do EB. 

Ao mesmo tempo, o estudo contribuirá para a ampliação e desenvolvimento 

dos conhecimentos relacionados ao preparo de tropas paraquedistas no Brasil e no 

exterior, por meio do levantamento do funcionamento dos diversos cursos de 

paraquedismo militar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Esta seção apresenta os chamados pressupostos teóricos que embasarão 

as questões a serem estudadas e a formulação do modelo de análise e solução 

do problema, valendo-se, principalmente, do levantamento bibliográfico e documental 

dos aspectos que são imprescindíveis à compreensão do caminho a ser percorrido 

para a solução do problema de estudo. Conforme aponta Rodrigues⁸:  

A revisão de literatura tem por objetivos: identificar o “estado da arte” 
(última palavra no assunto); proceder a uma revisão teórica; desenvolver 
uma revisão empírica ou ainda realizar uma revisão histórica. A revisão de 
literatura é fundamental porque fornecerá elementos para que se evite a 
duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema (repetidas). Uma 
boa revisão de literatura permitirá, ainda, a definição de contornos mais 
precisos do problema a ser estudado. 

Neves e Domingues (2007) definem que um aspecto fundamental a ser 

observado é o conhecimento sobre o objeto de estudo. Conhecê-lo minimamente é, 

antes de mais nada, descobrir em que condições se encontra o estudo sobre o 

tema. Dessa forma, a revisão bibliográfica não se resumiu em listar fontes 

bibliográficas, mas, sobretudo e mais importante, conhecer o assunto com uma certa 

profundidade. Para tal, a busca de fontes de apoio como manuais, cadernos de 

instrução, portarias e pesquisas já existentes permitiram a aquisição de 

conhecimentos com maior qualidade de apreensão. 

Nessa oportunidade, observam-se publicações científicas sobre a tropa 

paraquedista brasileira que passam por monografias, artigos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, principalmente como trabalhos de conclusão de 

curso de militares, tanto em instituições de ensino militares, como em instituições 

civis. Dentre as instituições militares destacam-se a AMAN, a Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e a Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME). E dentre as civis, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-Rio).  

Diversos aspectos foram abordados nessas pesquisas, principalmente no que 

tange ao emprego da tropa paraquedista e à memória histórica, símbolos, tradições 

e a própria construção da identidade do combatente Pqdt. Entretanto, pouco se 

observa com relação ao preparo desta tropa, em especial o do combatente básico. 

 
________________________ 
⁸ RODRIGUES, Maria das Graças Villela. Metodologia da pesquisa: elaboração de projetos, 

trabalhos e dissertações em ciências militares. 3. ed. Rio de Janeiro: EsAO, 2006. p.57. 
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Nesse sentido, Freitas (2017) aborda a implementação da educação a 

distância no Curso do Mestre de Salto, Fonseca (2019) trata do uso de aeronave 

civil para o adestramento de salto livre operacional a grande altitude e Almeida 

(2019) apresenta o emprego do simulador virtual de navegação no Estágio de Salto 

Livre.  

Em um sentido mais amplo de preparação do combatente básico, Muniz 

(2017) apresenta uma necessidade de reformulação do PIM, inserindo um bloco de 

instrução de combate em ambiente urbano a ser ministrado na IIB, tendo em vista a 

realidade dos conflitos modernos, servindo de base para o bloco de instrução de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Para dirimir esta lacuna referente ao preparo específico do combatente básico 

paraquedista, faz-se necessária a divisão da revisão de literatura em seções, para 

apresentar o embasamento do tema e do problema. Dessa forma, apresentam-se 

os aspectos que permitem identificar: como é desenvolvido o Ensino Profissional no 

EB; a regulação da IM feita pelo SIMEB; o programa seguido durante o período de 

Instrução Individual; como é desenvolvida a IIB na Bda Inf Pqdt; e, por fim, o 

funcionamento de cursos de paraquedismo militar no Brasil e em outros países. 

2.1 O ENSINO PROFISSIONAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

O Ensino Profissional no Exército Brasileiro é realizado por meio de dois 

sistemas distintos, porém integrados: o Sistema de Ensino Militar e o Sistema de 

Instrução Militar do Exército Brasileiro. O primeiro possui uma estrutura técnica 

especializada na atividade de ensino e é coordenado pelo DECEx. Nesse sentido, é 

um sistema voltado, em sua maior dimensão, para formar, aperfeiçoar, especializar e 

ampliar os conhecimentos profissionais dos militares de carreira. Ao mesmo tempo, 

forma os oficiais da reserva das Armas, do Serviço de Intendência e do Quadro de 

Material Bélico (BRASIL, 2019n, p. 2-2).  

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), órgão de 
direção setorial do Comando do Exército, tem por missão planejar, 
organizar, dirigir e controlar as atividades relativas à educação, à cultura, à 
educação física, aos desportos e à pesquisa científica nas áreas de defesa, 
ciências militares, doutrina e pessoal, excluídas as atividades de ensino 
voltadas para a Instrução Militar e para a Ciência, Tecnologia e Inovação 

(BRASIL, 2019p, p. 6). 

Já o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro é coordenado pelo 

COTER e é voltado para o adestramento da Força Terrestre como instrumento de 
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combate, para a formação dos praças temporários e para a adaptação de técnicos 

civis à vida militar⁹.  

O endereço eletrônico do COTER (BRASIL, 2019m) aponta que este tem por 

missão “Orientar e coordenar o preparo e o emprego da Força Terrestre, em 

conformidade com as políticas e diretrizes estratégicas do Exército e do Estado-

Maior do Exército”; ao mesmo tempo em que almeja para uma situação futura  

“Orientar e coordenar o preparo e o emprego da Força Terrestre em conformidade 

com uma doutrina moderna e adequada às necessidades da Força, capacitando o 

Exército para enfrentar os desafios do século XXI”. 

O SIMEB aponta o Ensino Profissional no Exército (Quadro 1) conduzido por 

duas estruturas distintas: uma especializada em ensino, dotada de apoio técnico, 

que prepara os quadros; e outra estrutura voltada para operações militares, não 

especializada que, além de preparar o pessoal temporário, deve também participar 

da preparação da própria F Ter¹º.  

 
              QUADRO 1 – Ensino Profissional do Exército 
              Fonte: SIMEB (BRASIL, 2019n, p. 2-3) 

2.1.1 Desenvolvimento do ensino no âmbito DECEx 

Estão subordinados ao DECEx a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural 

do Exército (DPHCEx), a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA), 

o Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João (CCFEx/FSJ), a 

Diretoria de Educação Superior Militar (DESMil) e a Diretoria de Educação Técnica 

Militar (DETMil). 

A DETMil, como órgão de apoio setorial do DECEx, tem por missão exercer 

ação de comando, coordenar, controlar e supervisionar a execução e a avaliação do 

processo  ensino-aprendizagem nos estabelecimentos de ensino (EE) subordinados,  

________________________ 
⁹ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. Brasília, 
DF, 2019n, p. 2-2. 
¹º BRASIL, 2019n, op. cit., p. 2-3. 
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voltados à especialização, extensão, formação e aperfeiçoamento, bem como 

estabelecer a ligação técnica com as OM com encargos de ensino que lhe forem 

determinadas para essas atividades. Possui ainda como objetivos gerais: 

proporcionar, no âmbito do Exército, educação técnica de qualidade, constituída 

pelos cursos de formação, especialização, especialização profissional, extensão e 

de aperfeiçoamento, destinados aos sargentos e subtenentes das linhas de ensino 

militar bélico e de saúde, conduzidos pelos EE subordinados e OM vinculadas; 

qualificar recursos humanos necessários à ocupação de cargos e ao desempenho 

de funções; prestar orientação técnico-pedagógica às OM vinculadas, de acordo 

com as prescrições do EME e do DECEx, em ligação com o respectivo comando 

enquadrante; e contribuir com o processo de formulação e atualização do SIDOMT 

(BRASIL, 2018d). 

Dentre as OM vinculadas à DETMil para fim de orientação técnico-pedagógica 

destacam-se: 1º Batalhão de Operações Psicológicas, batalhões de Polícia do 

Exército, Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, Centro de 

Instrução de Aviação do Exército, Centro de Instrução de Blindados, Centro de 

Instrução de Engenharia, Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, Centro de 

Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Centro de Instrução de 

Operações em Montanha, Centro de Instrução de Operações Especiais, Centro de 

Instrução de Operações no Pantanal, Centro de Instrução de Operações na 

Caatinga, Escola de Comunicações, Escola de Inteligência Militar do Exército, 

Escola Nacional de Defesa Cibernética, Centro de Instrução de Guerra na Selva e 

Centro de Instrução Pára-quedista General Penha Brasil (BRASIL, 2019q). 

Os Centros de Instrução (CI) são importantes instrumentos de preparação da 

F Ter e estão distribuídos, no território nacional, em sete dos oito C Mil A. Essas OM 

contribuem para atender as necessidades da Força no que tange à capacitação de 

recursos humanos, à elaboração de doutrina e ao adestramento de pequenas 

frações, de pelotão, de subunidade (SU) e de unidade (BRASIL, 2019g). 

O COTER tem a responsabilidade de, por meio de suas Chefias, prestar 

apoio, orientar o preparo, e acompanhar e supervisionar as atividades da maioria 

desses centros, particularmente aquelas voltadas para a elevação dos níveis de 

operacionalidade das Forças de Emprego Estratégico (F Emp Estrt) e que tenham 

por objetivos a modernização, a padronização da instrução e o adestramento 

(BRASIL, 2019t).  
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Desta feita, os CI acima mencionados estão vinculados ao COTER para efeito 

de planejamento, orientação, supervisão das atividades de instrução e adestramento 

e ao DECEx para orientação técnico-pedagógica. Dessa forma, “os Centros de 

Instrução contribuem para aumentar a capacidade operacional da Força e participam 

do desenvolvimento da liderança em combate, e do aprimoramento da instrução e 

da doutrina militar” (BRASIL, 2019g). 

2.1.2 Desenvolvimento do ensino no âmbito do COTER 

O COTER, como Órgão de Direção Operacional do EB, Órgão Central do 

Sistema Operacional Militar Terrestre (SISOMT) e do Sistema de Doutrina Militar 

Terrestre (SIDOMT), tem por missão orientar e coordenar o preparo e o emprego da 

Força Terrestre (F Ter), bem como elaborar e manter atualizada a Doutrina Militar 

Terrestre (DMT) no nível tático, em conformidade com as diretrizes estratégicas do 

Comandante do Exército (Cmt Ex) e do Estado-Maior do Exército (EME). Conforme 

a modelagem do SISOMT (Figura 1), este é estruturado, entre outros, pelo Sistema 

de Preparo (SISPREPARO) que, por sua vez, conta com o SIMEB, o Sistema de 

Simulação do Exército Brasileiro (SSEB), o Sistema de Educação e Cultura do 

Exército (SECEx) e com a Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições 

Aprendidas (SADLA) (BRASIL, 2019n). 

 

                 FIGURA 1 – Modelagem do SISOMT 
                 Fonte: COTER (BRASIL, 2019n) 



40 
 

 

O endereço eletrônico do COTER (BRASIL, 2019l) aponta a criação deste 

Órgão de Direção Operacional em 1990 quando, inicialmente, absorveu atribuições 

inerentes ao Preparo e ao Emprego da Força Terrestre. Modificações processadas 

nos cenários nacional e internacional, incumbiram-lhe a responsabilidade pela 

expedição de diretrizes e orientações que tratam do Planejamento Operacional e da 

Instrução Militar, visando ao emprego da F Ter na Garantia da Lei e da Ordem, em 

Ações Complementares e em Operações Internacionais de Manutenção da Paz. 

Compete ainda ao COTER (BRASIL, 2019m), como órgão central do 

SISOMT: no campo do preparo, a participação na evolução doutrinária e na 

avaliação das OM operacionais; no campo do emprego, a avaliação dos planos 

operacionais elaborados pelos C Mil A e a missão de preparação e de emprego de 

tropas brasileiras no exterior; e no campo da Doutrina Terrestre, a produção, 

difusão, acompanhamento e atualização da Doutrina Militar Terrestre no nível tático; 

a elaboração e atualização dos Quadros de Organização (QO) e das Condicionantes 

Operacionais e Doutrinárias (CONDOP) das OM operativas da F Ter; a coordenação 

da execução de experimentações doutrinárias, em estreita ligação com o EME; e o 

gerenciamento da SADLA da F Ter. 

Para isso, o COTER possui em sua estrutura organizacional três chefias e um 

centro (Organograma 1): Chefia do Preparo da Força Terrestre (Ch Prep F Ter), 

Chefia do Emprego da Força Terrestre (Ch Emp F Ter), Chefia de Missões de Paz e 

Aviação/Inspetoria Geral das Polícias Militares (Ch Mis Paz Av/IGPM); e o Centro de 

Doutrina do Exército (C Dout Ex) (BRASIL, 2018e). 

 
               ORGANOGRAMA 1 – Estrutura do Comando de Operações Terrestres 

                           Fonte: COTER (BRASIL, 2018e, p.24) 

Compete à Ch Prep F Ter: orientar e coordenar o preparo, bem como avaliar 

a capacitação operacional da F Ter; gerir o SISPREPARO, devendo planejar, 
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coordenar e controlar, em estreita ligação com os C Mil A, as preparações orgânica 

e completa que serão atingidas por toda a F Ter; gerenciar o SSEB; apoiar o C Dout 

Ex nas atividades de experimentação e de validação doutrinária e de avaliação 

operacional, por meio de exercícios no terreno e de simulação viva, virtual e 

construtiva; orientar e coordenar as atividades afetas ao preparo da F Ter das OM 

vinculadas, particularmente os CI e de Adestramento; participar da SADLA, 

realizando a coleta especializada, análises setoriais e emissão de pareceres, por 

iniciativa própria ou por demanda do C Dout Ex; e elaborar e aprovar as publicações 

doutrinárias (cadernos de instrução e manuais técnicos), de acordo com seu nível de 

responsabilidade (BRASIL, 2018e).  

Para isso, a Ch Prep F Ter (BRASIL, 2019h) dispõe de quatro divisões: 

Divisão de Avaliação e Adestramento (DAA), Divisão de Instrução Individual (DII), 

Divisão de Planejamento e Gestão e a Divisão de Simulação de Combate. A DAA 

surgiu da necessidade de aperfeiçoar o acompanhamento e o planejamento do 

Preparo da F Ter e é responsável pela coordenação e acompanhamento dos 

Centros de Adestramento e do controle das instalações de instrução existentes nos 

Campos de Instrução. A Divisão de Simulação de Combate coordena o SSEB, 

representando o COTER como órgão central de integração, planejamento, execução 

e controle do Sistema. A DII é composta de três seções (Quadro 2) e tem por 

missão: orientar e coordenar a Instrução Individual da F Ter; orientar e coordenar os 

cursos e estágios previstos no SIMEB; coordenar os Estágios Setoriais a cargo da 

DII, e orientar e coordenar programas de governo como o Projeto Soldado Cidadão. 

 
           QUADRO 2 – Tarefas das Seções da DII 
           Fonte: COTER (BRASIL, 2019h) 
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No âmbito desta pesquisa, destacam-se pelas suas tarefas principais a Seção 

de Instrução Básica e Qualificação e a Seção de Cursos e Estágios. 

Semelhante à DII, a Divisão de Planejamento e Gestão também é composta 

por seções responsáveis por processos específicos (Quadro 3). 

SEÇÃO PRINCIPAIS PROCESSOS 

Seção de Planejamento 
 Consolidação do Programa de Instrução Militar (PIM) 

 Consolidação do Contrato de Objetivos 

 
Seção de Gestão e de 

Recursos 

 Planejamento, descentralização e controle de recursos 
financeiros 

 Planejamento, descentralização e controle de 
combustíveis 

 Gerenciamento do Sistema de apoio ao Planejamento 
(SAP) 

Seção de Suporte ao Preparo 

 Elaboração de Cadernos de Instrução (CI) e Programas 
Padrão (PP) 

 Gerenciamento do Portal do Preparo 

Seção de Editoração Gráfica  Diagramação e impressão gráfica de publicações 

  QUADRO 3 – Principais processos das Seções da Divisão de Planejamento e Gestão            
  Fonte: O autor, adaptado do endereço eletrônico do COTER (BRASIL, 2019h) 

 No âmbito desta pesquisa, destaca-se a Seção de Suporte ao Preparo que 

tem, dentre os principais processos, a elaboração de cadernos de instrução e PP. 

2.2 O SISTEMA DE INSTRUÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

O SIMEB é o sistema de alto nível da atividade de Preparo da Força 

Terrestre, de caráter normativo e doutrinário, que estabelece os fundamentos e a 

sistemática da Instrução Individual e do Adestramento. Destina-se a orientar e a 

coordenar o planejamento, a execução e o controle das atividades relacionadas ao 

preparo da F Ter, contendo esclarecimentos e detalhes, com maior caráter de 

permanência no tempo e necessários à execução das atividades de instrução. 

Nesse sentido, tem por objetivo regular o desenvolvimento da IM, consideradas as 

características de cada C Mil A e dos elementos vinculados ao COTER para fins de 

acompanhamento do preparo operacional e do planejamento do emprego, 

particularmente as F Emp Estrt (BRASIL, 2019n).  

2.2.1 Concepção do SIMEB 

O SIMEB é desenvolvido a partir da identificação dos níveis de capacitação 

operacional que devem ser atingidos na preparação da F Ter como um todo e das 
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OM que a integram. Os níveis de capacitação operacional estão vinculados a três 

conceitos básicos: Operacionalidade; Eficiência Operacional e Poder de Combate¹¹. 

A operacionalidade da F Ter é um dos fatores fundamentais para a Estratégia 

da Dissuasão e, para isso, uma OM operacional é organizada, dotada de pessoal, 

instruída, adestrada e equipada, a fim de cumprir as missões previstas em sua base 

doutrinária e inerentes a sua natureza e escalão. O Sistema de Ensino Profissional, 

no qual se insere o SIMEB, concorre para a concretização da operacionalidade da F 

Ter promovendo a preparação individual e a preparação orgânica¹². 

O nível de operacionalidade de uma OM poderá ser afetado por 

condicionantes restritivas conjunturais, estruturais e ligadas ao sistema de 

conscrição. “Em síntese, a operacionalidade corresponde a uma adequada 

quantificação, ordenação e preparação de recursos físicos - materiais e humanos - 

disponíveis”.¹³  

O desenvolvimento da eficiência operacional resulta de um trabalho pro-

fissional que só obterá resultados a partir da prévia concretização de um nível 

adequado de operacionalidade. Esta nova qualidade da OM, a eficiência 

operacional, se aprimora com base em recursos físicos adequadamente 

quantificados, ordenados e preparados. Dessa forma, as OM poderão executar 

tarefas, com maior economia de meios e de tempo, o que só será conseguido com 

maior desenvolvimento do adestramento. Busca-se, não simplesmente a preparação 

orgânica da OM, mas sua preparação completa¹⁴. 

Portanto, o adestramento desenvolve-se progressivamente em três níveis de 

preparação: orgânica, completa e específica. A cada nível de capacitação 

operacional corresponde um nível de adestramento (Quadro 4). Os níveis de 

capacitação operacional dependem não só do adestramento, mas também da 

estrutura organizacional, do pessoal e do material¹⁵. 

A IM, por sua vez, visa o adestramento da F Ter e está voltada para 

Operações de Defesa Externa e Operações de GLO, sendo o adestramento para 

cumprir missões de Defesa Externa o principal objetivo da IM (BRASIL, 2019i). 

________________________ 
¹¹ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. passim. 
¹² Ibid., p. 2-4. 
¹³ Ibid., p. 2-5. 
¹⁴ Ibid., p. 2-6. 
¹⁵ Ibid., p. 2-7. 
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  QUADRO 4 – Níveis de capacitação operacional 
  Fonte: SIMEB (BRASIL, 2019n). 

No quadro de preparação da F Ter, a IM, na sua principal e mais genérica 

meta, deve participar da criação do instrumento terrestre de guerra adequado à 

Nação Brasileira. Considerando os níveis de capacitação operacional buscados, 

esta meta desdobra-se em objetivos específicos: habilitar para a reserva os 

contingentes incorporados; aprimorar e manter elevados os padrões individuais dos 

quadros; participar da obtenção do nível adequado da capacitação operacional das 

OM; participar do desenvolvimento e da consolidação do valor profissional dos 

comandantes em todos os níveis; e desenvolver e consolidar o valor moral da 

tropa¹⁶. 

O primeiro objetivo (habilitar para a reserva os contingentes incorporados) diz 

respeito aos conscritos incorporados que devem ser formados soldados e graduados 

mobilizáveis, isto é, capazes de serem integrados na estrutura de emprego da F Ter, 

em caso de mobilização. Nas OM operacionais, este objetivo é buscado juntamente 

com o de qualificar o pessoal temporário para ocupar os cargos que lhes 

correspondem na OM. Ao reconstituir seus efetivos devidamente qualificados, a OM 

ficará em condições de: promover a sua preparação orgânica, buscando a 

concretização de sua operacionalidade; e, se necessário e por intermédio da 

prorrogação do tempo de serviço militar inicial, desenvolver a sua preparação 

completa e, se for o caso, a preparação específica, buscando níveis mais elevados 

de capacitação operacional¹⁷. 

Já o segundo objetivo (aprimoramento e  manutenção dos padrões individuais 

dos quadros) deve merecer toda a atenção da IM e está inserido no contexto do 

desenvolvimento do valor profissional do comandante tendo em vista que o EB, 

constituído com base na conscrição, sem características de força profissional, para 

manter-se na plataforma da operacionalidade, em condições de, quando necessário,  

________________________ 
¹⁶ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 

Brasília, DF, 2019n. passim. 
¹⁷ Ibidem. 
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buscar níveis mais elevados de capacitação operacional, precisa de quadros 

altamente profissionalizados. A formação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

extensão de conhecimentos dos quadros permanentes são desenvolvidos no 

Sistema de Ensino do Exército¹⁸. 

No que tange ao terceiro objetivo (participar da obtenção do nível adequado 

da capacitação operacional das OM), a IM deve promover, por meio do 

adestramento, a preparação orgânica da OM, para possibilitar a concretização de 

sua operacionalidade. Gradualmente, promoverá a preparação completa da OM, 

para o desenvolvimento de sua eficiência operacional e, quando for o caso, a 

preparação específica, para a obtenção do Poder de Combate¹⁹. 

O quarto objetivo (participar do desenvolvimento e da consolidação do valor 

profissional dos comandantes em todos os níveis) é atingido na medida em que, se 

corretamente conduzida, a IM constitui-se em um notável vetor de desenvolvimento 

de lideranças. O valor profissional dos comandantes deve ser desenvolvido por in-

termédio da IM, que proporciona oportunidades, em todos os níveis, para o exercício 

da ação de comando e a prática da liderança militar em situações assemelhadas ao 

combate²º.  

A liderança deve ser estabelecida e mantida nos tempos de paz e nor-
malidade, porque não se pode improvisá-la, nem se pode contar com 
aquela surgida, por acaso, durante o combate (liderança emergente). É na F 
Ter, a capacidade de um comandante, em qualquer nível, para exercer o 
comando de seus subordinados, persuadindo-os à ação ou reação, 
impulsionando-os ou revigorando o impulso de cada um no cumprimento do 
dever, desenvolvendo entre eles o espirito de corpo, mantendo-os 
disciplinados e conservando-os, a despeito de circunstâncias adversas, com 
moral elevado²¹.  

Por fim, o último objetivo (desenvolver e consolidar o valor moral da tropa) é 

atingido por intermédio de uma IM conduzida de maneira enérgica e consolidado 

pelo exercício da liderança dos comandantes, em todos os níveis, e da atuação na 

área afetiva de aprendizagem²².   

É importante salientar que estes objetivos não estão elencados em ordem de 

importância ou prioridade. Todos devem ser atingidos simultaneamente, haja vista 

que o  valor  moral da  tropa  (quinto objetivo)  por  exemplo, é  “suporte da eficiência   

________________________ 
¹⁸ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. p. 2-9. 
¹⁹ loc. cit. 
²º loc. cit. 
²¹ Ibid., p. 2-19. 
²² Ibid., p. 2-10. 
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operacional e viga mestra do poder de combate”²³. 

2.2.2 Desdobramentos da Instrução Militar 

Os quadros formados pelo Sistema de Ensino Militar são destinados às OM, 

onde deverão ocupar os cargos que lhes correspondam na estrutura operacional e, 

ainda, promover a IM. As OM, com suas responsabilidades acrescidas pela 

preocupação de manter estes quadros com elevado padrão individual, terão também 

de preparar o pessoal temporário combatente que recebe por força de conscrição ou 

de mobilização²⁴.  

A ideia de qualificação dos temporários e todo o esforço complementar para 
manter os quadros em adequado padrão profissional, define uma atividade 
de ensino tecnicamente idêntica àquela que ocorre no DECEx. Por isto 
caracteriza esforços e dificuldades semelhantes e determina o primeiro 
desdobramento do conceito genérico de Instrução Militar ²⁵. 

O primeiro desdobramento da IM é a Instrução Individual e o segundo o 

Adestramento. O primeiro diz respeito ao processo de formação que habilita o 

conscrito para o desempenho das funções correspondentes ao cargo que vai ocupar 

no Quadro de Cargos Previstos (QCP), tornando-o capaz de ser integrado aos 

diversos agrupamentos que constituem a OM. E o segundo é a atividade final da IM 

na tropa que objetiva a formação dos diversos agrupamentos de homens (frações, 

subunidades, unidades e grandes unidades), com seus equipamentos e armamentos 

para a eventualidade de emprego como instrumento de combate, ao qual estão 

destinados por organização (BRASIL, 2019i). 

Com relação ao pessoal temporário que é submetido à Instrução Individual, a 

preparação ocorre em dois níveis: Instrução Individual Básica (IIB) e Instrução 

Individual de Qualificação (IIQ). A primeira “visa preparar o combatente básico, isto 

é, o soldado ambientado e habilitado para iniciar a instrução de qualificação militar 

ou preparar o reservista de segunda categoria”²⁶. E a segunda visa preparar o 

combatente mobilizável, isto é, o cabo e soldado aptos a ocupar na OM cargos que 

lhes correspondem ou preparar o reservista de primeira categoria. 

Desta feita e seguindo diretrizes estabelecidas pelo COTER, o Ano de 

Instrução  é  planejado  em  cada  C Mil A,  podendo  ter  variações de acordo com a  

________________________ 
²³ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. p. 2-10. 
²⁴ loc. cit. 
²⁵ loc. cit. 
²⁶ Ibid., p. 2-11. 
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Concepção Estratégica, a vocação estratégica e a vocação específica de cada OM. 

Basicamente, o planejamento do Ano de Instrução (Organograma 2) é dividido em 

dois grandes períodos, que são subdivididos em fases e subfases²⁷. 

 
ORGANOGRAMA 2 – Principais Períodos, Fases e Subfases da IM ao longo do Ano de Instrução        
Fonte: SIMEB (BRASIL, 2019n) 

O período da Instrução Individual é dividido nas fases Básica (IIB - 

Preparação do Combatente Básico) e de Qualificação (IIQ - Formação do 

Combatente Mobilizável); o período de Adestramento é dividido nas fases Básico 

com suas subfases (capacita frações, subunidades e unidades ao emprego em 

operações de combate e GLO) e Avançado (capacita grandes unidades e grandes 

comandos ao emprego em operações de combate)²⁸. 

Durante o período de Instrução Individual, é desenvolvido o Programa de 

Instrução Individual cujo conteúdo está no PP de IIB (para a IIB) e nos PP de 

qualificação (para a IIQ). Já no período de Adestramento, é desenvolvido o 

Programa de Adestramento com base nos diversos Programas-Padrão de 

Adestramento (PPA). 

2.3 O PROGRAMA DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL 

O Programa de Instrução Individual desenvolve-se durante o Período de Ins-

trução Individual e destina-se a habilitar o conscrito para o desempenho das funções 

correspondentes ao cargo que vai ocupar no QCP da OM, tornando-o capaz de ser 

integrado aos diversos grupamentos que constituem a OM (BRASIL, 2019i). 

A Instrução  Individual deve  assegurar  a  obtenção  da  qualificação do  Cmb 

 
________________________ 
²⁷ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. p. 4-1. 
²⁸ Ibidem. 
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mobilizável e de padrões coletivos necessários ao período de Adestramento. Por 

tratar-se de atividade fundamental no processo de formação do soldado, a Direção 

da Instrução deverá exercer rigoroso controle da instrução do EV, verificando se os 

objetivos de instrução previstos são alcançados e providenciando a recuperação 

daqueles que não foram atingidos satisfatoriamente²⁹. 

2.3.1 Metodologia da Instrução Individual 

A instrução individual é orientada pelos seguintes fundamentos 

metodológicos: a instrução voltada para o desempenho e centrada no instruendo, 

sendo este treinado executando tarefas relacionadas com as funções relativas ao 

cargo que se destina, sob as condições específicas deste cargo e funções, até que 

demonstre o nível de habilidade estabelecido pelos padrões mínimos exigidos; o 

caráter prático da instrução, como forma de orientá-la na direção do desempenho 

individual desejado; a mentalidade coletiva militar desenvolvida adequadamente nos 

diferentes agrupamentos, como embasamento para consolidação da F Ter; a 

racionalização do emprego do tempo disponível, como forma de obter rapidez e 

flexibilidade na condução da instrução; e a preservação dos agrupamentos 

constituídos da OM, como meio de proporcionar condições para a criação dos 

suportes coletivos (BRASIL, 2019j). 

A instrução voltada para o desempenho é uma instrução por objetivos (gerais, 

parciais, OII e intermediários) definidos por tarefas que caracterizam o desempenho 

adequado para o exercício das competências relacionadas às das funções de um 

cargo previamente descrito. “A importância da instrução está na obtenção do 

desempenho do instruendo e não, propriamente, no esforço do instrutor em ministrá-

la”.³º  

O combatente é um executante de tarefas e deve aprender a fazê-las bem e 
com desembaraço. A preocupação com o desempenho conduz, necessa-
riamente, à utilização de demonstrações iniciais e à apresentação ao 
instruendo de situações em que ele aprenda fazendo. Os aspectos 
cognitivos de aprendizagem devem ser suportes para a obtenção de 
resultados predominantemente psicomotores ou de aplicação prática de 
conhecimentos³¹. 

 
________________________ 
²⁹ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 

Brasília, DF, 2019n. p. 5-2. 
³º Ibid., p. 3-6. 
³¹ Ibid., p. 3-8. 
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Nesse sentido, as palestras só devem ser utilizadas quando extremamente 

indispensáveis. A maior parte do tempo deverá ser dedicada à prática controlada de 

uma tarefa. As palestras devem ser curtas e sempre seguidas de aplicação prática. 

A instrução deve ser desenvolvida em ambiente simulado, semelhante àquele em 

que será exigido o exercício das funções. O instruendo deve manipular e operar os 

equipamentos reais, sempre que possível. Os simuladores, simulacros e outros 

meios auxiliares são recursos eficientes e econômicos para iniciá-lo e desenvolver 

suas habilidades e destrezas³². 

O desenvolvimento da mentalidade coletiva militar situa-se num contexto da 

área afetiva e exige um tratamento especial. Nesse sentido, o planejamento e a 

execução da instrução individual devem proporcionar condições para a obtenção de 

resultados importantes neste campo. Na atividade de instrução, devem ser 

desenvolvidos, de modo particular, os seguintes aspectos que conformam a 

mentalidade coletiva militar: espírito de Arma, Quadro ou Serviço, enfatizando as 

boas práticas, os valores e as tradições;  nas unidades de Arma Base, a consciência 

de cumprimento da missão, custe o que custar; e, nas unidades paraquedistas, o 

espírito de corpo que capacite o combatente à ação individual eficiente quando 

submetido às pressões existentes no campo de batalha, principalmente entre o 

lançamento e a reorganização³³.   

A racionalização do emprego do tempo disponível visa atingir os objetivos 

com rapidez, mas sem prejuízo do desempenho desejado. Os PP apresentam uma 

estimativa de carga horária por matéria, cabendo à Direção de Instrução da OM 

distribuí-la pelos diversos assuntos. As previsões de carga horária poderão ser 

modificadas tendo em vista os recursos disponíveis na OM, as características e a 

capacidade de aprendizagem dos instruendos. Conclusivamente, o que importa é o 

desempenho e não o maior ou menor número de horas consumidas na IM tendo em 

vista que no processo ensino-aprendizagem, o tempo não é fator de avaliação de 

seu rendimento³⁴. 

A instrução individual é conduzida no âmbito da OM, cuja estrutura é voltada 

para operações militares e, portanto, não configurada para qualquer atividade que 

promova  a  aprendizagem.  Este  fato  exige  a  conciliação de  duas  necessidades:  

________________________ 
³² BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. passim. 
³³ Ibidem 
³⁴ Ibidem 
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organizar a estrutura de execução da instrução sobre a estrutura operacional da OM, 

realizando as adaptações indispensáveis; e impedir que a estrutura de instrução 

descaracterize a estrutura operacional da OM³⁵.  

A estrutura de instrução é composta pelas Direção de Instrução, escolas de 

instrução e turmas de instrução. As turmas de instrução deverão corresponder às 

frações orgânicas das subunidades, preservando os agrupamentos constituídos da 

OM, como meio de proporcionar condições para criação dos suportes coletivos 

desde a execução da instrução individual. Nesse sentido, a IIB se desenvolve em 

um só grupamento de instrução, tendo em vista que todos os soldados perseguem 

os mesmos OII das mesmas matérias e assuntos³⁶.  

2.3.2 Planejamento, acompanhamento, orientação e controle da Instrução 

Individual 

O planejamento da IM é responsabilidade da Direção de Instrução da OM e 

os Grandes Comandos e as Grandes Unidades executam, ainda, a orientação, o 

acompanhamento e o controle das atividades de instrução. A orientação é feita por 

intermédio de diretrizes e reuniões periódicas. O acompanhamento e, 

fundamentalmente, a avaliação dos resultados obtidos exigem uma programação de 

visitas e inspeções que, efetivamente, obtenham a correção de erros, distorções e 

omissões. E o planejamento é desenvolvido levando em consideração as diretrizes 

do Escalão Superior; as características e peculiaridades da OM; os recursos 

disponíveis; restrições e limitações e o tempo disponível (BRASIL, 2019j). 

A Direção de Instrução da OM é composta pelo comandante, seu estado-

maior e comandantes de subunidade. O Comandante é o Diretor de Instrução da 

OM, que assessorado pelo Chefe da 3ª Seção (S/3), orienta o planejamento e 

fiscaliza a execução da instrução. A coordenação da instrução é conduzida pelo S/3 

e o comandante de subunidade é o responsável pela programação semanal e 

execução das atividades de instrução³⁷.  

A Diretriz Semanal de Instrução (DSI) é um documento baixado pela Direção 

de Instrução que regula: a distribuição de meios; designação dos locais de instrução; 

condições particulares de execução; e atividades diversas. A  programação semanal  

________________________ 
³⁵ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 

Brasília, DF, 2019n. passim. 
³⁶ Ibid., p. 3-12. 
³⁷ Ibid., p. 2-14. 
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é refletida no Quadro de Trabalho Semanal (QTS), documento sintético que, 

basicamente, indica as atividades de instrução e seus respectivos horários. O QTS é 

elaborado considerando o programa de instrução individual, a DSI e a interpretação 

dos OII³⁸. 

Para bem preparar e orientar a instrução individual de seus homens, os 

instrutores deverão consultar, com antecedência adequada, o QTS e o PP para 

identificar o OII trabalhado e a relação de assunto a que se refere. Devem ainda: 

buscar, junto à Direção de Instrução, orientação específica quanto à interpretação do 

OII buscado; sugerir medidas, visando o aperfeiçoamento do planejamento reali-

zado; informar claramente aos instruendos os objetivos a serem alcançados em 

cada sessão de instrução³⁹.  

O instruendo, por sua vez, deverá ser elemento ativo e participante do 
processo ensino-aprendizagem a que será submetido. Para isto, deve 
conhecer os objetivos da instrução programada. A Direção de Instrução, 
comandantes de subunidade e instrutores deverão utilizar de todos os 
meios para dar ampla difusão do desempenho que se espera do 
instruendo⁴º.  

Os PP orientam a instrução individual e, particularmente na IIB, todos os OII 

constantes do PP respectivo deverão ser trabalhados e atingidos pelos instruendos. 

Quando julgar imprescindível, a Direção de Instrução poderá introduzir modificações 

nos elementos de definição dos OII, a fim de aprimorá-los e melhor atender às 

características e peculiaridades da OM. Eventualmente, também poder-se-á definir 

um OII diferente daqueles contidos nos PP⁴¹. 

O acompanhamento, orientação e controle da instrução individual, no âmbito 

da OM, deverão constituir uma ação objetiva e a forma mais prática e eficaz de agir 

é por meio da presença da Direção de Instrução nas atividades em curso⁴². 

 A avaliação da instrução é feita pela verificação do desempenho individual do 

instruendo em termos da realização satisfatória dos OII. Na avaliação dos OII 

relacionados com conhecimentos, habilidades e destrezas, o instrutor considerará o 

desempenho do instruendo na execução das tarefas, dentro das condições 

estipuladas e visando a consecução do padrão mínimo requerido.  

 
________________________ 
³⁸ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 

Brasília, DF, 2019n. passim. 
³⁹ Ibidem 
⁴º Ibid., p. 3-25. 
⁴¹ Ibid., p. 3-16. 
⁴² Ibid., p. 3-30. 
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A avaliação de OII relacionados com a área afetiva implica a observação 

contínua do instruendo no decorrer do Ano de Instrução. Durante a IIB, é importante 

a avaliação dos atributos, particularmente responsabilidade, liderança e iniciativa 

para a seleção dos candidatos ao Curso de Formação de Cabos (CFC)⁴³. 

O desempenho alcançado pelo instruendo em cada OII será registrado em 

uma ficha individual cujo modelo é apresentado nos PP. Durante o desenvolvimento 

da IIB, o instrutor utilizará, no momento oportuno, a Ficha de Controle da Instrução 

Individual Básica (FIB). Nessa ficha, o instrutor registrará os resultados de avaliação 

do desempenho do instruendo em relação aos OII indicados no PP, para cada 

matéria. Ao final de cada fase do período de instrução individual, o comandante de 

subunidade e os instrutores apreciarão os OII relativos à área afetiva alcançados 

pelos instruendos, registrando-os na Ficha de Avaliação de Atributos (FAT)⁴⁴. 

Ao final da Instrução Individual, a Direção de Instrução da OM deverá 

consolidar em um só documento o relato das atividades de instrução conduzidas no 

Período. O relatório deverá abordar, de forma sintética, todos os aspectos infor-

mativos e a experiência que possa ser útil na programação futura da instrução⁴⁵. 

2.3.3 A fase de Instrução Individual Básica 

A IIB é destinada, exclusivamente, aos soldados recrutas; os comandantes de 

OM devem dedicar especial atenção a esta fase, atribuindo um caráter 

eminentemente prático às instruções, de forma a facilitar, por parte dos instruendos, 

a absorção imediata dos conhecimentos a serem adquiridos para a capacitação 

pessoal⁴⁶. 

O SIMEB prevê que a IIB se inicia imediatamente após a incorporação em 

todas as OM, e deve ser desenvolvida em até nove semanas de instrução, podendo 

ser desenvolvida em SU de EV, de forma centralizada. Findada a fase, é garantido 

ao conscrito a condição de combatente básico, apto ao Certificado de Reservista de 

2ª Categoria⁴⁷. 

A  IIB deve ser cuidadosamente planejada, montada e  executada, de forma a 

________________________ 
⁴³ BRASIL, COTER. EB70-P-11.001: Programa de Instrução Militar. ed. 2020/20121 Brasília, DF, 
2019j. passim. 
⁴⁴ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. passim. 
⁴⁵ BRASIL, 2019j, op. cit. 
⁴⁶ BRASIL, 2019n., op. cit., p. 5-1. 
⁴⁷ Ibid., p. 5-6. 
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se alcançarem os OII propostos no respectivo PP. Há de se buscar elevados 

padrões de preparação da instrução individual, privilegiando a presença nos campos 

de instrução, tanto quanto possível, sendo importante a execução de um 

acampamento para os recrutas. Ao término da IIB, deve ser realizado um 

acampamento com, no mínimo, cinco jornadas, no qual será verificado se os OII das 

matérias ministradas foram atingidos pela realização de pistas e oficinas de 

instrução. Todas as oficinas montadas para o acampamento devem ser testadas 

pela Equipe de Instrução, sob a fiscalização dos Cmt SU e coordenação do S3 da 

OM⁴⁸.  

A IIB é, ainda, a fase em que a Direção de Instrução iniciará a avaliação do 

caráter militar dos soldados recém-incorporados, levando em consideração os 

atributos da área afetiva definidos no PP (BRASIL, 2019j). 

Dessa forma, o PP da IIB regula a respectiva fase e define os objetivos que 

permitem padronizar a Formação Básica do Combatente, expressando, em seu 

conteúdo, a “forma de impulsionar a instrução, mediante a perseguição de objetivos 

definidos no âmbito de sua execução funcional prática”⁴⁹.  

O PP de IIB se divide, inicialmente, em dois grupos de objetivos: gerais e 

parciais. Os objetivos gerais são aqueles ligados ao objetivo da fase propriamente 

dita: preparar o soldado para iniciar a instrução em qualquer qualificação militar; 

formar o reservista de 2ª categoria, também chamado Combatente Básico; e 

desenvolver os valores morais e éticos dos instruendos. 

Já os objetivos parciais são “definidos por áreas do processo ensino-

aprendizagem (cognitiva-psicomotora-afetiva) e pela natureza didática dos 

assuntos”⁵º. Atingindo-se o conjunto de objetivos parciais, fica caracterizada a 

consecução dos objetivos gerais. Os objetivos parciais não são objetivos de 

matérias, mas relacionam-se a conjuntos de assuntos da mesma natureza e são 

elencados como se segue: ambientar o soldado à vida militar; iniciar a formação do 

caráter (FC) militar do soldado; iniciar a criação de hábitos (CH) adequados à vida 

militar; obter padrões (OP) de procedimentos adequados à vida militar; adquirir 

conhecimentos (AC) básicos indispensáveis ao soldado; obter reflexos na execução 

de  técnicas (TE)  e  táticas (TA)  individuais  de  combate;  desenvolver  habilitações 

________________________ 
⁴⁸ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. passim. 
⁴⁹ Ibid., p. 3-1. 
⁵º Ibid., p. 5-3. 
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técnicas (HT) necessárias ao soldado; obter padrões adequados de ordem unida 

(OU); e iniciar o desenvolvimento da capacidade física (CF) do soldado⁵¹.  

A FC consiste no desenvolvimento de atributos da área afetiva e de atitudes 

voltadas para a aceitação de valores julgados necessários para que um indivíduo se 

adapte às exigências da vida militar e às situações de combate⁵².  

A CH significa criar disposição permanente à execução de determinados 

procedimentos adequados à vida militar. Os hábitos são obtidos e consolidados por 

meio da repetição de procedimentos⁵³. 

O OP reflete o conjunto de ações e reações adequadas ao militar, diante de 

determinadas situações. Os padrões corretos caracterizam-se por produzirem a 

perfeita integração do militar às atividades do quartel⁵⁴.  

O AC é entendido como a assimilação de conceitos, ideias e dados 

necessários à formação do militar, sendo atingido por intermédio da ação dos 

instrutores e monitores, durante as sessões de instrução, e consolidado pela 

prática⁵⁵.  

A TE é caracterizada por um conjunto de habilidades militares que 

proporcionam a consecução de um determinado propósito, de forma vantajosa para 

o combatente, desconsiderando uma situação tática com hipóteses do inimigo, 

variações do terreno e imposições de tempo⁵⁶.  

A TA é caracterizada por um conjunto de procedimentos, ou mesmo técnicas 

individuais de combate, que respondem a uma situação em que se tem uma missão 

a cumprir e um inimigo a combater, sendo consideradas as variações do terreno e o 

tempo disponível⁵⁷.  

As HT correspondem aos conhecimentos e às habilidades indispensáveis ao 

manuseio de materiais bélicos e à operação de equipamentos militares⁵⁸.  

A OU diz respeito a obter-se padrões coletivos de uniformidade, sincronização 

e garbo militar. A OU constitui-se numa demonstração da situação da disciplina 

militar de uma OM.  Por  meio  dela pode-se avaliar o desenvolvimento de alguns OII 

________________________ 
⁵¹ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 

Brasília, DF, 2019n. passim. 
⁵² Ibid., p. 5-4. 
⁵³ Ibid., p. 5-4. 
⁵⁴ Ibid., p. 5-5. 
⁵⁵ Ibid., p. 5-5. 
⁵⁶ Ibid., p. 5-5. 
⁵⁷ Ibid., p. 5-5. 
⁵⁸ Ibid., p. 5-5. 
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tais como o entusiasmo profissional, a cooperação e o autocontrole⁵⁹. 

A CF visa a habilitar o soldado para o cumprimento de missões de combate. 

Concorrem para este objetivo a realização do treinamento físico militar (TFM), pistas 

de aplicações militares, marchas a pé e acampamentos, que aumentam no indivíduo 

a rusticidade e a resistência, qualidades que possibilitam-no durar na ação em 

situações de desgaste e de estresse⁶º. 

O programa de treinamento constante no PP de IIB “Destina-se, portanto, a 

habilitar os recrutas ao desempenho de todas as atividades básicas de um Soldado, 

qualquer que seja a Qualificação Militar Geral (QMG)”⁶¹. Assim, a IIB compreende 

instruções sobre matérias fundamentais à preparação básica do combatente e ao 

desenvolvimento de atitudes e habilidades necessárias à formação do soldado.  

A instrução sobre as matérias fundamentais compreende um conjunto de 

matérias; assuntos integrantes de cada matéria; sugestões de objetivos 

intermediários; e objetivos terminais chamados OII, que podem ser relacionados a 

conhecimentos, a habilidades e a atitudes⁶².  

As matérias, com base nos seus assuntos integrantes, constituem as áreas 

de conhecimentos e de habilidade fundamentais à preparação básica do 

combatente. A um assunto podem corresponder um ou vários objetivos 

intermediários, que são apresentados como um elemento auxiliar para o trabalho do 

instrutor. Este, levando em conta sua experiência, as disponibilidades materiais e as 

características do militar, poderá reformular ou estabelecer outros objetivos 

intermediários⁶³.  

Os OII relacionados aos conhecimentos (área cognitiva) e às habilidades 

(área psicomotora) correspondem aos comportamentos que o militar deve exibir 

como resultado das atividades de ensino a que for submetido, no âmbito de 

determinada matéria. Uma matéria compreende um ou vários OII que expressam um 

comportamento terminal, identificado por três elementos (Figura 2), conforme o 

SIMEB⁶⁴. 

  
________________________ 
⁵⁹ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 

Brasília, DF, 2019n. passim. 
⁶º Ibid., p. 5-6. 
⁶¹ BRASIL, COTER. EB70-PP-11.011: Programa-Padrão de Instrução Individual Básica. 2. ed. 
Brasília, DF, 2019k. p. 1-2. 
⁶² Ibid., p. 1-3. 
⁶³ Ibid., p. 1-3. 
⁶⁴ BRASIL, 2019n, op. cit., p. 3-2. 
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    FIGURA 2 – Elementos dos OII das áreas cognitiva e psicomotora 
    Fonte: SIMEB (BRASIL, 2019n) 

As tarefas a realizar consistem nas ações que o militar deve executar como 

prova de domínio do objetivo; as condições de execução definem as circunstâncias 

ou situações que são oferecidas ao militar, para que ele execute a tarefa proposta; e 

os padrões mínimos a atingir caracterizam, para cada instruendo, o nível de 

conhecimento adquirido em termos de aprendizagem da tarefa (BRASIL, 2019k). 

A atuação na área afetiva está relacionada com o objetivo parcial FC e os OII 

relacionados a atitudes correspondem aos atributos a serem exibidos pelos 

instruendos independentemente de assuntos ou matérias ministradas. Os OII 

referentes à área afetiva são definidos para cada atributo, expressando a 

manifestação de valores julgados importantes para o EB, também identificada por 

três elementos (Figura 3), conforme o SIMEB (BRASIL, 2019n). 

 
 FIGURA 3 - Elementos dos OII da área afetiva 
 Fonte: SIMEB (BRASIL, 2019n) 

Os OII relacionados à área afetiva são desenvolvidos durante todo o ano de 

instrução e alcançados em consequência de situações criadas pelos instrutores e de 

todas as experiências vividas no ambiente militar. O desenvolvimento de atitudes 

depende, basicamente, dos exemplos de conduta oferecidos aos militares pelos 
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superiores e pares e, também, do ambiente em que se desenvolve a instrução 

(BRASIL, 2019n). 

Os métodos, processos e técnicas de instrução, preconizados nos Manuais 

de Campanha e Técnico, e demais documentos de instrução, devem ser 

criteriosamente selecionados e combinados, a fim de que os OII relacionados a 

conhecimentos e habilidades sejam atingidos pelos instruendos (BRASIL, 2019j). 

Assim, cresce de importância a figura do instrutor no processo ensino-

aprendizagem, pois a ele compete: planejar, preparar, orientar e controlar a sessão 

de IM; avaliar o desempenho dos instruendos; e fazer as correções necessárias⁶⁵. 

Como a finalidade da instrução militar e do ensino profissional é a 
preparação do combatente, a imitação do combate deve estar sempre 
presente para o instrutor. Para tanto, o realismo deve ser buscado pelo 
instrutor na seleção da técnica de instrução, no local e nos meios auxiliares. 
Mesmo que o assunto não esteja ligado diretamente ao combate e sim à 
vida militar diária, o instrutor deve procurar manter o realismo.⁶⁶ 

O êxito da instrução evidencia-se quando todos os instruendos atingem, 

plenamente, todos os OII previstos. Para isso, os instrutores devem avaliar a 

eficiência de sua ação, considerando o desempenho do militar na execução das 

tarefas, dentro das condições estipuladas, tendo em vista a consecução do padrão 

mínimo requerido⁶⁷. 

Durante o desenvolvimento da IIB, utiliza-se a FIB e a FAT (Anexo A) para 

avaliar a aprendizagem do instruendo. A FIB diz respeito aos OII relacionados às 

áreas cognitiva e psicomotora e a FAT aos OII da área afetiva. Ao final da IIB, o 

soldado alcança a situação de combatente mobilizável se atingir todos os OII 

constantes da FIB. Já a avaliação afetiva implica a observação contínua do militar no 

decorrer do ano de instrução⁶⁸. 

O PP de IIB⁶⁹ indica um conjunto de atributos que deverão ser desenvolvidos 

desde o primeiro dia de IM, conforme o Quadro 5. Da mesma forma, os OII 

relacionados a conhecimentos e habilidades são indicados divididos  nas  matérias  

fundamentais com seus respectivos assuntos, objetivos parciais relacionados, 

tarefas, condições, padrão mínimo, sugestões para objetivos intermediários e carga 

horária, conforme o Apêndice I. 

________________________ 
⁶⁵ BRASIL, Ministério do Exército T 21-250: Manual do Instrutor. 3. ed. Brasília. 1997.passim. 

⁶⁶ Ibid., p. 3-5. 
⁶⁷ BRASIL, COTER. EB70-PP-11.011: Programa-Padrão de Instrução Individual Básica. 2. ed. 

Brasília, DF, 2019k. p. 1-4. 
⁶⁸ Ibidem 
⁶⁹ Ibid., p. 3-2. 
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OII RELATIVOS A ATRIBUTOS DA ÁREA AFETIVA 

NOME E DEFINIÇÃO DO ATRIBUTO CONDIÇÃO 
PADRÃO 

EVIDÊNCIA 

Cooperação: 
Capacidade de contribuir, 

espontaneamente, para o trabalho de 
alguém e/ou de uma equipe. 

No relacionamento com pares e 
superiores. 

 
 

 
O militar 
deverá 

evidenciar os 
atributos nas 

condições 
especificadas. 

Autoconfiança: 
Capacidade de demonstrar segurança 

e convicção em suas atitudes, nas 
diferentes circunstâncias. 

No relacionamento com os pares e 
superiores e, sobretudo, nos compor-
tamentos individuais que vão eviden-
ciar atitudes positivas em diferentes 

circunstâncias. 

Persistência: 

Capacidade de manter-se em ação, 
continuadamente, a fim de executar 

uma tarefa, vencendo as dificuldades 
encontradas. 

Durante o cumprimento das missões 
que lhes forem atribuídas, deve ser 

um objetivo constante no seu 
processo de aprendizado individual e 

coletivo. 

Iniciativa: 
Capacidade para agir, de forma 

adequada e oportuna, sem depender 
de ordem ou decisão superior. 

Durante o cumprimento das missões 
que lhes forem atribuídas e em 
outras ocasiões que porventura 

ocorram. 

Coragem: 

capacidade para agir de forma firme e 
destemida, diante de situações difíceis 

e perigosas. 

Durante os exercícios no campo, na 
realização de pistas de combate e 

em outras situações. 

Responsabilidade: 

Capacidade de cumprir suas 
atribuições, assumindo e enfrentando 
as consequências de suas atitudes e 

decisões. 

Durante o cumprimento das missões 
que lhes forem atribuídas e na rea-

lização de qualquer outra atribuição. 

Disciplina: 
Capacidade de proceder conforme 
leis, regulamentos e normas que 

regem a Instituição. 

Na realização de pistas de combate 
e de exercícios no campo. No 

cumprimento de missões complexas 
e difíceis, entre outras. 

Equilíbrio emocional: 
Capacidade de controlar as próprias 

reações, para continuar a agir, 
apropriadamente, nas diferentes 

situações. 

Na rotina diária da OM, no 
relacionamento com os pares e 

superiores, quando estiver atuando 
numa equipe ou participando de 

competições. 

Entusiasmo profissional: 

Capacidade de evidenciar disposição 
para o desempenho de atividades 

profissionais. 

Durante o cumprimento das missões 
que lhes forem atribuídas. 

 
ORIENTAÇÃO PARA INTERPRETAÇÀO: 

 
- A atuação nessa área não se limita às sessões formais de instrução. Os oficiais e graduados 
devem acompanhar e orientar o recruta em todas as situações. Devem dar o exemplo, 
evidenciando as atitudes que se buscam desenvolver no militar. 
- O desenvolvimento dos OII da Área Afetiva tem início na IIB e será completado na IIQ, sendo 
realizado o acompanhamento durante o decorrer de todo o Ano de Instrução. 

  QUADRO 5 – OII relativos a atributos da área afetiva para a IIB 
  Fonte: O autor, adaptado do Programa-Padrão de Instrução Individual Básica (BRASIL, 2019k) 

Devido às características do combate moderno, que por diversas vezes se 

desenvolve em ambiente urbano, Muniz (2017) faz a sugestão de acrescentar em 
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algumas matérias assuntos relevantes que deveriam fazer parte da formação básica 

do combatente dos dias atuais, conforme apresentado no Quadro 6. 

Matéria do PP de IIB Assunto sugerido de ser acrescido 

1. ARMAMENTO, MUNIÇÃO 
E TIRO 

Técnica de tiro, seleção e designação de alvos 

3. CAMUFLAGEM Técnica de camuflagem em ambiente urbano 

5. COMUNICAÇÕES Peculiaridades do ambiente urbano 

12. FORTIFICAÇÃO Fortificação em área edificada 

20. OBSERVAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO 

Técnica de observação e memorização em área edificada 

24. TÉCNICAS ESPECIAIS 

Progressão em área edificada 

Patrulhamento motorizado e a pé 

Tiro embarcado em viatura 

Técnica de entrada e vasculhamento de edificações 

Revista de pessoal e material 

Identificação de dispositivos explosivos improvisados 

     QUADRO 6 – Assuntos de combate em ambiente urbano a serem acrescidos ao PP de IIB 
     Fonte: O autor, adaptado de Muniz (2017) 

Tendo em vista os recursos disponíveis na OM, as características e o nível de 

aprendizagem dos instruendos, bem como outros fatores que porventura possam 

interferir no desenvolvimento da instrução, o Diretor de IM pode alterar as previsões 

das cargas horárias das matérias discriminadas no PP de IIB⁷º. 

Como o próprio nome diz, os objetivos intermediários, os assuntos e a carga 

horária das matérias são sugestões, cabendo à equipe de instrução definir a melhor 

maneira de se atingir o padrão mínimo estabelecido. Todavia, cabe ressaltar que 

todos os OII constantes do PP devem ser executados. Caso a OM necessite 

privilegiar determinado OII em detrimento de outro, deverá fazê-lo na carga horária⁷¹. 

  O PP de IIB pretende constituir-se em um sistema autorregulado de 

treinamento militar, isto é, reajustado em decorrência das observações realizadas 

durante a sua execução. Para isso, o COTER mantém o Sistema de Validação dos 

Programas-Padrão de Instrução (SIVALI-PP) com os objetivos de: coletar dados 

relativos à aplicação dos PP junto às OM; diagnosticar a necessidade de introdução 

imediata de correções no PP; e determinar o nível de eficiência e de eficácia da IM⁷².  

Além das normas fixadas no PP, também regulam a IIB, o SIMEB; o PIM; e 

Diretrizes,  Planos e Programas baixados pelos Grandes Comandos (GCmdo), GU e 

________________________ 
⁷º BRASIL, COTER. EB70-PP-11.011: Programa-Padrão de Instrução Individual Básica. 2. ed. 
Brasília, DF, 2019k. p. 1-4. 
⁷¹ Ibid., p. 1-5. 
⁷² Ibid., p. 1-4. 
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e Unidades (BRASIL, 2019k). 

2.3.4 O PIM no tocante à Instrução Individual 

O PIM é o documento decorrente do SIMEB, de periodicidade anual, por meio 

do qual o Comandante de Operações Terrestres, orienta o planejamento do ano de 

instrução e assegura a coordenação e a avaliação das atividades⁷³. 

Sua edição que vigorou em 2019 previa que o ano de instrução serviria de 

laboratório para mudanças, no sentido de adequá-lo às necessidades e vocações 

dos diversos GCmdo e GU da F Ter, de acordo com a nova Concepção Estratégica 

do Exército (BRASIL, 2019i). 

Já a edição em vigor no presente ano prevê que: 

Em 2020/2021, os anos de instrução terão mudanças no sentido de adequá-
los às vocações de Emprego dos diversos Grandes Comandos e Grandes 
Unidades da Força Terrestre, de acordo com a nova Concepção Estratégica 
do Exército. Assim, 2020/2021 será um período de montagem de um 
cronograma de instrução “atualizado”, fruto de experiências já alcançadas 
pelo Sistema de Preparo da Força Terrestre (SISPREPARO) e de 
contribuições de outros sistemas, como o Sistema de Educação e Cultura 
do Exército. Vale dizer que, cada vez mais, a visualização do Emprego 
orientará o Preparo da Força Terrestre. ⁷⁴ 

Dentre os objetivos do PIM, destacam-se: regular o desenvolvimento da 

Instrução Individual e do Adestramento dos GCmdo/GU/OM, e as condições de 

execução dos Estágios Setoriais do COTER e os Estágios Setoriais a cargo do 

Departamento de Engenharia e Construção (DEC) e do DECEx, sob a coordenação 

do COTER. Os Estágios de Área, por sua vez, sendo de interesse dos C Mil A e 

após aprovação do COTER, poderão ser conduzidos pelos Centros de Instrução⁷⁵. 

No que tange à Instrução Individual, o PIM⁷⁶ faz recomendações com relação 

a assuntos que requerem cuidados especiais, tais como: ordem unida; prevenção 

contra vícios e doenças sexualmente transmissíveis; minas e armadilhas; explosivos 

e destruições; técnicas especiais; comunicações; segurança orgânica; segurança 

dos aquartelamentos; prevenção da prática de crimes militares; marchas e 

estacionamentos; instrução de tiro; combate corpo a corpo (CCC); atividades 

religiosas; proteção do meio ambiente; atividades de instrução em unidades de 

conservação e em áreas indígenas; e TFM.  

________________________ 
⁷⁴ BRASIL, COTER. EB70-P-11.001: Programa de Instrução Militar. ed. 2020/20121 Brasília, DF, 

2019j. 1-1. 
⁷⁵ Ibid., prefácio. 
⁷⁶ Ibid., p. 1-1. 
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Faz ainda orientações específicas quanto à Ética Profissional Militar; 

manutenção de material de emprego militar e instalações; educação financeira e 

qualidade de vida; fiscalização de produtos controlados; e ao Projeto Raízes, 

Valores e Tradições. 

Tal projeto tem por finalidade destacar aspectos da nacionalidade brasileira, 

de forma a intensificar no militar o nacionalismo e o sentimento nativista, ressaltando 

os feitos de bravura e amor à Pátria. Para tornar mais eficiente a implantação do 

Projeto, deve-se: observar, cuidadosamente, o público alvo e o objeto de cada 

atividade;  fazer ligação com a Ética Profissional Militar nas instruções, quando for 

adequado; e proporcionar o conhecimento da História Militar do Brasil, de forma a 

valorizar os feitos de destacados chefes militares e incentivar o culto aos símbolos 

da Pátria e aos heróis nacionais, além de preservar a memória e o Patrimônio 

Histórico e Cultural do Exército (BRASIL, 2019j). 

Muniz (2017) aponta que há uma tendência mundial de os conflitos 

contemporâneos se desenvolverem em áreas urbanas e que, dessa forma, entende-

se que a realidade dos conflitos atuais demanda uma adequação inevitável da 

Doutrina Militar Terrestre, e, em consequência, das documentações que norteiam a 

preparação dos recursos humanos do EB. Assim, conclui-se que são necessárias 

mudanças e adequações da documentação de instrução do EB, tendo em vista a 

similaridade entre as Operações de Combate em Ambiente Urbano e as Operações 

de GLO, principalmente no nível tático, uma vez que as técnicas, táticas e 

procedimentos (TTP) usados são muito semelhantes devido ao ambiente 

operacional em que ambas as operações se desenvolvem. 

2.4 A IIB NA BDA INF PQDT 

A Portaria Nº 107-EME (BRASIL, 2019t), de 15 de abril de 2019, aprova os 

níveis de vinculação das F Emp Estrt, dos Centros de Instrução, dos Centros de 

Adestramento e dos Módulos Especializados ao COTER. Nesse sentido, estabelece 

à Bda Inf Pqdt o nível I.  

O nível I de vinculação estabelece atribuições ao COTER para com as Forças 

no âmbito do preparo e do emprego. No primeiro, fica estabelecido, entre outros, 

que o COTER: prestará orientação setorial de preparo, tendo como base o 

planejamento de emprego operacional, consubstanciado nos Planos de Campanha 

elaborados pelos Comandos Operacionais, em face das diversas Hipóteses de 
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Emprego; e acompanhará a evolução da doutrina de emprego dessas Forças em 

coordenação com os respectivos C Mil A. No segundo, fica estabelecido que as 

Forças e as OM terão seu emprego, por parte dos C Mil A, ainda que em suas 

respectivas áreas de responsabilidade, condicionado à prévia autorização do 

Comandante do Exército, por intermédio do COTER (BRASIL, 2019t). 

A Bda Inf Pqdt é a GU que tem como principal característica a elevada 

mobilidade estratégica, proporcionada pelo transporte aéreo e pela possibilidade de 

emprego utilizando paraquedas (BRASIL, 2017h, p. 1-2). 

A Base Doutrinária da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 2020a) aponta que “Para a 

criação da tropa aeroterrestre brasileira, foi determinante o êxito alcançado pelas 

Unidades Paraquedistas aliadas na II Guerra Mundial”. Dentre os aliados, pode-se 

destacar os Estados Unidos da América (EUA) e seu manual de Treinamento e 

Técnica de Paraquedismo Semiautomático que foi “projetado para padronizar 

procedimentos para qualificação inicial e treinamento do pessoal em seus deveres e 

responsabilidades nas operações aeroterrestres” (EUA, 2018, p.13, tradução nossa). 

Operação Aeroterrestre (Aet) é uma operação conjunta, que envolve o 

movimento aéreo para a introdução de forças de combate em uma área, por meio de 

aterragem de aeronaves ou por meio de lançamento com paraquedas, a fim de 

executar uma ação de natureza tática ou estratégica, para emprego imediato 

(BRASIL, 2017i, p. 4-2). Dessa forma, devido às suas características, “É 

responsabilidade pessoal de cada indivíduo envolvido em uma operação 

aeroterrestre conhecer os procedimentos estabelecidos necessários para a 

execução segura e bem-sucedida da operação (EUA, 2008, p.4, tradução nossa) 

O Caderno de Instrução Treinamento e Técnica Básica do Paraquedista 

Militar (BRASIL, 2013) aponta que a validade da tropa Pqdt provém do efeito da 

instrução aeroterrestre no indivíduo e da criação de uma mística psicológica em 

torno dos seus integrantes que têm como características: a coragem, a 

agressividade, a determinação, a grande resistência  física e a camaradagem.  

2.4.1 A DIM da Bda Inf Pqdt 

 A DIM é o documento de ciclo anual que tem como objetivo precípuo orientar 

o planejamento, a execução e o controle das atividades relacionadas com a IM, a 

serem desenvolvidas no âmbito da Bda Inf Pqdt no ano de instrução 

correspondente. Para isso, estrutura e regula a distribuição da carga horária e os 
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prazos previstos no PIM, nos PP e outros documentos do escalão superior, a fim de 

cumprir os objetivos da instrução (BRASIL, 2019a).  

A DIM 2020 da Bda Inf Pqdt é um documento cuja leitura é imprescindível 
para o entendimento e desenvolvimento das atividades que serão 
realizadas no ano de instrução. Trata-se de um conjunto de orientações 
particulares emanadas pelo Cmt Bda Inf Pqdt e está baseada no Sistema de 
Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) e no Programa de Instrução 
Militar (PIM) 2020/2021 que compõem os principais instrumentos 
elaborados pelo COTER, contendo o planejamento do preparo operacional 
e a execução das atividades anuais de instrução, bem como o futuro 
emprego das OM de Força de Emprego Estratégico (F Emp Estrt), das quais 
a Bda Inf Pqdt é integrante. Além desses documentos, baseia-se, ainda, na 
Diretriz de Instrução Militar/2020 do Comando Militar do Leste, que 
fundamenta o planejamento do Ano de Instrução desta GU Aet⁷⁸. 

Dessa forma, a IM para a tropa deverá ser orientada para atender as 

premissas de preparo e emprego da Bda Inf Pqdt e de sua vocação constante na 

Concepção Estratégica do Exército, obedecendo, ainda, as Diretrizes de Instrução 

do COTER e do CML.  

No período de Instrução Individual, além das matérias previstas nos PP, 

também devem ser ministradas instruções de valorização da vida e prevenção ao 

suicídio; combate a incêndios; educação financeira; prevenção de acidentes de 

motocicleta; prevenção ao uso de drogas e álcool; e doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). Tendo em vista a importância da instrução de DST, sugere-se 

que seja conduzida por médicos ou outros profissionais de saúde⁷⁹. 

A DIM da Bda Inf Pqdt (2020) ressalta que esta, como integrante da F Emp 

Estrt, deve estar em permanente estado de prontidão.  Nesse contexto, deve estar 

em condições de ser empregada em missões operacionais para as quais tem 

vocação, a Defesa Externa e a GLO. 

Destaca ainda, que é fundamental que os Cmt OM aproveitem todas as 

oportunidades para a manutenção de competências essenciais à tropa paraquedista, 

especialmente a higidez física, o espírito coletivo e o elevado senso de cumprimento 

de missão, por meio da instrução e de atividades coesivas, corridas de calça e boot, 

pistas de combate, orientação, marchas, competições de pequenas frações, sempre 

que possível com a realização do tiro real. Devem também estimular e criar 

condições de preparo, de modo a se transmitir os valores, tradições e o espírito Aet, 

em atividades operacionais, de geração em geração, sem se descuidar de 

________________________ 

⁷⁸ BRASIL, Brigada de Infantaria Pára-quedista. Diretriz de Instrução Militar 2020. ed. 2020. Rio de 

Janeiro, RJ, 2020. p. 5. 
⁷⁹ Ibid., p. 40. 
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capacidades técnicas indispensáveis à tropa paraquedista que devem receber alta 

prioridade. Recomenda-se especial atenção ao desenvolvimento das instruções de 

tiro com o fuzil IA2 e mira holográfica⁸º. 

A mística paraquedista é fundamental para o desenvolvimento de atributos 

anímicos indispensáveis às tropas aeroterrestres. Nesse sentido, os cursos e 

estágios conduzidos pelo CI Pqdt GPB devem desenvolver e fortalecer valores e 

atributos essenciais ao paraquedista militar. Assim, a coragem física e moral, a 

determinação, a camaradagem, o espírito de corpo, o profundo senso de 

cumprimento de missão, a capacidade de durar na ação e o forte senso de trabalho 

em equipe são essenciais, desde a formação básica. Durante as atividades Aet, não 

se deve tomar nenhum procedimento que não esteja previsto nos manuais técnicos 

da atividade e que não tenha sido ensinado e normatizado pelo CI Pqdt GPB. “O 

profissionalismo e o valor da tropa Aet não se associa a comportamentos amadores 

e não há espaço para a improvisação, negligência ou imprudência, em qualquer 

situação. Somos todos peritos responsáveis”⁸¹. 

A Bda Inf Pqdt é uma GU com características peculiares que exigem dos 

militares uma preparação específica de modo a manter a higidez. Dessa forma, é 

fundamental entender o TFM como um instrumento promotor de saúde antes de um 

instrumento de adestramento militar. A higidez da tropa paraquedista é um dos 

pontos fortes que sustentam a sua mística. Além disso, a atividade física contribui 

diretamente para o fortalecimento do espírito de corpo e da coesão da tropa⁸². 

O CCC é uma prioridade do Cmdo Bda Inf Pqdt e devem ser previstas 

instruções nas seguintes condições: as OM devem consultar o Caderno de Instrução 

Combate Corpo a Corpo (EB70-CI-11.414), 1ª Ed, 2017, que estabelece as bases e 

fornece os elementos para organizar e conduzir o treinamento de todas as formas de 

ataque e defesa; e com a aplicação de até três sessões semanais com dois tempos 

de instrução cada, num total de cinquenta e quatro horas no ano de instrução, sendo 

oito horas durante a IIB⁸³. 

A OU, como pilar da disciplina militar, faz com que a postura exemplar e a 

correta  execução  dos movimentos em marcha ou a pé firme expressem o garbo e o 

________________________ 
⁸º BRASIL, Brigada de Infantaria Pára-quedista. Diretriz de Instrução Militar 2020. ed. 2020. Rio de 

Janeiro, RJ, 2020. p. 8. 
⁸¹ Ibid., p. 10. 
⁸² Ibid., p. 11. 
⁸³ Ibid., p. 22. 
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valor da tropa paraquedista; portanto, deve ser diuturnamente exigida⁸⁴. 

O estudo da rabdomiólise e das medidas de prevenção da síndrome devem 

receber atenção especial por parte da Direção da Instrução. Nesse sentido, deve-se 

buscar implantar protocolos que assegurem o acompanhamento dos cursos e 

estágios, em parceria com o CCFEx/FSJ e o Instituto de Biologia do Exército (IBEx), 

orientando preventivamente o pessoal no tocante à preparação física, ao 

fortalecimento muscular, à alimentação, à nutrição, e outras recomendações, como 

uso de suplementos e anabolizantes, que contribuam para casos de rabdomiólise.  

O assunto deve constar no programa da Instrução Individual de maneira a capacitar 

os instrutores e monitores (Portaria nº 129 Cmt Ex, de 11 MAR 10) e devem ser 

observadas, rigorosamente, as orientações do Manual de Treinamento Físico (EB20-

MC-10.350), 4ª Ed, 2015, quanto ao regime de hidratação durante as atividades 

físicas⁸⁵. 

A DIM da Bda Inf Pqdt (2020) prevê, ainda, a IIB nesta GU, fracionada em 

três subfases: Combatente Básico, Estg Bas Pqdt e TIBC. É importante salientar que 

a IIB deverá “ocorrer por fração constituída, particularmente na Área de Estágios e 

no TIBC, criando vínculos entre seus integrantes, e oportunidades para que os 

comandantes de fração exerçam a liderança e o comando”⁸⁶. 

2.4.2 O PPB/3 Preparação do Combatente Básico Paraquedista 

O programa de treinamento constante no PPB/3 (BRASIL, 1984) baseava-se 

na perspectiva da instrução militar voltada para o desempenho e visava habilitar os 

recrutas para o desempenho de todas as atividades básicas de um soldado 

paraquedista, qualquer que seja sua futura Qualificação Militar Geral (QMG). 

A preparação do Combatente Básico Paraquedista deveria ser realizada em 

13 semanas de instrução, contínuas ou não. A primeira subfase tendo nove 

semanas, sendo as quatro primeiras em regime de internato. A segunda subfase 

tendo três semanas. E a terceira subfase tendo uma semana, totalizando, assim, a 

disponibilidade de 575 horas, sendo 488 diurnas e 87 noturnas. As três subfases 

acima consubstanciam o conjunto de conhecimentos e habilidades necessários à 

consecução do objetivo geral da fase. 

________________________ 
⁸⁴ BRASIL, Brigada de Infantaria Pára-quedista. Diretriz de Instrução Militar 2020. ed. 2020. Rio de 
Janeiro, RJ, 2020. p. 11. 
⁸⁵ loc. cit. 
⁸⁶ Ibid., p. 22. 
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Os elementos básicos que constituíam o PPB/3 eram as matérias 

fundamentais, os assuntos, os objetivos intermediários e os OII relacionados a 

conhecimentos e habilidades, e à área afetiva.  Os OII relacionados a conhecimentos 

e habilidades compreendem a tarefa a realizar, as condições de execução e os 

padrões mínimos a serem atingidos. Enquanto os OII relacionados à área afetiva 

compreendem o nome de um atributo, o conjunto de condições dentro das quais o 

atributo poderá ser observado e o padrão de evidência do atributo, conforme o 

Quadro 7: 

OII RELATIVOS À ATRIBUTOS DA ÁREA AFETIVA 

 NOME E DEFINIÇÃO DO 
ATRIBUTO 

CONDIÇÃO 
PADRÃO 

EVIDÊNCIA 

 
B/3-001 

(FC) 

Camaradagem: 

Capacidade de compreender e 
auxiliar os companheiros.  

No relacionamento com os 
companheiros 

O militar 
deverá 

evidenciar os 
atributos nas 

condições 
especificadas. 

 
 

B/3-002 
(FC) 

Atitude contrária a vícios 
(toxicomania, alcoolismo, 
jogos de azar, tabagismo): 

Capacidade de resistir a vícios. 

Na vida diária da Unidade. Sem a 
preocupação de obter-se o 

abandono do fumo, o recruta 
deve ser conscientizado dos 

malefícios do fumo.  

B/3-003 
(FC) 

Lealdade: 

Capacidade de demonstrar 
fidelidade a pessoas, grupos ou 

instituições. 

No relacionamento com os 
companheiros e com os 

superiores. 

B/3-004 

(FC) 

Dedicação: 
Capacidade de realizar 

atividades com empenho. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhe forem atribuídas. 

B/3-005 
(FC) 

Iniciativa: 
Capacidade de tomar medidas 

oportunas em situações de 
emergência, visando uma 

solução imediata. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhe forem atribuídas. 

B/3-006 

(FC) 

Coragem: 
Capacidade de enfrentar, com 
energia, situações perigosas. 

Durante os exercícios no campo, 
na realização de pistas de 

combate e em outras situações. 

B/3-007 

(FC) 

Responsabilidade: 
capacidade de desenvolver 
todas as atividades sob sua 

incumbência. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhes forem 

atribuídas. 

B/3-008 
(FC) 

Liderança: 
Capacidade de dirigir um grupo. 

Chefiando uma equipe, um grupo 
de trabalho ou em outras 

situações. 

B/3-009 

(FC) 

Perseverança: 
Capacidade de concluir uma 
ação iniciada a despeito de 

qualquer dificuldade encontrada. 

Na realização de pistas de 
combate e de exercícios de 
campo. No cumprimento de 

missões complexas e difíceis ou 
em outras situações. 

B/3-010 

(FC) 

Espírito de corpo: 
Capacidade de integrar-se no 

caráter coletivo do grupo. 

Na vida diária da Unidade, no 
relacionamento com os 

companheiros quando estiver 
atuando numa equipe. 

  QUADRO 7 – OII relacionados a atributos da área afetiva do PPB/3 
  Fonte: O autor, adaptado de PPB/3 (BRASIL, 1984) 
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Durante o desenvolvimento de cada subfase, eram utilizadas fichas (Anexo B) 

para o controle individualizado da consecução dos OII por parte dos instruendos. Em 

tais fichas deveriam ser registrados os resultados da avaliação do desempenho em 

relação aos OII indicados no programa.  

As peculiaridades da Bda Inf Pqdt impõem que IIB tenha uma duração 
maior que as demais OM Operacionais e, em consequência, obrigam a uma 
redução da IIQ e do Adestramento Básico, que terão a duração de 12 
semanas, cada uma dessas Fases. O Cmdo da Bda Inf Pqdt determinará as 
reduções a serem feitas nos programas de treinamento constantes dos PP 
da Série QUEBEC e ALPHA, de modo a conciliar as necessidades das 
Unidades da Bda com a disponibilidade de tempo (BRASIL, 1984, p. 13.00). 

Por outro lado, as limitações do CI Pqdt GPB, particularmente as relativas ao 

efetivo admissível de realização do Estg Bas Pqdt, e as peculiaridades da Bda Inf 

Pqdt, particularmente com relação ao adestramento de suas OMDS, determinam um 

revezamento de unidades na realização das subfases da IIB, o que obriga a 

antecipação da execução de algumas instruções da IIQ para determinadas 

unidades, a fim de, desta maneira, assegurar a plena utilização do tempo disponível 

para instrução. Esta antecipação é planejada e coordenada pela Bda Inf Pqdt. 

2.4.3 A Subfase Combatente Básico 

A DIM da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 2020b) prevê que esta subfase se inicia 

imediatamente após a incorporação dos soldados EV em todas as OM Pqdt, e que 

será orientada pelos PP da série BRAVO. Deverá ser cuidadosamente planejada, 

montada e executada, de forma a se alcançar os OII propostos. É importante 

ressaltar que, nesse período, já deve haver grande preocupação com a segurança 

na instrução, bem como com a proteção ambiental. Há ainda, que se buscar 

elevados padrões de rendimento individual. Nesse sentido, a mesma DIM (2020) 

aponta o PPB/3 Preparação do Combatente Básico Paraquedista como instrumento 

que define objetivos que permitem padronizar o treinamento necessário ao 

desempenho de missões paraquedistas pelos soldados incorporados. 

Ainda conforme a DIM da Bda Inf Pqdt, esta subfase tem por objetivos: 

ambientar o soldado à vida militar; iniciar a formação do caráter militar do soldado; 

iniciar a criação de hábitos adequados à vida militar; obter padrões de 

procedimentos adequados à vida militar; adquirir conhecimentos básicos 

indispensáveis ao soldado; obter reflexos na execução de técnicas e táticas 

individuais de combate; desenvolver habilitações técnicas necessárias ao soldado; 
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obter padrões adequados de ordem unida; e iniciar o desenvolvimento da 

capacidade física do soldado (BRASIL, 2020b). 

O PPB/3 elencava os objetivos anteriormente citados como objetivos parciais 

da IIB e acrescentava, a estes nove, um décimo objetivo: “Iniciar a ambientação ao 

desempenho de missões pára-quedistas [sic]”⁸⁷.  

A relação entre a instrução e este objetivo parcial é dada pela especificidade 

das missões paraquedistas que exigem do homem reações fisiológicas e 

psicológicas significativas, devendo ser iniciada uma ambientação, ainda na IIB, que 

permita o surgimento de disposições pertinentes essenciais ao combatente 

paraquedista⁸⁸.  

Para esta primeira subfase da IIB, o PPB/3 previa a duração de nove 

semanas de instrução. As quatro primeiras em regime de internato com 48 horas 

semanais de instrução, sendo 40 horas diurnas e oito horas noturnas, perfazendo 

um total de 192 horas (160 diurnas e 32 noturnas). Durante o período de internato é 

“obrigatória a presença do Cmt Pel/Seç em todas as atividades desenvolvidas pela 

fração” (BRASIL, 2019a, p.26). Nas cinco semanas subsequentes, sem o regime de 

internato, 41 horas semanais de instrução, sendo 36 horas diurnas e cinco horas 

noturnas, perfazendo um total de 205 horas (180 diurnas e 25 noturnas)⁸⁹. 

Os OII relacionados a conhecimentos e habilidades eram indicados no 

PPB/3⁹º divididos nas matérias fundamentais com seus respectivos assuntos, 

objetivos parciais relacionados, tarefas, condições, padrão mínimo, sugestões para 

objetivos intermediários e carga horária, conforme apresentado no Quadro 8. 

Ao final desta subfase, é realizado o acampamento da IIB que é regulado por 

Ordem de Instrução específica do Cmdo Bda Inf Pqdt. O exercício ocorre em três 

turnos envolvendo todas as OM Pqdt e no esquema de rodízio de oficinas, tais 

como: transposição de curso d`água; abrigos improvisados; progressão diurna e 

noturna; pista do mensageiro; orientação diurna e noturna; pista de primeiros 

socorros; pista de obstáculos; pista de combate à baioneta; pista de lançamento de 

granada de mão; nós e amarrações; observação; camuflagem; e marcha (BRASIL, 

2018a). 

________________________ 
⁸⁷ BRASIL, Ministério do Exército. Programa Padrão de Instrução: PPB/3 Preparação do 

Combatente Básico Pára-quedista. ed. inicial. Brasília: Ipiranga, 1984. p. 9.00. 
⁸⁸ Ibid., p. 11.00. 
⁸⁹ Ibid., p. 12.00. 
⁹º Ibid., p. 33.00 et seq. 
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SUBFASE DA PREPARAÇÃO DO COMBATENTE BÁSICO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO 

MATÉRIAS FUNDAMENTAIS 
CARGA HORÁRIA 

DIURNA NOTURNA TOTAL 

1. Armamento, Munição e Tiro 38 04 42 

2. Boas Maneiras 03 -- 03 

3. Camuflagem 06 02 08 

4. Comunicações 06 -- 06 

5. Conduta do Soldado 03 -- 03 

6. Conhecimentos Diversos 06 -- 06 

7. Defesa Antiaérea e Anticarro 04 -- 04 

8. Defesa de Aquartelamento 04 04 08 

9. Educação Moral e Cívica 08 -- 08 

10. Fardamento 04 -- 04 

11. Fortificações 13 -- 13 

12. Guerra Química, Biológica e Nuclear 06 -- 06 

13. Guerra Revolucionária 09 -- 09 

14. Hierarquia e Disciplina Militar 08 -- 08 

15. Higiene e Primeiros Socorros 10 -- 10 

16. Justiça e Disciplina 08 -- 08 

17. Manutenção do Material 04 -- 04 

18. Marchas e Estacionamentos 12 14 26 

19. Observação e Orientação 10 23 33 

20. Ordem Unida 39 -- 39 

21. Prevenção e Combate a Incêndio 03 -- 03 

22. Serviços Internos e Externos 08 -- 08 

23. Técnicas Especiais 12 -- 12 

24. Treinamento Físico Militar 80 -- 80 

25. Utilização do Terreno 12 08 20 

SOMA 316 55 371 

ATRIBUTOS DA ÁREA AFETIVA 08 -- 08 

À DISPOSIÇÃO DO COMANDO 16 02 18 

TOTAL GERAL 340 57 397 

    QUADRO 8 – Distribuição do tempo na subfase preparação do combatente básico 
    Fonte: O autor, adaptado de PPB/3 (BRASIL, 1984) 

2.4.4 A Subfase Estágio Básico Paraquedista 

Definido pelo SIMEB (BRASIL, 2019n) como um período de Instrução 

Individual, em que um grupo de militares, reunidos por critérios definidos, é 

submetido a um processo de ensino-aprendizagem, o estágio constitui-se numa 

atividade didático-pedagógica complementar a determinado curso, destinada a 

desenvolver a capacitação profissional e cultural. Visa ampliar conhecimentos, 

destrezas e habilidades, fornecer orientação para atividades específicas e ambientar 

o instruendo em relação à vida militar ou a algum trabalho a realizar.  

Esta subfase tem por objetivo capacitar o combatente básico a desempenhar 

as atividades de paraquedista militar. Sua execução é planejada pelo CI Pqdt GPB 

que coordena o apoio recebido das OM Pqdt em pessoal e material, as instruções 

na Área de Estágios e os saltos de habilitação (BRASIL, 2019d). 
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Conforme aponta o SIMEB, os Estágios de Área são propostos pelos C Mil A 

e são regulados pelo COTER no PIM, podendo gerar despesas de pessoal nas 

cotas dos C Mil A e devem ser orçados no ano anterior à sua execução. Na 

realização destes Estágios, deverão ser empregados os oficiais e sargentos 

especialistas nos assuntos tratados, disponíveis nas áreas dos Grandes Comandos. 

O estágio é proposto com o objetivo de atender às necessidades da IM e da difusão 

de técnicas, com vistas à complementação de especializações ou ampliação de 

conhecimentos, destrezas e habilidades. Podem, ainda, ter como objetivo 

ambientação em relação a algum trabalho que será realizado⁹¹.  

O SIMEB aponta, ainda, que as avaliações da aprendizagem nos estágios 

não são realizadas com o intuito de eliminar os estagiários com desempenho 

insuficiente, mas de apreciar o resultado global e os critérios de seleção. Um 

estagiário, que não evidenciar o desempenho exigido nos diferentes OII, poderá ser 

inabilitado, mas antes deverá ser feita a tentativa de recuperação do instruendo⁹².  

A Portaria nº 092-DGP (BRASIL, 2008), de 23 de maio de 2008, aprova as 

normas para a codificação de cursos e estágios do EB e cria o catálogo de códigos 

para cursos e estágios do EB. Nesse sentido, cada curso e estágio recebe um 

código correspondente que indica sua modalidade, descrição, instituição 

responsável, o universo a que se destina e a habilitação correspondente, se for o 

caso. 

No âmbito deste trabalho, destacam-se os cursos de formação, de 

especialização e os estágios. Na modalidade formação, aponta-se o Curso de 

Formação de Cabos e o Curso de Formação de Soldados, ambos nas diversas 

QMG, as quais recebem um código correspondente, e sob responsabilidade dos C 

Mil A. Na modalidade especialização, aponta-se o Curso Básico Paraquedista, sob 

responsabilidade do CI Pqdt GPB, com o código ECL01 para oficiais e ECL02 para 

subtenentes e sargentos, ambos fornecendo a habilitação 637. Na modalidade 

estágio, aponta-se o Estágio Básico Paraquedista com o código LUC01 para oficiais 

temporários, a cargo do CI Pqdt GPB; e com o código LUC02 para cabos e 

soldados, a cargo dos C Mil A. Ambos, à semelhança dos supracitados cursos de 

especialização, fornecendo a habilitação 637. 

________________________ 
⁹¹ BRASIL, COTER. SIMEB: Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. ed. 2019. 
Brasília, DF, 2019n. passim. 
⁹² Ibid., p. 5-13. 



71 
 

 

A Portaria Nº 101-EME (BRASIL, 2007b), de 1º de agosto 2007, aprova as 

Normas para Referenciação dos Cargos Militares do EB. Nesse sentido, oferece 

orientação básica para referenciação dos cargos militares previstos para oficiais e 

praças do EB, constantes dos Quadros de Cargos (QC), QCP e demais documentos 

que se refiram à necessidade, fixação ou distribuição de pessoal militar. 

Referenciação entende-se como a atribuição de uma designação codificada 

que indica, por meio de convenções estabelecidas, os requisitos de posto ou 

graduação, qualificação, habilitação e demais condições exigidas para o 

desempenho das funções inerentes a determinado cargo. Qualificação é entendida 

como a capacitação que individualiza o militar, originada de sua formação básica. E 

habilitação é uma competência adicional necessária ao militar, para o desempenho 

do cargo, conferida por meio de curso, estágio ou treinamento⁹³. 

A referenciação dos cargos (Figura 4) é formada por um conjunto de quatro 

grupos de dígitos, na seguinte forma: o primeiro grupo (dois dígitos numéricos) 

indica o posto ou graduação; o segundo grupo (quatro dígitos numéricos) indica a 

qualificação do militar; o terceiro grupo (três dígitos alfanuméricos) indica as 

habilitações obrigatórias para a ocupação do cargo; e o quarto grupo (três dígitos 

alfanuméricos) indica as habilitações desejáveis para a ocupação do cargo⁹⁴. 

 
     FIGURA 4 – Exemplo de referenciação de um cargo e respectiva interpretação 
     Fonte: Portaria Nº 101-EME (BRASIL, 2007b) 

No âmbito deste trabalho, apontam-se no primeiro grupo os códigos 42 e 44 

que indicam, respectivamente, as graduações de cabo e soldado. No segundo 

grupo, apontam-se os códigos de 0000 a 4999 que correspondem às 

QMG/Qualificação Militar Particular (QMP) dos cabos e soldados. E nos terceiro e 

quarto grupos, aponta-se a habilitação 637, referente a paraquedismo. 

________________________ 
⁹³ BRASIL, Exército. Portaria nº 101-EME, de 1º de agosto de 2007. Aprova as Normas para 
Referenciação dos Cargos Militares do Exército Brasileiro. Brasília, DF, 2007b. passim. 

⁹⁴ Ibidem 
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Da mesma forma que o acampamento da IIB, o Estg Bas Pqdt é desenvolvido 

em três turnos com todas as OM Pqdt e regulado por Ordem de Instrução específica 

do CI Pqdt GPB. Um quarto turno é destinado a militares do COpEsp e 

remanescentes dos demais turnos. Todos os turnos são franqueados à MB e à FAB, 

de acordo com o Plano de Cursos e Estágios para outras Organizações Brasileiras 

(PCEOBR), sendo que as vagas devem ser solicitadas à Bda Inf Pqdt por intermédio 

do CML. A inscrição no Estg Bas Pqdt deve ser realizada mediante apresentação 

dos exames previstos nas Instruções Reguladoras para a Inscrição, Seleção e 

Matrícula (IRISM) do CI Pqdt GPB, e após lograr êxito no teste de entrada aplicado 

por aquele Centro (BRASIL, 2019f). Por sua vez, a supracitada IRISM (BRASIL, 

2018f) prevê inspeções de saúde e exames físicos eliminatórios. 

Os turnos são divididos em grupamentos de instrução que recebem o nome 

de “aviões” que deverão ser organizados com o efetivo mínimo de um oficial, três 

sargentos e três Cb/Sd NB dos pelotões que irão executar o TIBC, a fim de 

estabelecer, desde o início da formação, os laços táticos de fração constituída, bem 

como o espírito de corpo. É importante salientar que cada avião deverá possuir, pelo 

menos, dois militares com o curso de Mestre de Salto (MS) (BRASIL, 2019a). Essa 

necessidade se justifica, considerando que militares com tal curso de extensão 

auxiliarão na condução das instruções técnicas na Área de Estágios.  

Apesar de coordenados pelo CI Pqdt GPB, as instruções e os saltos de 

habilitação são conduzidos pela equipe de instrução da própria OM Pqdt, estando 

estas encarregadas do lançamento de seu pessoal e de escalar os militares que 

desempenharão as funções de MS, Auxiliar de MS, Operador de Interfone e Saca-

pinos. 

Para a atividade de coordenação do Estg, são designados quatro 

instrutores/monitores da Seção de Ensino I – Formação Básica Paraquedista, sendo 

dois oficiais (coordenador e adjunto do coordenador) e dois sargentos (auxiliares). 

Estes militares conduzem, em uma meia-jornada na semana anterior ao Estg Bas 

Pqdt, um estágio da atualização pedagógica com a equipe de instrução das OM 

Pqdt, para fim de nivelamento, com relação à metodologia das instruções a serem 

ministradas na Área de Estágios. 

Tendo em vista que a primeira fase, similar à do Cur Bas Pqdt, deve ocorrer 

ainda nas OM Pqdt, os estagiários são submetidos, já no CI Pqdt GPB e antes do 
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início do Estg propriamente dito, a uma avaliação diagnóstica de Pista de Cordas e a 

um Teste de Verificação Física (TVF). 

A Pista de Cordas é um treinamento utilitário realizado em uma pista de 

obstáculos, cuja principal finalidade é a imitação de um cenário de combate, no qual 

acidentes naturais e artificiais são transpostos com cordas de diversas dimensões 

(BRASIL, 2013). Constitui um dos assuntos da disciplina TFM do Cur Bas Pqdt e é 

avaliado, em caráter eliminatório, na primeira fase deste. O TVF é uma prova formal 

prática, também de caráter eliminatório, aplicada nos alunos ao final da primeira 

fase. Constitui-se na verificação das condições físicas dos alunos, por meio dos 

seguintes exercícios: corrida de cinco km, flexão na barra fixa, flexão de braços, 

canguru e abdominal (BRASIL, 2017d).   

A OI do Estg Bas Pqdt (BRASIL, 2019d), prevê recuperação pedagógica tanto 

para o TVF, como para a Pista de Cordas, sendo a recuperação do primeiro no 

mesmo dia de execução deste, à semelhança do que prevê o Programa de 

Treinamento do Cur Bas Pqdt, e a recuperação da segunda no penúltimo dia do 

Estg Bas Pqdt (antes da fase de saltos de habilitação). O estagiário pode alcançar 

sua aprovação durante os tempos de instrução destinados à Pista de Cordas, 

durante o Estg. 

Também são previstas recuperações pedagógicas das técnicas aeroterrestres 

referentes aos assuntos da instrução de torre e balanço. Sua execução também 

ocorre conforme previsto no Programa de Treinamento do Cur Bas Pqdt. 

Para esta subfase, o PPB/3 (BRASIL, 1984) previa a duração de três 

semanas de instrução com a disponibilidade de 36 horas diurnas semanais, 

perfazendo um total de 108 horas diurnas. Da mesma forma que para a subfase do 

combatente básico, os OII do Estg Bas Pqdt eram indicados no PPB/3 divididos nas 

matérias fundamentais com seus respectivos assuntos, objetivos parciais 

relacionados, tarefas, condições, padrão mínimo, sugestões para objetivos 

intermediários e carga horária, conforme apresentado no Quadro 9. 

Cabe à Divisão de Ensino do CI Pqdt GPB, por meio do Seção de Ensino I, 

providenciar o quadro de trabalho com a distribuição das instruções, bem como a 

coordenação dos trabalhos realizados pelos instrutores e monitores do Estágio. 

Cabe ainda ao CI Pqdt GPB, providenciar os diplomas de conclusão do Estg 

Bas Pqdt, em proveito dos Cb e Sd estagiários, e realizar o registro do número de 

paraquedista dos militares concluintes do estágio. 
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SUBFASE DE ESTÁGIO BÁSICO PARAQUEDISTA 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO 

MATÉRIAS FUNDAMENTAIS 
CARGA HORÁRIA 

DIURNA NOTURNA TOTAL 

26. Utilização do equipamento 05 -- 05 

27. Técnica de controle de paraquedas 05 -- 05 

28. Plataforma 06 -- 06 

29. Balanço 14 -- 14 

30. Falsa porta 07 -- 07 

31. Torre 14 -- 14 

32. Medidas de segurança e reorganização 02 -- 02 

33. Demonstração de abertura dos paraquedas T 10-B 
e reserva 

01 -- 01 

34. Treinamento físico militar 13 -- 13 

35. Saltos de qualificação 36 -- 36 

SOMA 103 -- 103 

À DISPOSIÇÃO DO COMANDO 05 -- 05 

TOTAL GERAL 108 -- 108 

     QUADRO 9 – Distribuição do tempo na subfase Estg Bas Pqdt 
     Fonte: O autor, adaptado de PPB/3 (BRASIL, 1984) 

2.4.5 A Subfase Treinamento Individual Básico de Combate (TIBC)  

O TIBC foi criado na década de 1980, a fim de complementar a formação 

básica do combatente aeroterrestre. Os OII estão previstos no PPB/3, Preparação 

do Combatente Básico Pára-quedista (BRASIL, 1984).  

O TIBC tem sua execução regulada em Ordem de Instrução específica da 3ª 

Seção do Estado-Maior Geral da Bda Inf Pqdt e tem por objetivos: obter reflexos na 

execução de técnicas e táticas necessárias ao soldado paraquedista; realizar a 

verificação de aprendizado referente às instruções ministradas na IIB; testar a 

endurance dos novos paraquedistas, quando submetidos a esforços psicológicos e 

físicos intensos e prolongados; e capacitar o soldado paraquedista a combater em 

ambiente hostil, isoladamente ou em grupo, provendo sua sobrevivência (BRASIL, 

2019c). 

Semelhante ao acampamento da IIB e ao Estg Bas Pqdt, esta subfase 

também ocorre dividida em turnos compostos pelas OM Pqdt e, geralmente, são 

correspondentes, não sendo preponderante que as OM Pqdt que estavam em 

determinado turno inicial no acampamento da IIB, permaneçam nos mesmos turnos 

do estágio ou TIBC. Fundamental sim, é que, como já dito anteriormente, a 

composição dos aviões seja mantida. Essa composição não se refere somente ao 

grupamento de instruendos, mas também da equipe de instrução a fim da criação e 

fortalecimento de laços táticos e de liderança. 
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Para esta subfase, o PPB/3 (BRASIL, 1984) previa a duração de uma semana 

de instrução com a disponibilidade de 40 horas diurnas e 30 horas noturnas, 

perfazendo um total de 70 horas. Da mesma forma que para a subfase do 

combatente básico e Estg Bas Pqdt, os OII do TIBC eram indicados no PPB/3 

divididos nas matérias fundamentais, com seus respectivos assuntos, objetivos 

parciais relacionados, tarefas, condições, padrão mínimo, sugestões para objetivos 

intermediários e carga horária, conforme o Quadro 10: 

SUBFASE DE TREINAMENTO INDIVIDUAL BÁSICO DE COMBATE 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO 

MATÉRIAS FUNDAMENTAIS 
CARGA HORÁRIA 

DIURNA NOTURNA TOTAL 

36. Ofidismo  -- 05 05 

37. Armadilhas  03 -- 03 

38. Orientação 03 05 08 

39. Sobrevivência 08 10 18 

40. Técnicas especiais 15 04 19 

41. Tiro instintivo 03 05 08 

SOMA 32 29 61 

À DISPOSIÇÃO DO COMANDO 08 01 09 

TOTAL GERAL 40 30 70 

     QUADRO 10 – Distribuição do tempo na subfase TIBC 
     Fonte: O autor, adaptado de PPB/3 (BRASIL, 1984) 

A OI do TIBC (BRASIL, 2019c) prevê o mesmo como um exercício no terreno, 

com duração de três jornadas, caracterizado pela realização de oficinas e pistas de 

instrução relativas às matérias Orientação, Utilização do Terreno, Técnicas 

Especiais e CCC previstas no PP de IIB (BRASIL, 2019k). Na primeira, são 

realizadas pistas noturnas e diurnas. Na segunda, é explorada a progressão em 

ambiente urbano através de uma Pista de Combate em Localidade (PCL). Na 

terceira, são realizadas pistas e oficinas que explorem os Tiros de Ação Reflexa 

Diurno e Noturno; Silenciamento de Sentinelas; Obtenção de Água e Fogo; 

Sobrevivência; Armadilhas; e Alimentos de Origem Vegetal/Animal. Os OII relativos 

à quarta matéria são atingidos em uma oficina de Silenciamento de Sentinelas.  

2.5 CURSOS DE PARAQUEDISMO MILITAR 

Pettená (2001 apud FAGUNDES, 2011) indica que o paraquedas foi a 

solução que a maioria dos países encontrou para proteger os tripulantes de aviões 

militares durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e que o paraquedismo teve 

sua maior evolução na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) quando milhares de 

soldados saltavam com seus paraquedas, para facilitar a descida em lugares 
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inóspitos, mas que garantissem vantagens aos beligerantes, proporcionando o 

desembarque de tropas na retaguarda da linha de defesa do inimigo. 

Nesta seção serão apresentados os cursos de paraquedismo do Brasil, EUA, 

Argentina, Peru e Paraguai. A escolha dos dois primeiros se justifica pela relação 

histórica que possuem e a dos três últimos, por possuírem militares brasileiros em 

função de instrutor em suas escolas de paraquedismo. 

2.5.1 Origens do paraquedismo militar no Brasil 

Em 22 de outubro de 1944, o capitão Roberto de Pessôa (Figura 5) concluía o 

Airborne Course nos Estados Unidos da América. No retorno ao Brasil, encarregou-

se de selecionar e liderar outros quarenta e seis voluntários (os chamados 

Pioneiros) para também realizarem o curso de paraquedismo em Fort Benning. 

Esses militares utilizaram então o conhecimento das técnicas aprendidas no Exército 

Norte-americano para dar origem à Escola de Pára-quedistas (versão nacional da 

United States Army Airborne School), uma das primeiras instituições destinadas à 

formação de tropas paraquedistas na América Latina e, até hoje, a única no Brasil 

(VIANA, 2016). 

 
                                        FIGURA 5 – Capitão Roberto de Pessôa 
                                        Fonte: Memória Histórica do Centro de Instrução Pára-quedista General  
                                                  Penha Brasil (GONÇALVES e CASALI, 2016) 

Conforme indica Viana (2016), a Escola de Pára-quedistas, incluindo a Área 

de Estágios (área dotada de equipamentos próprios para o treinamento de 

paraquedismo), foi instalada no local onde ainda hoje se encontram, as terras da 

antiga fazenda Sapopemba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, em uma 
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localização convenientemente próxima da Base Aérea dos Afonsos, que supriria sua 

necessidade de apoio aéreo.       

O Comando da Escola, que funcionou inicialmente como Núcleo de Formação 

e Treinamento de Pára-quedistas, coube ao Coronel Nestor Penha Brasil (Figura 6), 

paraquedista militar número 48, formado na primeira turma brevetada no Brasil, no 

ano de 1949. Consoante Gonçalves e Casali (2016, p.5), “responsável pela 

implantação e consolidação da atividade aeroterrestre no Brasil”. 

 
                                FIGURA 6 – General de Brigada Nestor Penha Brasil 
                                Fonte: Memória Histórica do Centro de Instrução Pára-quedista General   
                                         Penha Brasil (GONÇALVES e CASALI, 2016) 

 
A partir de 1945, turmas foram enviadas sucessivamente para os EUA com a 

finalidade de formar e dispor de uma quantidade de especialistas que pudessem 

implantar, de fato, uma organização militar aeroterrestre no Brasil, atuando como 

instrutores dos cursos a serem realizados em solo nacional. Finalmente, em 3 de 

janeiro de 1949, foi iniciado o funcionamento do Curso Básico Paraquedista no 

Brasil, que chegou ao final daquele ano com o registro da 133 alunos formados. Em 

1953, foram ampliados os cursos e atividades da Escola, dando origem ao Núcleo 

da Divisão Aeroterrestre, que existiu até 1969. Nesse ano foi criada a Brigada 

Aeroterrestre, cuja denominação foi alterada, em 1971, para Brigada Pára-quedista 

e, finalmente, para Brigada de Infantaria Pára-quedista (denominação que 

permanece até os dias atuais) no ano de 1985 (VIANA, 2016). 

Ressalta-se, em fevereiro de 1947, a incorporação dos primeiros 93 

conscritos voluntários para a prestação do serviço militar, ainda sem condições para 

a formação de paraquedistas na Escola. Em março do mesmo ano, é iniciada a 

preparação pelos Pioneiros, com o apoio dos conscritos, da infraestrutura da Área 
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de Estágios, que compreendia a torre de lançamentos e galpões de instrução. Ainda 

em 1947, por meio dos Diário Oficial da União de 16 de abril e 8 de julho, foram 

publicadas, respectivamente, as instruções para o voluntariado para a primeira 

turma de paraquedistas e as instruções para o exame médico dos candidatos ao 

paraquedismo (GONÇALVES e CASALI, 2016). 

Gonçalves e Casali (2016), também apontam 1950 como um importante 

marco temporal na história da formação básica dos paraquedistas brasileiros, 

destacando a figura do então Major Adauto Bezerra de Araújo como de grande 

importância na consolidação da nova OM e responsável direto pela filosofia de 

atuação da tropa aeroterrestre, que passou de apenas saltadores com paraquedas, 

para combatentes aeroterrestres.    

A diferenciação básica é apresentada pelo General Roberto de Pessôa 

quando diz: 

Há que se distinguir, e logo nos apercebemos disso, que a feliz e fascinante 
sensação de voar sozinho, lançando-se ao espaço de um avião em voo, 
experimentada pelo paraquedista civil, termina na euforia de uma feliz 
aterragem. Nesse momento, é precisamente quando se inicia a aventura 
ousada, sem ideia de recuo em que se exercita o paraquedista militar. 
Operando em território inimigo ou mesmo, na sua lide diária no 
adestramento da tropa, exercitada em reconhecimentos por todas as 
regiões do País, equipada e armada, as mais das vezes com sobrecargas, a 
despeito do bom e mau tempo, nas rudes e imprevisíveis provas de 
resistência e coragem a que deve sempre estar atento o combatente 
aeroterrestre qualificado (PESSÔA,1993 apud MACHADO, 2016, p.35). 

Desde sua criação até os dias atuais, a tropa paraquedista brasileira vem 

exercendo importante papel nos cenários nacional e internacional, como destaca 

Viana⁹⁵: 

Uma sucessão de episódios evidencia a participação da tropa paraquedista 
nas principais intervenções militares na sociedade brasileira no período 
após a Segunda Guerra Mundial, seja em ações de repressão durante o 
regime militar, seja em ações humanitárias ou de segurança pública em 
épocas mais recentes. Com efeito, esse grupamento de militares foi 
empregado pelo governo brasileiro na contenção da revolta dos sargentos 
em Brasília e dos oficiais da Força Aérea Brasileira em Jacareacanga e 
Aragarças, na região amazônica, na década de 1960; nas ações militares 
na região do Araguaia no início da década de 1970; na composição das 
tropas das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas no Panamá, 
em 1960 e em Moçambique, Angola, Timor Leste e Haiti, a partir dos anos 
1990; e nas operações de pacificação dos complexos da Penha e do 
Alemão em 2010 e da Maré em 2014, no Rio de Janeiro, junto às forças de 
segurança pública do estado. 

Bruno  (2010)  destaca a existência de importantes forças coercitivas atuantes 

__________________________ 
⁹⁵ VIANA, Claudius Gomes de Aragão. A criação da Escola de Paraquedistas (1945). Mosaico, Rio 

de Janeiro, v. 7, jul. 2016. p. 190. 
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na comunidade paraquedista, marcadas principalmente pela evidência de atributos 

físicos, emocionais e morais valorizados naquele grupo. Assim, os paraquedistas 

evidenciam sensações ontológicas e sentimentos existenciais, entendendo-se como 

profissionais movidos pelos ideais paraquedistas, cujos atributos de superioridade 

destinam-se ao seu bem maior, este último entendido como a disposição 

incondicional para a defesa e manutenção da integridade nacional. 

2.5.2 O Curso Básico Paraquedista do Exército Brasileiro 

A Portaria Nº 372 – EME (BRASIL, 2016f), de 17 de agosto de 2016, aprova a 

Diretriz para o Planejamento de Cursos e Estágios no âmbito do Sistema de Ensino 

do Exército (SEE) e estabelece a orientação geral para a elaboração dos planos 

anuais de cursos e de estágios SEE, definindo conceitos, atribuições, 

responsabilidades e prazos, em conformidade com a Diretriz de Pessoal do Exército 

Brasileiro 2016-2022 (EB20D-01.028) e a Diretriz de Educação e Cultura do Exército 

Brasileiro 2016-2022 (EB20D-01.031). 

O Curso é uma atividade didático-pedagógica planejada e organizada de 
modo sistemático por meio de documentos básicos de ensino, que tem o 
objetivo de qualificar o aluno para a ocupação de cargos e para o 
desempenho de funções previstas nos QCP das OM do EB⁹⁶. 

A mesma Portaria⁹⁷ aponta que cursos devem estar diretamente alinhados 

com as competências necessárias para os cargos ou funções existentes na estrutura 

organizacional do Exército e devem ser realizados no menor prazo possível, 

atendendo às seguintes condições: ser criado, extinto e ter as suas condições de 

funcionamento reguladas por meio de portaria do EME; integrar os planos de cursos 

e de estágios gerais elaborados pelo EME; ter a sua organização e atualização 

realizadas de acordo com as normas específicas de ensino; ter o seu 

desenvolvimento fundamentado em documentação curricular, ensejando o direito ao 

diploma ou certificado de conclusão de curso; possuir, em princípio, carga horária 

superior a 160 horas de atividades curriculares, presenciais, a distância ou mistas, 

regulamentadas em portaria específica, onde são estabelecidas as suas condições 

de funcionamento; ter o universo de seleção, o número de vagas e o critério de 

preenchimento  dessas  vagas  estabelecido  pelo  EME;   ter  períodos  mínimos  de  

__________________________ 
⁹⁶ BRASIL, Exército. Portaria nº 372-EME, de 17 de agosto de 2016. Aprova a Diretriz para o 
Planejamento de Cursos e Estágios no âmbito do Sistema de Ensino do Exército (SEE) (EB20-
D-01.037) e dá outras providências. Brasília, DF, 2016f. 
⁹⁷ Ibidem 
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aplicação, de acordo com a duração do curso; e ter as despesas de movimentação 

de pessoal atendidas por cota do DGP. 

O SEE mantém cursos nas modalidades formação, graduação, 

especialização, extensão, aperfeiçoamento, altos estudos militares, preparação e 

pós-graduação, estando o Cur Bas Pqdt integrado na modalidade especialização. 

Os cursos de especialização qualificam recursos humanos para ocupação de cargos 

e para o desempenho de funções que exijam conhecimentos e práticas 

especializadas. Os cursos de especialização, via de regra, têm início após a 

conclusão dos cursos de formação ou graduação (BRASIL, 2016f).                

As Portarias N° 019 (BRASIL, 2010a), 064 (BRASIL, 2010b) e 034 (BRASIL, 

2015c), todas do EME, de 19 de março de 2010, de 2 de junho de 2010 e de 26 de 

fevereiro de 2015 definem, respectivamente, o funcionamento do Cur Bas Pqdt para 

oficiais e aspirantes, cadetes do 3° ano da AMAN, e subtenentes e sargentos. 

Estabelecem, em regras gerais, que o curso integre a Linha de Ensino Militar Bélico 

e a modalidade especialização; funcione no CI Pqdt GPB (Figura 7) e na AMAN 

(durante a 1ª fase do curso para cadetes); tenha a duração máxima de seis 

semanas; possibilite a matrícula de 250 a 300 alunos; tenha, como universo de 

seleção, oficiais, aspirantes-a-oficial de carreira das Armas, do Quadro de Material 

Bélico e dos Serviços, cadetes do 3° ano da AMAN, subtenentes e sargentos de 

carreira de qualquer Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos (QMS), que 

estejam servindo ou sejam voluntários para servir na Bda Inf Pqdt, COpEsp e nas 

Cia FE não-orgânicas deste; tenha orientação técnico-pedagógica do DECEx; e 

tenha como Órgão Gestor (OG) o CML. 

 
                                           FIGURA 7 – Símbolo do CI Pqdt GPB 
                                           Fonte: Página Oficial do CI Pqdt GPB na internet (2020c) 
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A Portaria Nº 012-DECEx (BRASIL, 2018f), de 2 de fevereiro de 2018, aprova 

as Instruções Reguladoras para a Inscrição, a Seleção e a Matrícula nos Cursos e 

nos Estágios Gerais do Centro de Instrução Pára-quedista General Penha Brasil. 

Dentre os requisitos gerais a serem observados destacam-se: ter sido 

considerado “APTO” em Inspeção de Saúde (IS); ter alcançado a menção “B” no 

último Teste de Avaliação Física (TAF) e estar classificado, no mínimo, no 

comportamento “BOM” (no caso dos praças). 

No caso do Cur Bas Pqdt, estão previstos exames de aptidão física (EAF) e 

IS específicos. O candidato deverá apresentar-se ao CI Pqdt GPB portando a cópia 

da ata de IS, os resultados e os laudos dos seguintes exames complementares: 

radiografia de tórax (póstero-anterior e perfil - pulmões e coração) e dos seios da 

face; densitometria óssea; sorologia para Lues, HIV, reação Machado Guerreiro 

(sorologia para doença de Chagas); hemograma completo, contagem de plaquetas, 

CPK e eletroforese de hemoglobinas; glicemia em jejum; ureia e creatinina; EPF 

(parasitologia para fezes); EAS (sumário de urina); ECG (eletrocardiograma em 

repouso); teste ergométrico; eletroencefalograma; hepatograma; e TIG (segmento 

feminino), realizado quinze dias antes do início do EAF definitivo.  

O exame de aptidão física envolve provas que têm caráter eliminatório e são 

realizadas em três dias, aplicadas por comissões nomeadas pelo Cmt do CI Pqdt 

GPB. As provas são distribuídas na ordem que se segue, pelos dias de exame: 

flexão na barra, abdominal supra e flexão de braço no primeiro dia; subida na corda 

e corrida no segundo dia; e natação no terceiro dia. Na prova de subida na corda, o 

candidato deverá subir uma corda vertical, mantendo-a distendida ao lado do corpo, 

sem o auxílio de pernas ou pés. Na prova de corrida, o candidato deverá percorrer 

um percurso preestabelecido, dentro do tempo estipulado. Na prova de natação, o 

candidato deverá nadar fardado dentro do tempo previsto, em qualquer estilo, 

partindo da posição de pé ou de flutuação e, durante o percurso, não poderá apoiar-

se em qualquer auxílio. Nas provas de abdominal supra, flexão de braço e flexão na 

barra, a execução deve ser conforme a Portaria Nº 268-EME, de 18 de julho de 2016 

(BRASIL, 2016d). 

As provas do Exame de Aptidão Física do Cur Bas Pqdt e seus respectivos 

índices, por sexo e faixa etária, estão sintetizados, conforme apresentado no Quadro 

11. 
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PROVAS 

SEXO/FAIXA ETÁRIA/PADRÃO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Até 34 anos 
A partir de 

35 anos, inclusive 
Até 34 anos 

A partir de 
35 anos, inclusive 

FLEXÃO NA BARRA 12 9 6 4 

ABDOMINAL SUPRA 74 64 74 64 

FLEXÃO DE BRAÇO 38 32 21 18 

SUBIDA NA CORDA 4,00 m 2,50 m 

CORRIDA 5 km em 25 min em 26 min em 31 min em 33 min 

NATAÇÃO 50 m em 2 mim e 30 s em 3 mim 

    QUADRO 11 – EAF do Cur Bas Pqdt 
     Fonte: O autor, adaptado de IRISM nos cursos e estágios gerais do CI Pqdt GPB (BRASIL, 2018f)  

O candidato tem direito a duas tentativas para cada prova, exceto na prova de 

corrida. A 2ª tentativa é executada após a passagem de todos os candidatos na 

referida prova, respeitando um intervalo mínimo de quinze minutos. O uniforme 

utilizado nas provas é o 10º C, sem camisa e sem cobertura para os candidatos do 

sexo masculino e sem cobertura para as candidatas do sexo feminino. Para a prova 

de natação o uniforme é o 9º B sem cobertura e com coturno⁹⁸.  

Cabe ressaltar que a mesma IRISM⁹⁹, estabelece, como requisito específico, 

que o candidato aos cursos de Mestre de Salto, Precursor Paraquedista, Dobragem, 

Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar e ao estágio de Salto Livre seja 

possuidor do Cur Bas Pqdt. Por sua vez, a Diretriz Reguladora para a Inscrição, 

Seleção, Matrícula e Execução dos Cursos do Centro de Instrução de Operações 

Especiais (BRASIL, 2016g) estabelece o Cur Bas Pqdt como requisito para o Curso 

de Forças Especiais. 

O Perfil Profissiográfico do concludente do Cur Bas Pqdt (BRASIL, 2019o), 

aprovado pelo Boletim Nr 07, de 24 de janeiro de 2019, do DECEx, estabelece a 

finalidade, as competências profissionais, os eixos transversais e o mapa funcional 

do curso (Anexo C).  

As competências profissionais (empregar as técnicas de TFM necessárias à 

seleção e preparação do combatente aeroterrestre; empregar os procedimentos 

aeroterrestres; empregar as técnicas de abandono de aeronave militar em voo; e 

empregar as técnicas de aterragem e reorganização) refletem as unidades de 

competência (UC) que integram a competência principal. Esta reflete a finalidade do  

__________________________ 
⁹⁸ BRASIL, Exército. Portaria nº 372-EME, de 17 de agosto de 2016. Aprova a Diretriz para o 
Planejamento de Cursos e Estágios no âmbito do Sistema de Ensino do Exército (SEE) (EB20-
D-01.037) e dá outras providências. Brasília, DF, 2016f. passim. 
⁹⁹ Ibidem 
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curso que é realizar o salto com o paraquedas semiautomático, de uma aeronave 

militar em voo.  

Os eixos transversais envolvem atitudes, capacidades físicas e motoras e 

valores. Dentre as atitudes, o concluinte deve evidenciar: autoconfiança, 

cooperação, coragem física, cumprimento de missão, decisão, equilíbrio emocional, 

iniciativa, persistência e resiliência. No âmbito das capacidades físicas e motoras, 

espera-se do paraquedista: coordenação motora, equilíbrio dinâmico e recuperado, 

força dinâmica, estática e explosiva e resistência física aeróbica, anaeróbica e 

muscular localizada. E, no rol dos valores, elencam-se: aprimoramento técnico-

profissional, disciplina e espírito de corpo. 

O Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) do Cur Bas Pqdt 

relaciona as disciplinas, situação integradora, atividades de complementação do 

ensino e atividades administrativas escolares, todas com suas respectivas cargas 

horárias que totalizam 240 horas para o curso (BRASIL, 2017f).  

O Plano Integrado de Disciplinas (PLANID) relaciona cada disciplina com uma 

UC e elenca os elementos de competência (EC) que as compõem. Relaciona, ainda, 

o eixo transversal de cada disciplina e dá as orientações metodológicas para a 

situação integradora do curso que é a realização dos saltos de qualificação. São 

realizados cinco saltos com paraquedas semiautomático, de uma aeronave militar 

em voo. Dependendo da disponibilidade de aeronaves da FAB, e a critério do Diretor 

de Ensino, podem ser realizados, no mínimo, três saltos (BRASIL, 2017d). 

Os Saltos de Qualificação serão avaliados como uma Avaliação de 
Integração (AI), por se tratar da simulação de uma situação real relevante. 
Essa AI será uma Avaliação Somativa, do tipo Prova Formal Prática, 
interdisciplinar, individual e sem consulta. Seu resultado será indicado por 
meio das expressões APTO ou INAPTO, da mesma forma que a Nota Final 
de Curso (BRASIL, 2017e).  

Os Planos de Disciplina (PLADIS) apresentam os assuntos, objetivos de 

aprendizagem e orientações metodológicas quanto aos procedimentos didáticos e 

indicações básicas de segurança na instrução. As disciplinas previstas no Cur Bas 

Pqdt são as seguintes: Treinamento Físico Militar; Procedimentos Aeroterrestres; 

Abandono de Aeronave; e Aterragem e Reorganização. Todas são desenvolvidas 

conforme previsto no Caderno de Instrução de Treinamento e Técnica Básica do 

Paraquedista Militar (EB70-CI-11.001) 

A primeira disciplina, TFM, é composta pelos assuntos: Cerimonial e 

Aquecimentos, Ginástica Básica Paraquedista, Pista de Treinamento em Circuito 
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(PTC) Paraquedista, Ginástica com Toros Paraquedista, Pista de Cordas, Corrida 

Contínua e Treinamento para o Teste de Verificação Física (TVF). Sua carga horária 

é de 74 horas (BRASIL, 2017d). 

Esta Disciplina será desenvolvida em 2 (duas) partes ou 2 conteúdos 
didáticos. O Conteúdo 1 será ministrado na 1ª Fase do Cur Bas Pqdt, com 
duração de 3 (três) semanas, tendo por finalidade selecionar o militar 
possuidor das capacidades físicas/psicomotoras e das atitudes necessárias 
ao Paraquedista Militar, conforme especificado no Eixo Transversal, 
considerando que o mesmo deve ser um combatente de elite. O Conteúdo 2 
será ministrado na 2ª Fase do Cur Bas Pqdt, com duração de 2 (duas) 
semanas, tendo por finalidade a manutenção das capacidades físicas e a 
confirmação das atitudes inerentes ao Pqdt Mil (BRASIL, 2017d). 

Na sequência, a disciplina Procedimentos Aeroterrestres reúne os assuntos: 

Utilização do Equipamento, Falsa Porta, Emergências, Panes e Obstáculos, 

Equipamento Suspenso e Cerimonial da 2ª fase. Sua carga horária é de 33 horas 

(BRASIL, 2017c). 

Já a disciplina Abandono de Aeronave engloba o assunto Torre. A torre é um 

simulador mecânico da Área de Estágios. Nesse, de forma gradual e progressiva, 

busca-se atingir o padrão de desempenho, visando contextualizar todos os 

procedimentos do saltador, à luz da realidade do salto de aeronave militar em pleno 

voo (BRASIL, 2017a). Sua carga horária é de 15 horas. 

Finalizando as disciplinas, a Aterragem e Reorganização é constituída pelos 

assuntos: Instrução na Plataforma e no Balanço e Reorganização e Arrastamento. O 

balanço é outro simulador mecânico da Área de Estágios, que visa contextualizar os 

procedimentos do saltador, à luz da realidade do contato com o solo após o salto. 

Sua carga horária é de 16 horas (BRASIL, 2017b).  

Durante a 1ª fase são realizadas três avaliações, uma formativa e duas 

somativas. A Pista de Cordas é avaliada em caráter somativo e o TVF é avaliado 

inicialmente em caráter formativo e, em seguida, somativo. Já na 2ª fase, são 

realizadas outras três avaliações, todas de caráter somativo. São avaliadas as 

técnicas de aterragem (balanço) e de saída de aeronave (torre); e a manutenção da 

capacidade física do militar por meio do Teste de Saída de Área (TSA).  

As condições de execução das avaliações e aprovação constam no Programa 

de Treinamento do Cur Bas Pqdt (BRASIL, 2018b). A Pista de Cordas deverá ter a 

transposição de todos os seus obstáculos, em uma passagem única, em pelo menos 

uma das sessões realizadas durante a 1ª fase do curso. No balanço e na torre, 
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atingir no mínimo o conceito “R”, conforme critérios e baremas estabelecidos. E no 

TVF e TSA, atingir os índices, conforme o Quadro 12: 

TVF 

IDADE BARRA CANGURU FLEXÃO ABDOMINAL CORRIDA 5 km OBS 

≤ 34 
anos 

8 50 35 50/2 min 25 min Masc 

4 40 19 44/2 min 31 min Fem 

35 a 44 
anos 

7 45 32 48/2 min 26 min Masc 

3 35 16 42/2 min 32 min Fem 

≥ 45 
anos 

6 40 30 46/2 min 27 min Masc 

3 30 15 40/ 2 min 33 min Fem 

TSA 

IDADE BARRA CANGURU FLEXÃO ABDOMINAL CORRIDA 4 km OBS 

≤ 34 
anos 

3 
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25 30/2 min 25 min Masc 

2 15 20/2 min 31 min Fem 

35 a 44 
anos 

3 25 30/2 min 26 min Masc 

2 15 20/2 min 32 min Fem 

≥ 45 
anos 

3 25 30/2 min 27 min Masc 

2 15 20/2 min 33 min Fem 

     QUADRO 12 – TVF e TSA do Cur Bas Pqdt 
    Fonte: O autor, adaptado de Programa de Treinamento do Cur Bas Pqdt (BRASIL,,2018b) 

O Programa de Treinamento (BRASIL, 2018b) regula, ainda, o plano de 

desenvolvimento atitudinal dos alunos, as normas para o apoio de saúde ao curso, 

medidas preventivas de acidentes na instrução, entre outros. Também orienta os 

procedimentos dos instrutores e monitores e os relativos à saúde dos instruendos. 

2.5.3 O curso de paraquedismo dos EUA 

O Basic Airborne Course (BAC) é realizado no U.S. Army Fort Benning and 

The Maneuver Center of Excellence (Figura 8), Georgia. Enquadrada no Fort 

Benning, a U.S. Army Infantry School desenvolve diversos programas de instrução. 

Dentre estes, destacamos o Airborne que é responsabilidade da Airborne and 

Ranger Training Brigade (uma das unidades da Infantry School). 

Especificamente, o 1st Battalion, 507th Parachute Infantry Regiment (1-507th 

PIR) “treina paraquedistas a fim de fornecer ao Departamento de Defesa soldados, 

marinheiros, aviadores e fuzileiros navais para conduzir operações aeroterrestres 

[...] e forjar o espírito de paraquedista nas jovens lideranças” (EUA, 2020c, tradução 

nossa).   

O objetivo do treinamento aeroterrestre é qualificar o pessoal no uso do 
paraquedas como um meio de combate. Esse treinamento também 
desenvolve liderança, autoconfiança e espírito agressivo por meio de 
condicionamento mental e físico (EUA, 2003, p. 1-1, tradução nossa). 

“Os  soldados  aeroterrestres  têm  uma  longa  e  distinta  tradição  de ser um 
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                          FIGURA 8 – Símbolo do U.S. Army Fort Benning and The Maneuver Center of        
Excellence                                                                                                                                                                

                      Fonte: The Official Home Page of the U.S. Army (2020) 

corpo de elite de combate, homens e mulheres - pessoas que sempre deram o 

exemplo de determinação e coragem” (EUA, 2020a, tradução nossa). Dessa forma, 

entende-se que o voluntário ao curso assume a responsabilidade de manter o 

mesmo padrão dos combatentes aeroterrestres do passado. 

O BAC é destinado a oficiais comissionados, subtenentes, oficiais não 

comissionados, cadetes qualificados e pessoal alistado. Estes últimos devem ter 

completado o treinamento básico de combate (Basic Combat Training). Os requisitos 

para ingresso no curso são: ser voluntário; estar qualificado fisicamente para a 

atividade paraquedista; estar dentro dos padrões de aptidão médica; atingir os 

padrões do Army Physical Fitness Test (APFT) para a faixa etária de 17 a 21 anos; e 

executar com sucesso Flexed Arm Hang (FAH) por vinte segundos. Além disso, 

todos os alunos devem atender ao requisito de peso de 110 libras, devendo manter 

esse peso durante o treinamento. “O padrão de 110 libras é o peso mínimo aceitável 

para atingir o peso mínimo de 160 libras para saltar com o paraquedas T-11 ATPS 

(110 + peso T-11 = 162,2 libras) (EUA, 2020b, tradução nossa).  

O APFT é um teste físico do Exército dos EUA, que na faixa etária de 17 a 21 

anos, engloba exercícios e índices, conforme o Quadro 13:     

EXERCÍCIO 
REPETIÇÕES 

TEMPO LIMITE 
MASCULINO FEMININO 

Flexão de braço 42 19 2 min 

Abdominal 53 53 2 min 

Corrida 3.219 m 
MASCULINO 

FEMININO 
15 min e 54 s 
18 min e 54 s 

     QUADRO 13 – Exercícios e índices do APFT na faixa etária de 17 a 21 anos 
     Fonte: O autor, adaptado do TC 3-21.220 Static Line Parachuting Technique and Training (EUA,                                                                        
a                2017, p. 1-2)   
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O FAH “é um teste para garantir que os alunos possam puxar e segurar um 

paraquedas para evitar outros saltadores no ar, obstáculos no chão e assumir uma 

atitude adequada de preparação para aterrar” (EUA, 2020a, tradução nossa).  

Os alunos devem montar a barra a partir de uma posição de suspensão 
totalmente estendida, com as palmas das mãos voltadas para o corpo. Os 
alunos, ao receberem o comando de se levantarem, puxarão seu peso 
corporal até que a cabeça e o queixo estejam acima da barra, com a barra 
no nível do cadarço de identificação. Uma vez nessa posição, o aluno é 
obrigado a manter essa posição por 20 segundos, demonstrando a 
capacidade de segurar um deslocamento com o T-11 ATPS (EUA, 2020c, 
tradução nossa). 

As posições de execução do FAH estão exemplificadas, conforme a seguir 

(Figura 9): 

 

                             FIGURA 9 – Execução do FAH 
                             Fonte: U.S. Army Fort Benning and The Maneuver Center of Excelle (EUA, a                       
a                                             2020a) 

O BAC tem a duração de três semanas que correspondem, respectivamente, 

a uma das três fases do curso, a saber: Ground, Tower e Jump. Durante a primeira 

fase (Semana do Solo), inicia-se um programa intensivo de instruções para 

desenvolver habilidades aeroterrestres, que preparam o aluno para executar um 

salto de paraquedas e aterrar em segurança.  O treinamento é realizado na porta 

simulada, na torre de 10 m e no Lateral Drift Apparatus (LDA). “Para avançar para a 

Semana da Torre, você deve ser qualificado individualmente na torre de 10 m, no 

LDA, e passar todos os requisitos de treinamento físico” (EUA, 2020c, tradução 

nossa). 

As habilidades individuais aprendidas durante a Semana do Solo são 

refinadas durante a Semana da Torre e o conceito de saída em massa da aeronave 

é adicionado ao treinamento. Os aparelhos usados nesta semana são as torres de 
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dez metros, o Swing Landing Trainer (SLT), a porta simulada para o treinamento de 

saída em massa da aeronave, o equipamento suspenso e a torre de 76 metros. 

“Para avançar para a Semana de Salto, você deve se qualificar no SLT, dominar os 

procedimentos de saída em massa da torre de 10 metros e cumprir todos os 

requisitos de treinamento físico” (EUA, 2020a, tradução nossa). 

Durante a Semana de Salto os alunos devem concluir, com êxito, cinco saltos 

com o paraquedas T-11 a 1250 pés de altura de uma aeronave C-130 ou C-17. 

Geralmente, dois saltos são com equipamentos de combate e três saltos são 

Hollywood, em que o saltador usa apenas o paraquedas principal e reserva. “O 

último salto culminará na combinação do equipamento de combate com um salto 

noturno, proporcionando ao aluno uma compreensão completa do salto equipado no 

combate noturno” (EUA, 2020c, tradução nossa). 

Os alunos são treinados pelos mesmos sargentos de pelotão, sargentos de 
seção e líderes de esquadrão nas três fases do treinamento (solo, torre e 
salto). A execução dessa filosofia de ensino fortalece a coesão, a disciplina 
e a supervisão da unidade, ao mesmo tempo em que fornece paraquedistas 
de qualidade em toda a força (EUA, 2020c, tradução nossa). 

O treinamento físico é incluído em cada dia de treinamento no solo. Os alunos 

que não acompanham o progresso do treinamento são encaminhados para uma 

comissão que decide por mantê-los no curso ou devolvê-los à sua unidade. “Os 

exercícios diários são projetados para condicionar os grupos musculares que 

desempenham um papel importante no salto” (EUA, 2003, p. 1-2, tradução nossa). 

Durante a semana do solo, os alunos devem concluir três corridas de 3,2 milhas 

num ritmo de oito minutos e 45 segundos a nove minutos e 15 segundos por milha. 

As corridas são realizadas em forma e o aluno não deve concluir o percurso mais de 

três passos atrás da formação original. Durante a semana da torre, os alunos devem 

completar duas corridas de quatro milhas no mesmo padrão de ritmo e uma corrida 

de cinco milhas. Um quadro demonstrativo do treinamento físico diário é 

apresentado no Apêndice L. 

2.5.4 O curso de paraquedismo da Argentina 

O Curso de Paracaidista Militar é realizado na Escuela de Tropas 

Aerotransportadas y Tropas de Operaciones Especiales (ETA y TOE) (Figura 10), 

localizada em Córdoba. Ao concluinte do curso, é garantida a Aptitud Especial de 

Paracaidista Militar (AEPM). 
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FIGURA 10 – Símbolo da ETA y TOE 

                                                   Fonte: Sitio Web Oficial del Arma de Infantería del Ejército   a a a a                                                                          
a                                                             Argentino (2016) 

O objetivo do curso é preparar técnica, psíquica, física e espiritualmente o 
aluno para superar a apreensão de lançar-se no vazio, de uma aeronave 
em voo, e depois de chegar ao solo, estar nas melhores condições para 
iniciar o combate (ARGENTINA, 2012b, p. 2-11, tradução nossa). 

“Outra finalidade é, também, desenvolver a capacidade de liderança, 

autoconfiança, espírito desafiador e competitivo, e aumentar o valor e a coragem por 

meio da execução de ações arriscadas” (ARGENTINA, 2012a, p. I, tradução nossa). 

O curso destina-se a oficiais, suboficiais e soldados do Exército e de outras 

Forças Armadas. Forma os oficiais e suboficiais que estão destinados, ou que 

desejam obter a AEPM para serem destinados, à IVta Brigada Aerotransportada. 

“Toda vez que se realiza o Curso Básico Conjunto de Comandos, se realiza um 

curso de paraquedismo para aqueles cursantes que não possuem a AEPM” 

(ARGENTINA, 2012b, p. 1-11, tradução nossa). 

Formar como paraquedistas militares os soldados voluntários da IVta 
Brigada Aerotransportada ou outras Unidades Paraquedistas, que atingiram 
as exigências do Núcleo de Instrução Básica (NIB) e que devem completar 
as unidades de combate (ARGENTINA, 2012b, p. 1-11, tradução nossa). 

As condições de admissão do aluno no curso envolvem inspeções médicas, 

psicológicas, físicas e “não haver sido desligado do curso em mais de duas 

oportunidades por inaptidão ou voluntariamente” (ARGENTINA, 2012b, p. 7-11, 

tradução nossa). A inspeção médica envolve exames clínicos, laboratoriais, 

cardiológicos, radiológicos e neurológicos. A avaliação psicológica é feita pelo 

Centro de Orientación Educacional da ETA y TOE. 

A aprovação do aluno no curso está condicionada a: obter média final mínima 

de 75 pontos nas matérias teóricas e práticas; completar no mínimo 95% da carga 

horária do curso; atingir as exigências físicas finais e da Plaza de Aparatos de 
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Paracaidismo; e completar seis saltos de aeronave em voo, “podendo dar por 

aprovado no curso o pessoal que, por limitação de horas de voo, tenha efetuado no 

mínimo quatro saltos” (ARGENTINA, 2012b, p. 7-11, tradução nossa).   

O curso tem duração de cinco semanas. As quatro primeiras compreendem o 

adestramento na Plaza de Aparatos de Paracaidismo, treinamento físico e aulas 

teóricas. Na última semana, são executados os saltos de uma aeronave em voo. 

As atividades de instrução na Plaza de Aparatos de Paracaidismo servem 
para permitir que o paraquedista: atinja o melhor nível técnico para lidar 
facilmente com o lançamento de aeronaves em voo e, depois de chegar à 
terra, esteja nas melhores condições para iniciar o combate (ARGENTINA, 
2012a, p. 1, tradução nossa). 

Além do adestramento na Plaza de Aparatos de Paracaidismo, o manual RFP 

– 60 – 01 Instrucción Basica del Paracaidista Militar (ARGENTINA, 2012a) prevê 

instruções sobre: atividades na aeronave, saída de aeronave, controle do 

paraquedas durante a descida, aterragem, desprendimento do paraquedas após 

aterrar e treinamento físico do paraquedista militar. Dessa forma, o aluno chegará ao 

final do curso com um amplo rol de conhecimento na atividade aeroterrestre. 

Esse rol pode ser dividido em conhecimentos considerados básicos e 

específicos. Os básicos são acerca de: tropas paraquedistas, características, 

emprego doutrinário e história das tropas aeroterrestres; importância e 

características das operações aeroterrestres; material de paraquedismo disponível 

no Exército; dobragem e manutenção de paraquedas; sistema de liberação da 

mochila e pacotes para armamento individual e de apoio; e características das 

aeronaves disponíveis para a execução da atividade aeroterrestre. 

Já dentre os específicos estão: atividades do paraquedista durante o voo e 

lançamento; procedimentos referentes à saída da aeronave em voo, manobras e 

manejo do paraquedas e execução da técnica de aterragem; execução dos 

procedimentos de emergência; princípio de funcionamento do paraquedas; missão, 

organização e funções do Serviço de Voo e Lançamento; e características gerais, 

fases, escalonamento, planejamento e execução de uma operação aeroterrestre. 

“O adestramento e treinamento estão projetados para adquirir um alto grau de 

eficiência e a incorporação de habilidades para a condução do corpo através da 

automação de movimentos, utilizando técnicas já comprovadas” (ARGENTINA, 

2012a, p. I, tradução nossa). 

  As matérias e cargas horárias se organizam, conforme o Quadro 14: 
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MATÉRIA HORAS 

HISTÓRIA MILITAR AEROTERRESTRE 3 

APARATOS DE PARAQUEDISMO 106 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 22 

CONHECIMENTO DO MATERIAL 22 

EMERGÊNCIAS 7 

SERVIÇO DE VOO E LANÇAMENTO  4 

TÁTICA GERAL AEROTERRESTRE E DAS ARMAS E/OU SERVIÇOS 12 

VOO E LANÇAMENTO (SALTOS) 26 

TOTAL DE HORAS DE INSTRUÇÃO 202 

           QUADRO 14 – Matérias e respectiva carga horária do Curso de Paracaidista Militar 
           Fonte: O autor, adaptado do Proyecto Currilar del Curso de Paracaidista Militar  
AAAAAAAAAA(ARGENTINA, 2012b, p. 3-11) 

 
É importante salientar que “deve-se ter em mente que a missão do soldado 

paraquedista só começa quando a reorganização de toda a fração for concluída” 

(ARGENTINA, 2012a, p. II, tradução nossa).   

2.5.5 O curso de paraquedismo do Peru 

O Curso Básico de Paracaidismo Militar é realizado na Escuela de 

Paracaidistas del Ejército (EPE) (Figura 11) e é destinado “tanto ao pessoal militar 

do Exército, à Marinha do Peru, à Força Aérea do Peru, à Polícia Nacional e aos 

civis autorizados pelo Quartel General do Exército”. Sediada em Lima, a EPE é uma 

OM “cuja missão é ministrar a instrução técnica de paraquedismo militar às 

Unidades Orgânicas da 1ª Brigada de Forças Especiais, do Exército e àquelas 

ordenadas pelo Comando do Exército” (PERU, 2018, tradução nossa).  

 
                                          FIGURA 11 – Símbolo da EPE 
                                          Fonte: Portal Institucional de Ejército del Perú (2018) 
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O manual ME 30-23 Paracaidismo Básico Militar (PERU, 2015, p. 1-1) 

estabelece as diretrizes para a instrução, prescrevendo “as técnicas e 

procedimentos relacionados com a instrução do Programa Básico de Paracaidismo 

Militar (PBPM), do ponto de vista técnico” (tradução nossa). Dessa forma “determina 

as medidas de segurança a serem levadas em consideração durante a instrução, 

bem como a descrição e os usos dos diferentes dispositivos, equipamentos e 

instalações usados para ministrar a instrução” (tradução nossa). 

Para a seleção, é indispensável que o pessoal postulante ao curso seja 

voluntário e “deve estar em boas condições físicas e mentais, para ter certeza de 

que, quando chegar o momento do salto de paraquedas, o executará com a máxima 

segurança” (PERU, 2015, p. 2-1, tradução nossa). 

Os resultados serão exitosos, se durante a instrução observa-se: 1) estrita 
disciplina; 2) treinamento físico progressivo; 3) um alto nível de habilidade 
no emprego de cada dispositivo, equipamento ou instalações; 4) preparação 
psicológica do aluno,  orientada para a execução dos lançamento [...]; e 5) 
desenvolver entre o pessoal, companheirismo e espírito de corpo (PERU, 
2015, p. 2-1, tradução nossa). 

A preparação física dos alunos é feita por meio de sessões de calistenia 

paraquedista, exercícios com toras de madeira, pista de cordas, pista de aparelhos e 

corrida. “Cada sessão será avaliada para determinar o progresso do aluno, a fim de 

determinar se este está, ou não, em condições de continuar a instrução” (PERU, 

2015, p. 2-1, tradução nossa).  

Para que o Aluno Paraquedista se encontre em ótimas condições físicas, se 
requer a programação de uma instrução física rigorosa, mas é necessário 
que os alunos, de forma progressiva, sejam preparados para este fim. Para 
isso, nas progressões semanais se incluirá o tempo necessário para realizar 

a prática do treinamento físico (PERU, 2015, p. 2-1, tradução nossa). 

Para formar o paraquedista, o PBPM é dividido em três fases: Tierra, 

Especializada e Salto. “Todo o progresso na formação do paraquedista se baseia 

em cinco técnicas fundamentais que, executadas corretamente, darão ao aluno 

confiança e segurança no lançamento” (PERU, 2015, p. 3-1, tradução nossa). Essas 

técnicas são: control del paracaidista dentro de la aeronave; control del cuerpo 

desde que el paracaidista abandona la aeronave hasta la apertura del velamen; 

control del paracaídas durante el descenso planeado; Aterrizaje; e control del 

paracaídas después del aterrizaje. 

A primeira técnica diz respeito ao controle do paraquedista dentro da 

aeronave. “Isso é obtido por meio das vozes e sinais de comando emitidos pelo 
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Mestre de Salto antes do lançamento, garantindo, assim, que o pessoal salte sem o 

menor perigo sobre sua zona de lançamento” (PERU, 2015, p. 3-1, tradução nossa). 

A segunda técnica está relacionada ao correto controle do corpo desde o 

momento que o paraquedista abandona a aeronave até a abertura do velame. 

“Nesse tempo que não dura mais que quatro segundos, o paraquedista deve manter 

seu corpo em uma posição compacta (JEBI¹ºº), para evitar girar ou dar voltas no ar, 

facilitando, assim, a abertura do velame” (PERU, 2015, p. 3-1, tradução nossa). 

A terceira técnica é relativa ao controle do paraquedas durante sua descida 

no ar em direção ao solo.  

Isso permitirá que o aluno pegue as linhas de direção e observe o ambiente 
ao redor ou faça pequenos movimentos para evitar colidir com outros 
paraquedistas (MC1-1D, T-10R) ou evitar obstáculos no chão (árvores, 
cabos de alta tensão, água). O paraquedista manobra o paraquedas MC1-
1D com giros para a esquerda/direita, movendo-o para a zona de 
lançamento, devendo necessariamente estar de frente para o vento antes 
de fazer contato com o solo (PERU, 2015, p. 3-1, tradução nossa). 

A quarta técnica é a aterragem, procedimento a ser adotado para o pouso. 

“Essa técnica serve para que o paraquedista amorteça a queda, distribuindo a 

intensidade do choque por todo o corpo. A maioria das lesões que normalmente 

ocorrem são devidas a aterragens inadequadas” (PERU, 2015, p. 3-1, tradução 

nossa).  

A última técnica abrange o controle do paraquedas depois da aterragem. 

“Uma vez que o paraquedista tenha feito contato com o solo, ele terá que controlar 

seu paraquedas, desequipar-se e ser capaz de realizar a missão designada” (PERU, 

2015, p. 3-1, tradução nossa). 

No final da Fase Tierra, o aluno passa por uma avaliação [...] da EPE. Esse 
processo será de acordo com as normas vigentes neste estabelecimento de 
ensino. O objetivo deste processo é verificar se o aluno está em condições 
de realizar um salto de uma aeronave militar em voo e aterrar em 
segurança. Para isso, uma verificação será realizada por meio da prática 
das instruções ministradas nesta fase do curso. Os aprovados seguirão a 
Fase Especializada do Programa e, posteriormente, a Fase de Salto 
(PERU, 2015, p. 3-64, tradução nossa).  

Após terem recebido todas as instruções previstas no PBPM, na última 

semana são realizados os saltos de qualificação. “Para qualificar-se paraquedista 

militar, são necessários no mínimo três saltos que deverão ser realizados a uma 

altura de 1200 pés” (PERU, 2015, p. 3-65, tradução nossa). 

_________________ 
¹ºº JEBI é um “termo em inglês JUMP EXIT BODY IMPULSE (impulso do corpo para uma saída 
exitosa). Posição que toma o paraquedista para abandonar uma aeronave em voo” (PERU, 2015, p. 
1-4, tradução nossa).  



94 
 

 

2.5.6 O curso de paraquedismo do Paraguai 

Diferentemente do Brasil e dos países anteriormente citados, a tropa 

paraquedista paraguaia não está inserida no Exército Paraguaio, mas sim, na Força 

Aérea daquele país.  

A Brigada Aerotransportada (BAT) é uma grande unidade com 
características especiais que a distingue entre as demais organizações 
militares da Força Aérea Paraguaia. Integrada somente por voluntários, é 
uma tropa de elite focada aos duros exercícios da intensa preparação para 
o combate, e ao constante desafio da atividade paraquedista. A BAT, […], 
se constitui na tropa de resposta rápida por excelência, capaz de ser 
lançada em curto prazo em qualquer área de operações; possibilidade que 
define, sua essência, [...]. Por isso mesmo, tudo nesta tropa gira em torno 
da busca constante de maior operacionalidade e do aperfeiçoamento 
profissional de seus integrantes, mantendo a mística paraquedista 
(PARAGUAI, 2018, tradução nossa). 

A BAT tem por missão “executar os planos e cumprir as missões ordenadas 

pelo escalão superior no campo estratégico ou tático; fornecer segurança às bases e 

instalações da Força Aérea (PARAGUAI, 2019, tradução nossa). Cabendo-lhe, 

ainda, “planejar, orientar, coordenar e transmitir instruções militares para o 

treinamento de tropas de paraquedistas e outros elementos para apoiar suas 

operações (PARAGUAI, 2019, tradução nossa). Essas instruções ficam a cargo da 

Escuela de Paracaidismo (Figura 12). 

 
 FIGURA 12 – Símbolo da Escuela de Paracaidismo 

                                  Fonte: Página da Fueza Aérea Paraguaya na internet (2019) 

Conforme apresentado na página oficial da Cooperação Militar Brasileira no 

Paraguai (CMBP) na internet,  

A história da Assessoria Brasileira de Paraquedismo na Brigada 
Aerotransportada do Paraguai é um reflexo da cooperação, integração e 
amizade entre o Paraguai e o Brasil. Sua origem está diretamente 
relacionada ao início do paraquedismo no Paraguai, bem como à criação da 
Escuela de Paracaidismo (BRASIL, 2016b, tradução nossa). 
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Em “14 de dezembro de 1957, os primeiros paraquedistas militares 

paraguaios são recebidos na República Federativa do Brasil” (PARAGUAI, 2019, 

tradução nossa) a fim de receberem a instrução aeroterrestre ministrada pelo CI 

Pqdt GPB. “Em 1965, o Major de Artilharia Italo Mazzoni da Silva, oficial do Exército 

Brasileiro, foi nomeado e assumiu o papel de primeiro assessor de paraquedismo 

no, à época, Regimento Aerotransportado, futura Brigada Aerotransportada” 

(BRASIL, 2016b, tradução nossa). 

“No ano seguinte, em 1966, o Major Mazzoni, trabalhando com os 

paraquedistas paraguaios pioneiros treinados no CI Pqdt GPB, coordenou a 

conclusão do primeiro Curso Básico de Paracaidismo em terras guaranis (BRASIL, 

2016b, tradução nossa). Assim, “em 2 de março de 1966, é criada a Escuela de 

Paracaidismo, sendo nela realizados os cursos Básico de Paracaidismo e Maestro 

de Salto” (PARAGUAI, 2019, tradução nossa). 
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3 METODOLOGIA 

Consoante Barros (2012), metodologia é o modo de trabalhar algo, de 

escolher ou constituir materiais, de extrair algo destes, vinculando-se a ações 

concretas, com o intuito de solucionar um problema. Rodrigues (2006) aponta que 

metodologia contempla não só a fase de exploração de campo, como a escolha 

do espaço, a seleção do grupo, o estabelecimento dos critérios de amostragem e a 

construção de estratégias para entrada em campo, como também a definição de 

instrumentos e procedimentos para análise dos dados coletados. Isso posto, a 

presente seção apresentará, em pormenores, a metodologia que foi desenvolvida 

visando solucionar o problema de pesquisa. 

Dessa maneira, para um melhor encadeamento de ideias, esta seção foi 

dividida nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento 

de Pesquisa. 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

O contexto estudado foi o atual sistema de IM desenvolvido na IIB da Bda Inf 

Pqdt, tomando por base a documentação que o regula. Nesse ínterim, buscou-se 

identificar sua adequabilidade com as diretrizes constantes no PIM e no SIMEB, bem 

como com o programa previsto no PP de IIB. No mesmo sentido, buscou-se 

identificar os processos de seleção e formação de paraquedistas militares em outros 

países para fim de comparação aos mesmos processos brasileiros. 

A pesquisa ficou limitada à uma pesquisa documental e bibliográfica com foco 

na atividade paraquedista, questionários e entrevista com pessoal com tal 

especialização e à aplicação das propostas de revisão do PP em um grupamento de 

instrução que realizou, em 2020, a IIB na Bda Inf Pqdt. Limitou-se, também, ao 

consentimento de participação da Direção de Instrução e de militares que já tenham 

sido instrutores/monitores do Cur Bas Pqdt ou Estg Bas Pqdt no Brasil ou no 

exterior. E, por fim, o estudo ficou limitado à impossibilidade de reproduzir, na 

íntegra, uma IIB no modelo proposto, resguardado pela expertise do autor em 

relação às lides aeroterrestres. 

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, a “Capacitação 

básica do Sd Pqdt” apresenta-se como variável dependente, tendo em vista que a 

manipulação exercida na variável independente, “IIB do Sd Pqdt”, causa efeito 

significativo sobre a primeira. 
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As características das variáveis de estudo fizeram necessário defini-las 

conceitual e operacionalmente, a fim de torná-las passíveis de observação e de 

mensuração, por meio de suas dimensões, indicadores e formas de medição. 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

Variável I: Capacitação básica do soldado paraquedista. 

No contexto desta pesquisa, a variável dependente, “Capacitação básica do 

Sd Pqdt”, pode ser compreendida como a atividade de preparo obedecendo a um 

programa específico de forma a padronizar a formação básica do combatente 

paraquedista, revisada, atualizada e alinhada com os PIM e SIMEB. Foi medida a 

dimensão adestramento e os reflexos da manipulação da variável independente no 

que tange à doutrina, organização e/ou processos, educação e pessoal. 

Variável II: Instrução Individual Básica do soldado paraquedista. 

Para o presente estudo, a variável independente, “IIB do Sd Pqdt”, é 

entendida como a fase que prepara o Combatente Básico Pqdt apto a iniciar a 

Instrução de Qualificação, ou o reservista de Segunda Categoria. Foram medidas as 

dimensões de doutrina, organização e/ou processos, material, educação, pessoal, 

infraestrutura e interoperabilidade.   

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

As variáveis foram definidas operacionalmente, conforme os Quadros 15 e 16.  

Variável Dimensão Indicadores Forma de Medição 

Capacitação 
do Sd Pqdt 

Adestramento 

Procedimento 
experimental 
(Apêndice A); 

Observação e questionários (Apêndice 
C item 24; Apêndice F item 13 e 14; e 

Apêndice G item 22)  

Conhecimento e 
utilização do 

conteúdo doutrinário 

Questionários (Apêndice C item 16 e 
19) 

Processos de 
seleção e formação 

do Sd Pqdt 

Questionários (Apêndice B itens 7, 8, 
17 e 18; Apêndice C itens 8, 9, 12, 13, 

28 e 29; e Apêndice F itens 9 e 10)  

Atuação na área 
afetiva 

FAT e questionários (Apêndice B itens 
14 a 16, e Apêndice C itens 25 a 27) 

Ensino: rendimento e 
percepção dos 

instrutores/monitores 

Questionários (Apêndice C itens 14, 
15, 18, 20, e 22; e Apêndice F itens 11 

e 12) 

Aprendizagem: 
rendimento e 

percepção dos 
instruendos 

 FIB e questionários (Apêndice B itens 
3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13; e apêndice 

C itens 6, 7, 10, 11, 17, 21 e 23) 

  QUADRO 15 - Definição operacional da variável dependente. 
   Fonte: O autor (2020) 
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Variável Dimensões Indicadores Forma de Medição 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
IIB do Sd 

Pqdt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doutrina 

SIMEB, PIM, PP de 
IIB, PPB/3, Base 

Doutrinária da Bda 
Inf Pqdt e 

documentação do 
Cur/Estg Bas Pqdt  

Pesquisa documental e bibliográfica, 
observação e questionários (Apêndice 
F itens 6 e 7; e Apêndice G itens 7, 8, 

14 e 15) 

Organização e/ou 
processos 

Estrutura 
organizacional e 

processos de 
seleção e formação 
do Pqdt no Brasil e 

no exterior 

Pesquisa documental e bibliográfica, 
observação, questionários (Apêndice 
D itens 7, 8, 9, 28, 29 e 30; Apêndice 
E itens 8, 9 e 10; Apêndice F item 15, 
16 e 17; e Apêndice G itens 10 a 13, 

23 e 24) e entrevista (Apêndice H itens 
6 a 8)   

Pessoal 
Higidez física, moral 
e atuação na área 

afetiva 

Pesquisa documental, observação e 
questionários (Apêndice D itens 10 e 

11; Apêndice E itens 11 e 12; e 
Apêndice G item 9) e entrevista 

(Apêndice H itens 9, 10 e 24 a 27) 

Educação 
Cur/Estg Bas Pqdt 

no Brasil e no 
exterior 

Relatórios de IM, questionários 
(Apêndice D itens 12 a 27; Apêndice E 

itens 13 a 28; Apêndice F item 8; e 
Apêndice G itens 16 a 21) e entrevista 

(Apêndice H itens 11 a 23) 

Material 
Meios auxiliares de 

instrução (MAI) 

Pesquisa documental e observação da 
compatibilidade dos MAI empregados 
na IIB com os materiais de emprego 

militar (MEM) 

Infraestrutura 
Infraestrutura 

utilizada na IIB 

Pesquisa documental e observação 
dos elementos estruturais que dão 

suporte à utilização e ao preparo dos 
elementos de emprego 

Interoperabilidade 
Interação entre 

Forças Singulares 

Pesquisa documental e bibliográfica, 
questionários (Apêndice D itens 5 e 6; 
e Apêndice E itens 6 e 7) e entrevista 

(Apêndice H itens 4 e 5) 

  QUADRO 16 - Definição operacional da variável independente. 
   Fonte: O autor (2020) 

3.2 AMOSTRA 

A amostra estudada é composta por militares de uma OM Pqdt, 

especificamente o CI Pqdt GPB, enquadrados em um dos turnos que realizaram a 

IIB na Bda Inf Pqdt em 2020, tendo sido submetidos ao procedimento experimental 

(Apêndice A). Essa escolha deve-se ao fato de  este  universo  deter  experiências  e 

conhecimentos que podem avaliar as questões levantadas, contribuindo 

sobremaneira para o estudo realizado e de este EE ser o centro de excelência do 

paraquedismo militar, sendo responsável por desenvolver a técnica, a doutrina e 

avaliar equipamentos empregados nas operações aeroterrestres por meio de 

projetos, bem como supervisionar e atualizar novos procedimentos (BRASIL, 

2019p). 
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A fim de levantar outras opiniões e impressões com relação ao tema desta 

pesquisa, também foram incluídas amostras de militares que já tenham sido 

instrutores e monitores, inclusive estrangeiros, do Cur/Estg Bas Pqdt no Brasil ou no 

exterior. Assim sendo, foram examinadas as seguintes amostras: 

Amostra I: Instruendos que realizaram a IIB no CI Pqdt GPB, em 2020. 

Esta amostra é composta pelos 30 conscritos que incorporaram no CI Pqdt 

GPB em 2020 e que realizaram a IIB na Bda Inf Pqdt, por meio da aplicação das 

propostas de revisão do PP. 

Os requisitos preenchidos foram:               

- Ter realizado a IIB na Bda Inf Pqdt, em 2020; e 

- Ter realizado a IIB por meio da aplicação das propostas de revisão do PP. 

Foram observados, portanto, os resultados apresentados pelos instruendos, 

por ocasião do procedimento experimental realizado por intermédio das FIB, FAT e 

dos questionários distribuídos. 

Amostra II: Instrutores e monitores da IIB (tropa) no CI Pqdt GPB, em 2020. 

Esta amostra é composta pelos dez militares que foram instrutores/monitores 

envolvidos na IIB do CI Pqdt GPB, bem como os integrantes da Direção de Instrução 

tanto no nível unidade (Cmt do CI Pqdt GPB, Chefe da Divisão de Instrução Militar e 

Cmt SU dos conscritos) como GU (Cmt Bda Inf Pqdt e 3ª Seção do Estado-Maior da 

Bda Inf Pqdt), em 2020. 

Os requisitos preenchidos foram:               

- Ser oficial, subtenente ou sargento do EB; 

- Possuir o Cur/Estg Bas Pqdt; e 

- Ter participado das atividades de IM da IIB ou Estg Bas Pqdt, em 2020, por 

meio da aplicação das propostas de revisão do PP. 

Foram observados, portanto, os resultados apresentados pelos militares 

envolvidos diretamente nas atividades de IM da IIB ou Estg Bas Pqdt, em 2020, por 

ocasião dos questionários distribuídos.  

Ambas as amostras (I e II) representam os militares em contato direto com as 

propostas de revisão do PP de formação básica do combatente paraquedista desta 

pesquisa. Os resultados colhidos, por meio destes militares, foram fundamentais 

para a conclusão deste estudo. 
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Amostra III: Instrutores e monitores da Seção de Ensino I, Formação Básica 

Paraquedista, do CI Pqdt GPB. 

Esta amostra é composta por 49 militares que foram instrutores e monitores 

da Seção de Ensino I do CI Pqdt GPB, responsável por conduzir o Curso Básico 

Paraquedista. Estão inseridos nessa amostra militares que foram habilitados como 

paraquedistas militares antes de 1984, entre 1984 e 2009, e a partir de 2010. Houve 

essa preocupação de delimitação temporal por corresponder, respectivamente, aos 

períodos anterior à publicação do PPB/3, em que vigorou esse PP, e posterior à 

extinção deste.  

Os requisitos preenchidos foram:               

- Ser oficial, subtenente ou sargento do EB; 

- Possuir o Cur/Estg Bas Pqdt; e 

- Ser ou ter sido instrutor ou monitor do Curso Básico Paraquedista. 

Amostra IV: Militares brasileiros que participaram de intercâmbio de ensino 

em escolas de paraquedismo militar no exterior. 

Esta amostra é composta por 25 militares do Exército Brasileiro que foram 

instrutores ou monitores em escolas de paraquedismo militar no exterior participando 

dos intercâmbios de ensino que ocorrem entre o Brasil e nações amigas como a 

Argentina, Paraguai e Peru.  

Os requisitos preenchidos foram:               

- Ser oficial, subtenente ou sargento do EB; 

- Possuir o Cur/Estg Bas Pqdt; e 

- Ser ou ter sido instrutor ou monitor dos cursos de paraquedismo nos países 

onde realizaram intercâmbio, a partir de 2015. 

Amostra V: Militares estrangeiros que participaram de intercâmbio de ensino 

no CI Pqdt GPB. 

Esta amostra é composta por quatro militares argentinos que foram 

instrutores ou monitores no CI Pqdt GPB nos anos de 2018 e 2019, participando dos 

intercâmbios de ensino que ocorrem entre o Brasil e nações amigas. 

Os requisitos preenchidos foram:               

- Ser oficial, subtenente ou sargento de nação amiga; 

- Possuir o correspondente ao Cur/Estg Bas Pqdt em sua nação; e 
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- Ser ou ter sido instrutor ou monitor do Cur/Estg Bas Pqdt no Brasil. 

Resumidamente, as amostras podem ser definidas conforme o Quadro 17. 

Amostra Definição 

I 
Instruendos que realizaram a IIB da Bda Inf Pqdt tendo por base as propostas 

de revisão do PPB/3, em 2020. 

II 
Instrutores e monitores da IIB da Bda Inf Pqdt tendo por base as propostas de 

revisão do PPB/3, em 2020. 

III 
Instrutores e monitores da Seção de Ensino I, Formação Básica Paraquedista, 

do CI Pqdt GPB. 

IV 
Militares brasileiros que participaram de intercâmbio de ensino em escolas de 

paraquedismo militar no exterior, a partir de 2015. 

V 
Militares estrangeiros que participaram de intercâmbio de ensino no CI Pqdt 
GPB como instrutor ou monitor do Cur/Estg Bas Pqdt, no biênio 2018/1019. 

     QUADRO 17 – Definição da amostra 
      Fonte: O autor (2020) 

Para Minayo (2004 apud NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 57), a amostra ideal 

na pesquisa qualitativa é a que reflete o conjunto em suas múltiplas dimensões. 

Dessa forma a amostra, constituída por militares tanto do corpo discente como do 

corpo docente, tem por finalidade buscar diferentes pontos de vista sobre o objeto 

de estudo. 

Destaca-se que as Amostras I, II e V são compostas por 100% dos indivíduos 

que se enquadram em suas definições. Correspondem, portanto, à própria 

população, enquanto que no caso das Amostras III e IV, identificaram-se populações 

compostas, respectivamente, por 151 e 36 indivíduos. 

Desta feita, as Amostras III e IV ideais seriam compostas, respectivamente, 

por 81 e 30 indivíduos (COMENTTO, 2020). Entretanto, devido às dificuldades de 

distribuição dos questionários, bem como à aceitabilidade e respostas aos mesmos, 

atingiu-se o quantitativo já apresentado na composição das amostras. 

Destaca-se ainda, que a fim de buscar opiniões em relação a uma tropa Pqdt 

mais avançada na instrução e no combate, esta pesquisa também contou com uma 

entrevista concedida por um major paraquedista do Exército Francês que foi 

experimentado em combate no Afeganistão no ano de 2010. 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

O presente estudo caracteriza-se por utilizar o método de abordagem indutivo 

e, segundo Rodrigues (2006, p. 36), é de natureza aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos de aplicação prática e dirigido à solução do problema. Quanto à 

abordagem, é qualitativa, pois a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
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significados são os focos principais, não usando de métodos estatísticos sofisticados 

(NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 56). 

Com base no objetivo geral, trata-se de uma pesquisa do tipo explicativa, 

pois, apesar de a Bda Inf Pqdt realizar a IIB há vários anos, é necessário sintetizar, 

em um PP único e atual, todas as atividades a serem desenvolvidas. No tocante aos 

procedimentos técnicos, inicialmente o estudo utilizou as pesquisas bibliográfica e 

documental, a fim de fazer uma revisão do conhecimento necessário. Em seguida, 

foi realizada uma pesquisa experimental, na qual uma amostra foi submetida à 

aplicação de propostas de revisão do PP. E, por fim, com a utilização de 

questionários e entrevista, foi feito um levantamento de informações com aqueles 

envolvidos com o objeto de estudo.  

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

No intuito de buscar informações necessárias à definição de termos, revisão 

da literatura e estruturação de um modelo de análise capaz de solucionar o 

problema do presente estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental 

como apresentado a seguir: 

a) Fontes de busca 

- Publicações do Comandante do Exército, do Estado-Maior do Exército, do 

Comandante de Operações Terrestres, do Departamento-Geral do Pessoal e 

Departamento de Educação e Cultura do Exército; 

- Documentação existente no Arquivo Histórico e 3ª Seção da Bda Inf Pqdt e 

na Divisão de Ensino do CI Pqdt GPB; 

- Manuais dos Exércitos Brasileiro, Argentino, Peruano, dos Estados Unidos 

da América e da Força Aérea Paraguaia; 

- Livros e trabalhos científicos das Bibliotecas da EsAO e da ECEME;  

- Acervo da Rede de Bibliotecas Integradas do Exército (Rede Pergamum); 

- Acervo da Biblioteca Digital do Exército; e 

- Livros e publicações na área de ensino. 

b) Estratégias de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "ensino militar, instrução 

militar, instrução individual básica, Programa-Padrão, PPB/3, Curso Básico 
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Paraquedista, Estágio Básico Paraquedista, combatente paraquedista e 

aeroterrestre” respeitando as peculiaridades de cada base de dados. 

Ao longo da pesquisa, as referências bibliográficas dos estudos considerados 

relevantes foram revisadas, no intuito de encontrar publicações não localizadas em 

um primeiro momento. 

3.3.2 Procedimentos metodológicos  

Para reunir os conhecimentos necessários à pesquisa, foram estabelecidos 

objetivos; levantadas questões de estudo; definidas variáveis, alcances e limites, 

seguidos da seleção da amostra. Apresentou-se o delineamento da pesquisa, as 

fontes de busca e as estratégias de procura eletrônica. Os dados foram obtidos, 

inicialmente, por meio de uma coleta documental, estabelecidos os critérios de 

relevância como se segue: 

a) Critérios de inclusão   

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 

- Estudos que tenham como temática as tropas paraquedistas; 

- Estudos publicados a partir de 1984: a delimitação do período de revisão 

baseou-se na necessidade de atualização do tema, tendo em vista que este é o 

marco temporal da publicação do PPB/3; e 

- Estudos quantitativos e qualitativos que descrevam experiências 

relacionadas ao ensino nas Forças Armadas. 

b) Critérios de exclusão 

- Estudos abordando temas não relacionados ao objeto de pesquisa;  

- Estudos que abordem, de forma idealizada ou com emprego de 

personagens fictícios, a formação do Combatente Básico Paraquedista; e 

- Artigos ou relatos sem fundamentação comprovada ou credibilidade 

avaliável. 

Na sequência, os dados foram coletados por meio de um procedimento 

experimental, no qual uma amostra foi submetida às propostas de revisão do PP, 

seguido da aplicação de entrevistas e questionários. 

Para verificar erros de elaboração e falhas nos instrumentos de pesquisa, foi 

realizado um pré-teste com seis capitães-alunos da EsAO possuidores do Cur Bas 

Pqdt e que participaram, de alguma forma, da IIB na Bda Inf Pqdt entre os anos de 
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2012 e 2019.  

Por fim, os instrumentos foram aplicados nas amostras e os resultados 

obtidos foram analisados, organizados, categorizados e receberam o tratamento 

estatístico conveniente. 

3.3.3 Instrumentos 

A fim de reunir o conhecimento essencial ao desenvolvimento do estudo e 

coletar os dados necessários à mensuração das dimensões das variáveis, foram 

utilizados como instrumentos o fichamento, a observação, os questionários, a 

entrevista e o exercício experimental. Os questionários foram montados utilizando o 

escalonamento tipo Likert, escalas de importância e também de avaliação. 

A mensuração das dimensões da variável independente “IIB do Sd Pqdt” foi 

realizada, principalmente, por meio da observação e de uma coleta documental que 

passou por uma extensa pesquisa bibliográfica referente ao tema em questão. 

No intuito de complementar os conhecimentos adquiridos pela coleta 

documental e observação, foram aplicados questionários e realizada entrevista 

exploratória com especialistas do CI Pqdt GPB e outros militares paraquedistas com 

notório saber na área, tanto brasileiros como estrangeiros. 

Nesse sentido, foram aplicados questionários (Apêndices D e E) em militares 

(Amostras IV e V) que têm participado de intercâmbios entre escolas de 

paraquedismo, a fim de levantar suas opiniões e impressões com relação ao tema 

desta pesquisa. No mesmo sentido, foi aplicado um questionário (Apêndice G) em 

militares que tenham sido instrutores ou monitores do Curso Básico Paraquedista 

(Amostra III) e realizada entrevista (Apêndice H) com militar paraquedista 

estrangeiro experimentado em combate real. 

Combinados, esses instrumentos visaram: descrever o Ensino Profissional no 

EB, respondendo como este é desenvolvido e, nesse contexto, como o SIMEB, o 

PIM e o PP de IIB regulam a IM voltada para a Formação Básica do Combatente; 

descrever o PPB/3 Preparação do Combatente Básico Pára-quedista e sua 

aplicação na fase de IIB e suas subfases nas unidades Pqdt, respondendo como o 

PPB/3 padroniza o preparo do Cmb Bas Pqdt e qual sua adequabilidade com o PP 

da IIB, o PIM e o SIMEB; descrever o Cur Bas Pqdt e cursos de paraquedista militar 

desenvolvidos em outros países, respondendo como estes funcionam; e comparar o 
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Estg Bas Pqdt com o Cur Bas Pqdt, respondendo se estão em condições de serem 

equiparados. 

A dimensão da variável dependente “Capacitação do Sd Pqdt” e seus 

indicadores foram medidos por meio de um procedimento experimental (Apêndice A) 

que, conforme Rodrigues (2006, p. 38), consiste em submeter os objetos de estudo 

à influência de variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador. 

No caso, a amostra foi submetida às propostas de revisão do PP baseadas nos 

resultados obtidos pelos primeiros instrumentos citados.  

Para complementar as dimensões mensuradas no procedimento 

experimental, ao término do período da IIB, foram aplicados questionários 

(Apêndices B e C) nos instruendos submetidos ao experimento (Amostra I) e nos 

instrutores e monitores (Amostra II). Em ambos os casos, o objetivo foi levantar 

impressões e opiniões quanto às propostas de revisão do PP e como estas 

contribuíram para o rendimento das instruções. Também foram aplicados 

questionários (Apêndice F) em militares da Direção de Instrução, tanto no nível 

unidade (CI Pqdt GPB), como no nível GU (Bda Inf Pqdt). 

Combinados, esses instrumentos visaram: aplicar propostas de revisão do 

PPB/3 durante a IIB de uma unidade paraquedista, indicando os principais aspectos 

observados durante a aplicação prática das propostas de revisão do PP; e propor 

uma revisão do PPB/3 Preparação do Combatente Básico Pqdt, indicando como 

deve ser configurado o novo PP do Cmb Bas Pqdt, para que ele seja capaz de 

enfrentar os desafios da guerra moderna. 

3.3.4 Análise dos dados 

A análise dos dados procedeu-se de forma distinta para os instrumentos e 

dados colhidos. Para o fichamento e observação, os conceitos qualitativos foram 

analisados, fichados e classificados por assunto. A apresentação dos resultados do 

primeiro encontra-se, principalmente, na revisão de literatura. Já os dados 

quantitativos foram organizados e exibidos por meio de gráficos e quadros. Cabe 

destacar que, segundo Triviños (1987, apud NEVES; DOMINGUES, 2007), admite-

se que os dados numéricos de uma abordagem qualitativa também possuam 

significados agregados, sendo, portanto, passíveis de interpretação e, dessa forma, 

a análise qualitativa pode ter apoio quantitativo; contudo, geralmente seu emprego 

não é sofisticado.  
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Com relação ao exercício experimental, foram coletadas as percepções dos 

instruendos (Amostra I) e instrutores/monitores (Amostra II) com relação às 

atividades de preparo obedecendo às propostas de revisão do PP. O rendimento da 

Amostra I nas subfases da IIB também foi avaliado por meio da utilização da FIB e 

da FAT. De posse dessas informações, foi possível analisar o rendimento das 

amostras submetidas ao experimento e, dessa forma, verificar sua influência no 

processo de ensino-aprendizagem. Os dados foram ordenados, submetidos a 

análise estatística e exibidos em gráficos. 

Por fim, as respostas obtidas por meio dos questionários e entrevista foram 

categorizadas, codificadas e tabuladas, permitindo avaliar as impressões e opiniões 

com relação à IIB na Bda Inf Pqdt e às propostas de revisão do PP, tanto dos 

instruendos (Amostra I), quanto dos instrutores e monitores (Amostra II) e, por fim, 

da Direção de Instrução e outros militares especialistas na área, tanto brasileiros, 

como estrangeiros (Amostras III, IV, e V). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta seção tem por objetivo principal apresentar e discutir os resultados 

obtidos por meio da revisão bibliográfica e documental, do procedimento 

experimental, dos questionários, entrevista e da observação feita ao longo da 

pesquisa. Tudo com a finalidade de analisar e propor uma forma de padronizar a 

Formação Bas do Cmb Pqdt contextualizada com o cenário atual. 

Por intermédio de uma ampla revisão de literatura, foram reunidas as 

principais fontes que abordam o desenvolvimento do Ensino Profissional no Exército 

no contexto da formação e habilitação do soldado paraquedista. Da mesma forma, 

complementado por questionários e entrevista, foi possível levantar como esse 

processo acontece no Brasil em outros países.  

Alinhado com a geração de forças por meio do Planejamento Baseado em 

Capacidades, as variáveis do estudo foram dimensionadas na “aptidão requerida a 

uma força ou organização militar, para que possa cumprir determinada missão ou 

tarefa” (BRASIL, 2019). Cada capacidade é obtida a partir de um conjunto de sete 

fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: doutrina, organização 

e/ou processos, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura, 

formando, assim, o acrônimo DOAMEPI. Conforme o Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas (EMCFA) (BRASIL, 2020f), acrescenta-se a esse acrônimo, ainda, 

o fator interoperabilidade, reformulando-o para o DOPEMAI-I. 

A partir do nível político são determinadas quais Capacidades Militares 

Terrestres (CMT) são requeridas à F Ter e, na sequência, são definidas quais 

Capacidades Operativas (CO) são necessárias às forças que serão empregadas 

para que possam cumprir as tarefas e missões que lhes cabem (BRASIL, 2019). 

A capacidade militar terrestre é constituída 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, 2015b, 
p.7). 

Já a CO “É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que 

possam obter um efeito estratégico, operacional ou tático” (BRASIL, 2015b, p. 7). 

No Catálogo de Capacidades do Exército (2015), são apresentadas as CMT 

da F Ter, bem como as CO que as constituem. No âmbito deste estudo, destaca-se 

a CMT 02 “Superioridade no Enfrentamento”, que tem por definição:  

[...] ser capaz de garantir o cumprimento bem sucedido das missões 
atribuídas, empregando uma ampla gama de opções, em função da 
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diversidade de cenários possíveis, buscando uma posição vantajosa em 
relação à ameaça que o oponente representa, para derrotá-lo e impor a 
vontade da força (BRASIL, 2015b, p. 9). 

 Do grupo de CO que constituem essa CMT destacam-se: CO 04 “Combate 

Individual”, CO 06 “Ação Terrestre” e CO 07 “Manobra Tática”. Sobretudo a primeira, 

que tem por definição “ser capaz de permitir ao combatente terrestre sobrepujar o 

oponente, sobreviver, deslocar-se e combater em todos os ambientes operacionais e 

sob quaisquer condições climáticas” (BRASIL, 2015b, p. 9).  

É importante salientar que este estudo não visa desenvolver uma nova 

capacidade para a F Ter, mas aprimorar e regular uma capacidade já adquirida. 

Desta forma, os resultados serão apresentados da mesma forma que foram 

dimensionadas as variáveis: de acordo com o acrônimo DOPEMAI-I. 

4.1 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, atividades e tarefas que essa Unidade irá cumprir, em 
operações (BRASIL, 2014, p. 3-3). 

 Para fim desse estudo, considera-se como produto doutrinário não só a 

fundamentação teórica de emprego da F Ter mas, sobretudo, a de preparo, 

incluindo-se nesse rol, principalmente, o SIMEB, o PIM, o PP de IIB, o PPB/3 e a 

documentação que regula o Cur Bas Pqdt. Os resultados da análise desses 

produtos estão, em sua maior parte, apresentados na revisão da literatura; porém, 

alguns aspectos fundamentais serão pontuados nessa seção. 

  Percebe-se que a Bda Inf Pqdt, por meio da formulação de sua Base 

Doutrinária (processo que findou em 2020), está alinhada com o PBC. Esta Base 

apresenta, entre outras, as CO desta GU, das quais, destaca-se como objeto de 

interesse deste estudo a capacidade Combate Individual.  

4.1.1 SIMEB 

 O SIMEB data de 2019 e destaca a importância do desenvolvimento da 

mentalidade coletiva e alguns aspectos fundamentais da atividade de instrução. 

Ressalta que, nas unidades paraquedistas, deve ser desenvolvido, de modo 

particular o espírito de corpo que capacite o combatente à ação individual eficiente 

quando submetido às grandes pressões existentes no campo de batalha, entre o 

lançamento e a reorganização (BRASIL, 2019n).  
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Observou-se que, a todo momento, e não só nas atividades de instrução, 

esse aspecto é desenvolvido. Caracterizado pelo elevado sentimento de pertencer a 

um grupo que se diferencia pelas suas características de emprego. O 

desenvolvimento do valor coletivo é iniciado a partir de alguns fatores já existentes e 

disponíveis como, por exemplo, a tradição militar do EB e, especificamente, as 

tradições históricas da GU Pqdt.  

O SIMEB aponta que os elementos históricos e tradicionais deverão ser 

meticulosamente aproveitados, no sentido de que sejam criados um envolvimento e 

uma identificação dos integrantes do agrupamento, gerando uma espécie de 

responsabilidade histórica (BRASIL, 2019). De fato, esse processo ocorre, porém 

não de forma sistemática.  

Dessa forma, uma das propostas de revisão do PP foi a inclusão da matéria 

27 “História Militar Aeroterrestre” abrangendo os assuntos: Origens e evolução do 

Paraquedismo Militar nos níveis mundial, regional e local; História do 

Paraquedismo Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais importantes 

executadas nos conflitos mundiais dos séculos XX e XXI.  

Soma-se ainda, ao desenvolvimento de um elevado espírito de corpo na tropa 

Pqdt, a chamada “Mística Paraquedista” e os símbolos que a distingue das demais 

tropas: a boina bordô, o boot marrom e o brevê de paraquedista, 

utilizados por todos os paraquedistas, desde os soldados do efetivo variável até 

o Cmt da Bda Inf Pqdt. 

A “mística” é, de fato, uma mudança de personalidade sofrida por aqueles 
que se tornam paraquedistas, baseada em duas facetas principais: o ritual 
de iniciação, que permite que um soldado seja chamado de paraquedista, e 
o contínuo reforço deste status (BRASIL, 2013, p. 1-1). 

Outro aspecto observado é que o SIMEB prevê que ao término da IIB, deve 

ser realizado um acampamento com, no mínimo, cinco jornadas, no qual será 

verificado se os OII das matérias ministradas foram atingidos, pela realização de 

pistas e oficinas de instrução. O acampamento específico da IIB na Bda Inf Pqdt tem 

ocorrido com duração menor que cinco jornadas; entretanto, considerando o TIBC 

como última atividade da IIB e somando sua carga horária com o primeiro 

acampamento, é ultrapassada a quantidade de jornadas supracitada. 

Apesar de recente, observou-se uma desatualização no SIMEB quando 

relaciona os Programa-Padrão de adestramento. O PPA-INF/3 trata do 

adestramento básico nos BI Pqdt e sua edição mais atual é a segunda, que data de 
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2004. No SIMEB está relacionada à primeira edição, que data de 1981. Cabe 

ressaltar que o Portal do Preparo aponta que PPA-INF/3 está passando por uma 

atualização e que não existem outros PPA específicos para as outras Armas, 

Quadros e Serviços enquadrados na Bda Inf Pqdt.   

Por fim, da análise do SIMEB, observou-se que este, em certos momentos, 

gera divergências no tocante ao faseamento do Ano de Instrução em períodos, fases 

e subfases da IM. O que, inclusive, pode ter provocado determinações equivocadas, 

ao longo deste estudo, no sentido de nomear um período como fase, subperíodo 

como subfase etc. 

4.1.2 PIM 

 Por ser um documento de periodicidade anual, o presente estudo 

desenvolveu-se incialmente tendo por base o PIM de 2019. Em 1° de janeiro de 

2020, passou a vigorar o PIM que abrange os anos de 2020 e 2021. Esta mudança 

não provocou grandes alterações nas fundamentações teóricas, uma vez que as 

principais modificações são relacionadas aos calendários de exercícios, estágios e 

ciclos de adestramento. 

 É importante destacar que o PIM regula as condições de execução dos 

Estágios Setoriais do COTER e os Estágios Setoriais a cargo do DEC e do DECEx, 

sob a coordenação do COTER. Dessa forma, não está inserido nele o Estg Bas Pqdt 

que é considerado Estágio de Área a cargo do CML. 

 O PIM de 2019 faz menção à implementação dos Núcleos de Formação de 

Reservistas (NFR), e ao desenvolvimento da Instrução Individual do EV de forma 

centralizada, quando o Cmt GU julgar pertinente. Já o PIM para 2020/2021 não faz 

qualquer menção aos NFR e cita a formação centralizada no nível OM. 

 Está prevista a realização da IIB nas nove semanas iniciais do ano de 

instrução, seguida da IIQ e do adestramento. Entretanto, a DIM da Bda Inf Pqdt 

prevê, na sua IIB, o Estg Bas Pqdt e o TIBC, o que faz necessário o acréscimo de, 

ao menos, duas semanas para a realização do Estg e uma semana para a 

realização do TIBC. Tal acréscimo perfaz um total de 12 semanas para a IIB, três a 

mais que o PIM prevê. Dessa forma, o tempo de internato previsto no PIM, de fato, 

abrevia a duração da IIB. Entretanto, em função do Estg Bas e do TIBC, não é 

possível sua conclusão em nove semanas. 
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 Existe no PIM o Projeto Raízes, Valores e Tradições (PRVT) que prevê que a 

Direção de Instrução deverá proporcionar o conhecimento da História Militar do 

Brasil, de forma a valorizar os feitos de destacados chefes militares e incentivar o 

culto aos símbolos da Pátria e aos heróis nacionais, além de preservar a memória e 

o Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. A inclusão da matéria 27 “História 

Militar Aeroterrestre” citada na seção anterior também visa se alinhar ao PVRT e 

promover, de forma sistemática, a transmissão da memória histórica da Bda Inf 

Pqdt. 

 Observa-se, ainda, que assuntos elencados no PIM como necessários de 

atenção especial tiveram seus objetivos atingidos, ao menos em parte, durante a IIB 

do CI Pqdt GPB. São eles: OU, prevenção contra vícios e doenças sexualmente 

transmissíveis, técnicas especiais, comunicações, segurança orgânica, segurança 

do aquartelamento, prevenção da prática de crimes militares, marchas e 

estacionamento, tiro, CCC, atividades religiosas, proteção do meio ambiente e TFM. 

4.1.3 PP de IIB  

 Da análise do PP de IIB, constatou-se que este está em sua segunda edição 

que data de 2019. Consequentemente, é um programa atual e compatível com a 

preparação do combatente para a guerra moderna e os desafios da Era do 

Conhecimento. 

Destaca-se nesse aspecto, OII relacionados com o Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA), regras de engajamento, procedimentos com população 

civil, Direito e Operações de Paz, os quais serão fundamentais para um futuro 

emprego do combatente em operações no amplo espectro. Estes OII podem ser 

encontrados principalmente nas matérias 6 e 7 do PP, “Conduta em Combate” e 

“Conhecimentos Diversos”, respectivamente.  

Cabe ressaltar que são apresentados alguns OII relacionados à sobrevivência 

inseridos na matéria 24 “Técnicas Especiais”. Um desses objetivos visa apenas 

identificar as regras de sobrevivência e um outro, efetivamente, sobreviver utilizando 

recursos locais. Entretanto, o programa indica que este segundo OII deverá ser 

atingido apenas por OM do Comando Militar da Amazônia (CMA), Comando Militar 

do Oeste (CMO), Comando Militar do Nordeste (CMNE) e o 11° Batalhão de 

Infantaria Montanha (11° BI Mth).  
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Observa-se também que este PP, efetivamente, regula a IIB e define os 

objetivos que permitem padronizar a formação do reservista de 2ª Categoria, 

também chamado Combatente Básico. Prepara o soldado para iniciar a instrução em 

qualquer qualificação militar, desenvolvendo valores morais e éticos nos 

instruendos. Para isso, ambienta o soldado à vida militar, inicia a formação do seu 

caráter militar e a criação de hábitos e procedimentos adequados à vida militar. 

Dessa forma, possibilita que o instruendo adquira conhecimentos básicos 

indispensáveis ao soldado, obtenha reflexos na execução de técnicas e táticas 

individuais de combate, desenvolva habilidades, obtenha padrões adequados de 

ordem unida e inicie o desenvolvimento de sua capacitação física. 

Por fim, destaca-se que cada OII previsto no PP recebe um código de 

identificação formado pela letra “B” seguida de três números. Para o controle da 

instrução individual, essa identificação deve ser registrada na FIB juntamente com a 

observação do padrão mínimo ter sido atingido ou não.  

Observou-se que cada matéria inicia a distribuição do código com “B-101” 

para o primeiro OII, “B-102” para o segundo e assim sucessivamente, de acordo 

com a quantidade de OII por matéria. Dessa forma, dificulta o preenchimento da FIB 

e, consequentemente, o controle da instrução, pois os códigos se repetem. Somente 

o código “B-101”, por exemplo, é repetido 26 vezes (um em cada matéria).   

4.1.4 PPB/3 

 O PPB/3 data de 1984 e vigorou até 2009, ano em que foi revogado. Destaca-

se que, de sua criação até a sua revogação, este não passou por qualquer revisão, 

permanecendo a sua edição inicial em vigor por um período de 25 anos.  

 Da mesma forma que o PP de IIB atual, o PPB/3 regulava a IIB com a 

peculiaridade de ser voltado para a Bda Inf Pqdt. Dessa forma, enquanto o PP de IIB 

padroniza a formação do Combatente Básico, o PPB/3 padronizava a formação do 

Combatente Básico Paraquedista. 

 Fruto dessa peculiaridade, o PPB/3 tinha a mesma finalidade e objetivos do 

PP de IIB, acrescido do objetivo parcial relacionado com a ambientação do soldado 

ao desempenho de missões paraquedistas. Esse objetivo era atingido por meio da 

matéria TFM e das subfases Estg Bas Pqdt e TIBC.  

A matéria TFM também consta no PPB de IIB, porém diferencia-se deste no 

que tange à carga horária e às sessões de TFM propriamente ditas.  A primeira é 
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evidenciada por 22 horas a mais previstas no PPB/3 e a segunda, pelas sessões 

serem previstas no Caderno de Educação Física da Área de Estágios, não no 

manual de TFM.  

Ambas as diferenças correspondem à primeira fase do Cur Bas Pqdt, que 

deveria ser desenvolvida na própria OM de origem. Cabe ressaltar que o supracitado 

caderno de educação física já não é utilizado e que as sessões de TFM, atualmente, 

são reguladas pelo Caderno de Instrução de Treinamento e Técnica Básica do Pqdt 

Militar e pelo Programa de Treinamento do Cur Bas Pqdt. 

Já as subfases Estg Bas Pqdt e TIBC constavam somente no PPB/3. A 

primeira corresponde à segunda fase do Cur Bas Pqdt e a segunda é um exercício 

no terreno que visa preparar o soldado paraquedista para combater em ambiente 

hostil, isoladamente ou em grupo, provendo sua sobrevivência. 

Analisando as matérias que constavam no PPB/3 como específicas para o 

TIBC, observa-se que agora constam no PPB de IIB, não como matéria 

fundamental, e sim como assuntos integrantes destas, sobretudo nas matérias 20 

“Observação e Orientação” e 24 “Técnicas Especiais”.  

Observa-se, ainda, que os assuntos constantes nas matérias do TIBC estão, 

em grande parte, voltados para o emprego em ambiente de selva. Como exemplos: 

armadilhas em terreno de selva, orientação através selva e sobrevivência em área 

de selva. 

Por fim, observa-se que, provavelmente em função de sua criação em 1984 e 

de não ter sido revisado até sua revogação em 2009, o PPB/3 apresenta matérias 

que podem ser consideradas ultrapassadas, seja pela terminologia utilizada ou pelo 

próprio conteúdo. São exemplos a matéria 12 “Guerra Química Biológica e Nuclear” 

e 13 “Guerra Revolucionária”, esta ainda com assuntos relacionados ao Movimento 

Comunista Internacional (MCI). 

Em virtude da revogação do PPB/3 e de este continuar sendo referência para 

a IIB desenvolvida na Bda Inf Pqdt, a Direção de Instrução tanto no nível GU (Cmt 

da Bda Inf Pqdt e 3ª Seção do Estado-Maior da Bda Inf Pqdt) como na unidade de 

onde foi realizado o procedimento experimental (Cmt do CI Pqdt GPB, divisão 

equivalente à 3ª Seção do Estado-Maior e Cmt SU) foi questionada se considera real 

e atual a necessidade de atualização do PPB/3. Em sua totalidade, as respostas se 

apresentaram positivas ao questionamento e destacam-se alguns comentários 

retirados dos questionários distribuídos: 
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- “Existe uma necessidade real e urgente de que este PP seja atualizado, 

para que as instruções sejam planejadas e ministradas em total alinhamento com as 

fontes de consulta que atendam às demandas atuais”; 

- “A atividade aeroterrestre sofre transformações, de acordo com o que 

chamamos de capacidades: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação e Pessoal. A atualização se faz necessária para o acompanhamento 

dessas capacidades”; e 

- “Considero que essa atualização, além de necessária, é de fundamental 

importância para adequar o treinamento básico do soldado paraquedista às novas 

sistemáticas de ensino e às novas realidades da atualidade”. 

4.1.5 Documentação do Curso Básico Paraquedista 

 Observa-se que o Cur Bas Pqdt se desenvolve apoiado em uma ampla e 

completa documentação que regula o seu funcionamento, passando pelas suas 

portarias de criação, perfil profissiográfico, IRISM, Programa de Treinamento, 

Caderno de Instrução de Treinamento e Técnica Básica do Pqdt Militar, QGAEs, 

PLANID e PLADIS, estando os três últimos em contínuo processo de atualização. 

 Destaca-se que o Cur Bas Pqdt (inclusive sua documentação de referência) já 

está adaptado para o ensino por competências, tendo sido concluído seu processo 

de transição do ensino por objetivos para o por competências em 2017. 

 Cabem algumas ressalvas com relação ao Caderno de Instrução de 

Treinamento e Técnica Básica do Pqdt Militar. Este data de 2013 e apresenta alguns 

procedimentos que estão desatualizados. Pode-se citar, por exemplo, algumas 

técnicas de TFM utilizadas pelo segmento feminino que não estão mais em vigor e 

alguns exercícios da Ginástica Básica Paraquedista, como os de número 4, 5 e 8, 

respectivamente “abdominal infra”, “abdominal supra” e “abdominal cruzado”; e o de 

número 9 “alá-lá-ô”.  

Soma-se ainda a adoção do paraquedas reserva com o comando em posição 

centralizada, em 2018. O caderno de instrução apresenta somente os 

procedimentos com o paraquedas reserva com o comando em posição lateral. Além 

da diferença de procedimentos entre cada paraquedas, existe diferenciação técnica 

do material. 

4.1.6 Documentação do Estágio Básico Paraquedista  
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 As únicas referências documentais para o desenvolvimento do Estg Bas Pqdt 

são a DIM do CML, a DIM da Bda Inf Pqdt e as Ordens de Instrução da Bda Inf Pqdt 

e do CI Pqdt GPB. Entretanto, nenhuma delas regula as disciplinas, matérias, 

objetivos, assuntos, condições de execução e padrões mínimos a serem exigidos 

dos instruendos. 

 Portanto, percebe-se que há uma lacuna relacionada especificamente à parte 

de ensino. Esta é em parte suprida pela coordenação do Estg Bas Pqdt, a cargo do 

CI Pqdt GPB, que se utiliza do referencial teórico do Cur Bas Pqdt para conduzir o 

estágio. Entretanto, a equipe de instrução do Estg não é composta pelos instrutores 

do CI Pqdt GPB, que estão familiarizados com essa documentação. Dessa forma, a 

Direção de Instrução tanto no nível GU como unidade (CI Pqdt GPB) foi questionada 

como enxerga a situação de a IIB ser regulada por diversos documentos, inclusive 

de sistemas diferentes, como é o caso do Sistema de Ensino Militar, a cargo do 

DECEx, e do Sistema de Instrução Militar, a cargo do COTER. As respostas se 

apresentam conforme a seguir:  

- “Acredito que esta seja uma oportunidade de melhoria, uma vez que um PP 

atualizado e direcionado à formação do soldado paraquedista pode amarrar, até 

mesmo, as atividades das sessões de TFM, evitando que haja excessos”; 

- “Não vejo como sendo a melhor solução”; 

- “A instrução técnica atinente ao Estágio Básico Paraquedista é semelhante 

ao Curso Básico Paraquedista. A documentação curricular de ensino tem um viés 

pedagógico. É desejável, mas não o ideal. O Estágio Básico Paraquedista deveria 

ter uma documentação própria, ainda que fosse complementada na orientação 

técnica pedagógica pela documentação curricular que é regida pelo Sistema de 

Ensino (DECEx). No entanto, para solucionar a questão de a Equipe de Instrução 

não ser composta por instrutores do CI Pqdt GPB, é feito um Estágio de Atualização 

Pedagógica para estes militares, de forma a nivelar o conhecimento, baseado em 

técnicas de ensino e a familiarização da documentação, contribuindo para a melhor 

especialização do Estágio”; 

- “Urge a necessidade de atualizar de vez o PPB/3”; e 

- “Vejo como equivocada, porém necessária, uma vez que o documento base 

para a formação básica do soldado não está mais em vigor. O Estágio Básico é 

conduzido por oficiais e sargentos da tropa e, por este motivo, devem estar 
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balizados por documentação que seja voltada para a formação do soldado e não 

para a especialização de quadros”. 

Destaca-se que a Portaria Nº 372 – EME (BRASIL, 2016), de 17 de agosto de 

2016 aprova a Diretriz para o Planejamento de Cursos e Estágios no âmbito do SEE 

e prevê que os estágios devem ser planejados, organizados e atualizados, de modo 

sistemático, por meio de documentos básicos de ensino, destinados a desenvolver a 

capacitação em determinada área de atuação do militar. Para isso, os estágios 

devem ser regidos por programa próprio; ter, em princípio, uma carga horária 

mínima de 40 horas e máxima de 160  horas de atividades didático-pedagógicas ou 

de práticas presenciais, a distância ou mistas; ter aplicação imediata na própria OM 

do militar designado, sendo que o período mínimo de aplicação dos estágios é de 

seis meses, exceto os casos especiais regulados pelo respectivo órgão gestor; e a 

conclusão dos estágios, com aproveitamento, enseja a concessão de certificado de 

conclusão ou de participação. 

Os estágios do SEE são desenvolvidos, de acordo com a sua abrangência, 

nas modalidades de Estágio Geral, Estágio Setorial e Estágio de Área. O Estágio 

Geral é a atividade didático-pedagógica de interesse geral do Exército, enquanto 

Estágio Setorial é a atividade didático-pedagógica de interesse do Órgão de Direção 

Operacional (ODOp), dos Órgãos de Direção Setorial (ODS) e dos Órgãos de 

Assistência Direta e Imediata ao Comandante do Exército (OADI), para atender aos 

seus interesses e às necessidades específicas dos elementos por eles apoiados. Já 

o Estágio de Área é a atividade didático-pedagógica de interesse de um C Mil A, 

com o objetivo de atender às necessidades do preparo da tropa e de difusão de 

técnicas, com vistas ao aprimoramento do desempenho profissional dos seus 

quadros (BRASIL, 2016). 

O Estágio Geral deve ser criado, regulamentado ou extinto por intermédio de 

portaria  do EME; ter as despesas de movimentação de pessoal atendidas por cota 

do DGP; ter as suas vagas fixadas em portaria do EME, conforme consta nos seus 

planos anuais de cursos e estágios; integrar o calendário anual de cursos e estágios 

do EME; e ter a orientação técnico-pedagógica a cargo do DECEx. Por sua vez, o 

Estágio Setorial deve ser criado, regulamentado ou extinto por intermédio de portaria 

do próprio órgão de interesse; ter as suas despesas atendidas por cota do 

respectivo órgão; ter as suas vagas fixadas pelo ODOp/ODS/OADI; ser realizado em 

OM subordinada ou em outro órgão ou comando, mediante coordenação entre os 
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interessados; e ter a orientação técnico-pedagógica a cargo do OG, com apoio do 

DECEx, se for o caso (BRASIL, 2016). 

Já o Estágio de Área, modalidade na qual o Estg Bas Pqdt está inserido 

atualmente, deve ser criado, regulamentado ou extinto por portaria do próprio C Mil 

A; ter as suas despesas atendidas por cota do respectivo C Mil A; ter as suas vagas 

fixadas em portaria do C Mil A; ser coordenado pelo COTER e regulado pelo 

Programa de Instrução Militar (PIM); e ter a orientação técnico-pedagógica a cargo 

do OG (BRASIL, 2016), fatos estes que não são observados em sua plenitude no 

caso do Estg Bas Pqdt. 

Destaca-se ainda que a DIM do CML (BRASIL, 2020d) prevê que os oficiais 

combatentes temporários (OCT), oficiais intendentes temporários (OIT), oficiais 

técnicos temporários (OTT) e sargentos técnicos temporários (STT), servindo na Bda 

Inf Pqdt ou COpEsp, realizem o Estg Bas Pqdt juntamente com os turnos que 

frequentam o Cur Bas Pqdt para militares de carreira. 

4.1.7 Conhecimento e utilização do conteúdo doutrinário 

Ao questionar a Amostra III se, quando foram instrutores/monitores da IIB na 

Bda Inf Pqdt, tinham pleno conhecimento da documentação (Portarias, Manuais, 

Cadernos de Instrução, Programa-Padrão etc.) que regula as atividades do 

Cur/Estg Bas Pqdt, as respostas se apresentaram conforme o Gráfico 1. 

 

        GRÁFICO 1 – Conhecimento da Amostra III com relação à documentação que regula o 
Cur/Estg Bas Pqdt 

          Fonte: O autor (2020) 

 Do Gráfico 1, percebe-se que 86% da Amostra III consideram, ao menos, 

conhecer o conteúdo doutrinário que regula as atividades do Cur/Estg Bas Pqdt.  
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À mesma amostra, foi solicitado que apontasse como considera o 

conhecimento dessa documentação, principalmente no que tange à utilização desta 

como ferramenta de planejamento, condução, padronização de procedimentos e 

avaliação das instruções, por parte dos instrutores/monitores das OM Pqdt (tropa) 

que participam do Estg Bas Pqdt. Os apontamentos se apresentam conforme o 

Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 – Apontamentos da Amostra III quanto ao conhecimento/utilização da documentação 
do Estg Bas Pqdt como ferramenta de planejamento, condução, padronização de 
procedimentos e avaliação das instruções por parte dos instrutores/monitores das 
OM Pqdt (tropa) 

Fonte: O Autor (2020) 

Do Gráfico 2,  percebe-se  que apenas  27%  da Amostra III  consideram que 

os instrutores/monitores das OM Pqdt (tropa), ao menos, conhecem o conteúdo 

doutrinário. Destaca-se ainda, que: 10% consideram que não conhecem nem 

utilizam; 49% consideram que conduzem as instruções e pautam os procedimentos 

com base na memória do que ocorreu quando frequentaram o Cur/Estg como 

instruendos; e 53% consideram que os aspectos anteriores têm por base as 

padronizações e orientações feitas pela equipe de coordenação do Estg. Revela, 

assim, a importância do Estágio de Atualização Pedagógica conduzido pela Seção 

de Ensino I do CI Pqdt GPB. 

Da revisão de literatura, observa-se que, de forma específica, o TFM 

executado no Cur/Estg Bas Pqdt tem suas peculiaridades e, consequentemente, 

apresenta variações com relação ao previsto no Manual de TFM (EB20-MC-

10.350). Essas variações estão previstas no Caderno de Instrução de Treinamento 

e Técnica Básica do Pqdt Militar (EB70-CI-11.001). Em virtude dessa especificidade, 
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a Amostra III foi questionada sobre como considera seu próprio conhecimento da 

existência desse caderno e, também, os instrutores/monitores das OM Pqdt (tropa) 

que participam do estágio. As respostas se apresentam conforme os Gráficos 3 e 

4. 

 

    GRÁFICO 3 – Respostas da Amostra III quanto ao seu próprio conhecimento da existência de 
documentação que regule o TFM desenvolvido no Cur/Estg Bas Pqdt 

     Fonte: O autor (2020) 

 

    GRÁFICO 4 – Respostas da Amostra III quanto ao conhecimento, por parte dos 
instrutores/monitores das OM Pqdt (tropa), da existência de documentação 
que regule o TFM desenvolvido no Cur/Estg Bas Pqdt 

     Fonte: O autor (2020) 

Dos Gráficos 3 e 4, percebe-se que há uma correlação entre seus dados e os 

apresentados nos Gráficos 1 e 2. Na Amostra III, 86% dos questionados conhecem 

a documentação do Cur/Estg e 80 % têm conhecimento da existência do EB70-CI-

11.001,   enquanto   que    27%   consideram   que   instrutores/monitores   da   tropa 

conhecem a documentação do Cur/Estg e 25% consideram aqueles que têm 

conhecimento da existência do EB70-CI-11.001. Observa-se, assim, que o 

conhecimento da documentação que regula o Cur/Estg Bas Pqdt favorece o 
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conhecimento do referencial teórico que embasa as especificidades das atividades 

desenvolvidas como, por exemplo, o TFM.  

4.1.8 Conclusão parcial 

Da revisão da literatura e das observações anteriormente apresentadas, 

percebe-se como é desenvolvido o Ensino Profissional no EB e, nesse contexto, 

como O SIMEB, o PIM e o PP de IIB regulam a IM aplicada na IIB. Da mesma forma, 

observa-se como a IIB é desenvolvida nas OM Pqdt e, nesse sentido, como o PPB/3 

padronizava o preparo do combatente básico Pqdt, dividindo a IIB em subfases. 

Dentre essas subfases, destaca-se o Estg Bas Pqdt, que carece de uma 

documentação básica de ensino para o seu planejamento, organização e 

atualização sistemática, justificada tanto pelas peculiaridades do universo de 

instrutores/monitores e instruendos, que é diferente daquele que participa do Cur 

Bas Pqdt, como pela didática mais adequada a ser utilizada no processo ensino-

aprendizagem em questão.  

Percebe-se, assim, a necessidade de uma documentação que seja voltada 

para a formação do soldado, e não para a especialização de quadros, por ser um 

meio de dirimir as dúvidas e minimizar as diferenças entre as estruturas de ensino. 

Dessa forma, comparando-se o Estg Bas Pqdt ao Cur Bas Pqdt, conclui-se 

que, ao menos no que tange à dimensão Doutrina, o primeiro não está em 

condições de ser equiparado ao segundo. Destaca-se que essa conclusão não está 

baseada na qualidade do embasamento doutrinário do Cur/Estg, mas sim, na 

inexistência do programa específico que deveria regular o estágio. 

 Ainda da revisão da literatura, dos resultados apresentados nessa seção 

relativa à dimensão Doutrina, pode-se observar que a geração de capacidades da 

Força tem por base a produção doutrinária e a sua constante atualização.  

Fruto da falta de revisão/atualização do PPB/3, este pode remeter o preparo 

do Cmb Bas Pqdt a uma documentação que já se encontra em desuso e que não 

esteja alinhada ao PP de IIB, ao PIM e ao SIMEB, podendo acarretar uma formação 

que não atenda aos desafios da guerra moderna, indicando a necessidade de 

revisão do antigo PP para que as instruções sejam planejadas e ministradas em total 

alinhamento com as fontes de consulta que atendam às demandas atuais da Era do 

Conhecimento. 
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Assim, conclui-se que o novo PPB/3 deve ter por base o próprio PP de IIB, 

acrescido das peculiaridades da tropa Pqdt, sistematizando o aproveitamento dos 

elementos históricos e tradicionais, como forma de aumentar o espírito de corpo da 

tropa. Deverá ainda regular o TFM não só pelo manual específico para tal, mas 

também de acordo com Caderno de Instrução de Treinamento e Técnica Básica do 

Pqdt Militar. E, por fim, deverá regular as atividades do Estg Bas Pqdt e do TIBC. 

4.2 ORGANIZAÇÃO E/ OU PROCESSOS 

[...] é 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 (BRASIL, 2014, p. 3-3). 

Analisando a estrutura organizacional da Bda Inf Pqdt (Organograma 3), 

percebe-se que esta não possui uma estrutura específica para a formação do 

soldado paraquedista, evidenciando que a própria estrutura, voltada às operações 

militares deve, também, proporcionar condições para formar seu pessoal temporário.  

 

         ORGANOGRAMA 3 – Estrutura Organizacional da Bda Inf Pqdt 
           Fonte: Base Doutrinária da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 2020a) 

 O CI Pqdt GPB não está nessa estrutura pelo fato de, apesar de habilitar os 

quadros à ocupação de cargos e ao desempenho de funções na Bda Inf Pqdt e no 

COpEsp, não ser uma OM voltada ao emprego, por ser considerado como um 

estabelecimento de ensino. 

 O presente estudo analisou os processos de seleção e de formação do 

soldado paraquedista no Brasil e no exterior. O primeiro trata, basicamente, dos 

exames realizados para o início do Estg Bas Pqdt. Já o segundo trata do atual 

modelo da IIB desenvolvida na Bda Inf Pqdt. 
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4.2.1 Seleção 

 Observa-se que antes da incorporação em uma OM Pqdt, o conscrito é 

submetido à Comissão de Seleção Especial Nr 05 (CSE 05) que deve receber a 

apresentação, identificar e aplicar o processo seletivo nos conscritos aptos e 

voluntários à incorporação em OM Pqdt, oriundos das Comissões de Seleção das 

Forças Armadas (CSFA) da guarnição do Rio de Janeiro (BRASIL, 2019b).  

O funcionamento da CSE 05 é regulado em Ordem de Serviço (OS) 

específica da Bda Inf Pqdt, tendo o processo do ano de 2019 (ao qual foi submetida 

a Amostra I) seguido a OS Nr 08/E-1, de 25 de junho de 2019.   

A supracitada OS tem como referência a Portaria Nr 070-EME, de 24 de 

outubro de 1977 – Instruções para o Recrutamento de Conscritos Destinados à 

Tropa Pára-quedista (BRASIL, 1977), entre outras. Estabelece que o processo 

seletivo será composto por: realização de entrevista; levantamento do potencial 

cognitivo e afetivo do conscrito para servir na Bda Inf Pqdt; realização de inspeção 

médica e odontológica; e, após recebimento do parecer “apto” na avaliação médica, 

aplicação de teste de aptidão física.  

 O teste de aptidão física é composto por provas que deverão ser realizadas 

em dois dias consecutivos, sendo realizada as provas de subida na corda, 

abdominal e flexão na barra no primeiro dia e, no segundo dia, as provas de corrida, 

flexão de braço e natação. As provas de flexão de braço e natação não tornam o 

candidato “inapto”. 

 De maneira geral, as provas do teste de aptidão física podem ser resumidas, 

conforme o Quadro 18. 

Prova Índice mínimo Observação 

Corrida 2.500 metros em 12 minutos Elimina 

Abdominal 29 repetições em 1 minuto Elimina 
Flexão na barra 4 repetições Elimina 

Subida na corda vertical 3 metros sem auxílio dos pés ou das pernas Elimina 
Flexão de braço 25 repetições Não elimina 

Natação 25 metros (traje de banho) Não elimina 

  QUADRO 18 – Índices a serem atingidos pelos conscritos destinados à tropa Pqdt 
   Fonte: O autor, adaptado da OS Nr 08/E-1, de 25 de junho de 2019, da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 

2019b) 

Apesar de a DIM do CML prever que a seleção para o Estg Bas Pqdt siga o 

previsto na IRISM do Cur Bas Pqdt, observou-se que isto não ocorre. Os soldados 

não são submetidos a inspeção de saúde específica que exija a realização dos 
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mesmos exames previstos para o Cur, não sendo aplicado o mesmo exame de 

aptidão física do Cur Bas Pqdt. Na verdade, é realizado o TVF (que é diferente 

quanto aos exercícios e índices) e uma avaliação diagnóstica da Pista de Cordas. 

 Ao questionar a Amostra III se quando foram instrutores/monitores do Estg 

Bas Pqdt, também eram realizados os mesmos exames (mesmos testes e mesmos 

índices previstos para o curso) para a seleção e matrícula no estágio (para cabos e 

soldados), as respostas foram apresentadas conforme o Gráfico 5. 

 

          GRÁFICO 5 – Respostas da Amostra III quanto à realização do mesmo exame físico tanto 
para o Cur Bas Pqdt quanto para o Estg Bas Pqdt 

            Fonte: O autor (2020) 

 Do Gráfico 5, percebe-se que não há uma tendência que permita definir se 

eram realizados os mesmos exames do curso para a seleção e matrícula no 

estágio. Fato que pode ser justificado pela Amostra III ser composta por militares 

que foram instrutores/monitores em períodos anteriores à publicação do PPB/3, em 

que vigorou esse PP e posterior à extinção deste. Marcos temporais que possibilitam 

a variação no processo de seleção. 

 Por meio da pesquisa bibliográfica e de questionários aplicados a militares 

brasileiros e estrangeiros que realizaram intercâmbio em escolas de paraquedismo 

(Amostra IV), observou-se como funciona a seleção dos militares para os cursos de 

paraquedismo em outros países. Observa-se que alguns exercícios, via de regra, 

sempre são exigidos, podendo variar em função da idade. O Quadro 19 apresenta, 

resumidamente, um comparativo considerando a faixa etária em que o EV, no Brasil, 

se enquadra normalmente. 

Destaca-se que para o curso no Brasil, além dos exercícios do Quadro 19, 

ainda são exigidos os testes de natação e subida na corda vertical. Estes não são 

exigidos para o Estg Bas Pqdt,  mas é exigido o exercício  canguru  a  50 repetições. 
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País Corrida Flexão na Barra Flexão de Braço Abdominal 

Brasil 
Cur 5 km em 25’ 12 38 74 

Estg 5 km em 25’ 8 35 50 

EUA 3.219 m em 15’ 54” FAH 20” 42 53 

Argentina 3,2 km em 14’ 20” 7 46 54 

Paraguai 5 km em 25’ 
Exercício não realizado nos exames de 

seleção. Somente durante o curso 
semelhante ao TVF do curso brasileiro 

60 

Peru 5 km em 28’ 6 30 40 

   QUADRO 19 – Principais exercícios dos testes de entrada 
    Fonte: O autor (2020) 

No Cur Bas Pqdt, o exercício canguru é avaliado durante o curso no TVF. Já nos 

outros países anteriormente citados, os testes de entrada são os mesmos para 

todos postos e graduações, incluindo os cabos e soldados. 

Em função do ano de realização do intercâmbio pelos militares da Amostra IV, 

foram apresentadas algumas variações nos testes de entrada dos cursos de 

paraquedismo em outros países. No Peru, com a realização de natação e subida na 

corda. Na Argentina, com a subida na corda, tiro (corrida) de 50 metros, corrida 

intervalada e a própria realização do teste de aptidão física periódica (TAF no 

Brasil). E no Paraguai, com subida na corda, natação, salto em distância, salto em 

altura, corrida de 50 metros com peso e pista de obstáculos.    

No intuito de melhor transmitir parte das impressões dos militares que 

participaram de intercâmbio em escolas de paraquedismo no exterior, seguem 

alguns comentários retirados dos questionários distribuídos: 

- “O teste de aptidão é o mesmo para todos (Of, Sgts, Sd), porém não é tão 

rigoroso e, mesmo sem a aprovação, a maioria ingressa no curso, vindo a repetir 

o exercício em que foi reprovado antes da semana de salto (repescagem)” (Peru). 

- “O curso de paraquedista militar do Exército Argentino não possui uma 

fase de seleção, a exemplo do Curso Básico Pára-quedista. É realizado um teste 

físico de entrada, mas com um nível de exigência muito inferior. [...] Nota-se, 

portanto, que a falta de uma fase de seleção no curso permite a formação de 

militares que não detêm os atributos da área afetiva fundamentais para o 

combatente aeroterrestre.” 

 - “[...] na minha visão, tanto lá como aqui, temos o Cur Bas Pqdt como um 

curso de habilitação, que permite ao militar poder compor os cargos nas OM Pqdt. 

Para mim, a maior finalidade do Cur Bas Pqdt é servir de seleção para o efetivo que 

vai integrar a tropa paraquedista. Essa é a função maior do curso. Os Sd já 
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começam essa seleção desde sua apresentação para o Serviço Militar, incorporam 

em março e vão para a Área em meados de maio/junho. São três meses de 

treinamento intenso, paralelo com as outras disciplinas da IIB. Se compararmos com 

isso com as três semanas que os Of/Sgt realizam, não existe déficit.” (Paraguai). 

 Dos questionários aplicados na Amostra V, destaca-se o seguinte comentário: 

 - “Os métodos de seleção e treino do Curso Bas Pqdt do Brasil são muito 

bons, a seleção é essencial para ter uma Brigada com pessoal qualificado para 

realizar missões de paraquedas, nosso curso é puramente técnico e isso impede 

uma seleção muito mais rigorosa de pessoal”. 

 Da entrevista com militar do Exército Francês, observou-se que também são 

realizados testes físicos para ingresso no curso de paraquedismo daquele Exército, 

porém os testes não visam realizar uma seleção propriamente dita por meio de altos 

índices. Os testes visam apenas verificar se o militar possui condições físicas de 

desenvolver a atividade paraquedista e são os mesmos para todos os postos e 

graduações.  

 De acordo com o militar, não há a necessidade de se fazer uma seleção 

baseada em altos índices para determinados exercícios, tendo em vista que é 

desenvolvido no militar a mentalidade de que é fundamental para a tropa 

paraquedista o bom preparo físico.  

Dessa forma, o militar busca individualmente a manutenção de sua 

capacidade física, pois tem em mente que o salto de paraquedas é apenas uma 

forma de o combatente ser inserido no teatro de operações.  

Após o salto, o militar deverá ter condições de realizar longos deslocamentos 

a pé, conduzindo todo seu material individual (armamento, equipamento, munição, 

água e ração) e auxiliando na condução de material coletivo da tropa. Fato que, 

conforme apontado pelo militar, indica a necessidade de não só buscar o 

condicionamento físico por meio de exercícios convencionais mas, também, pela 

realização de marchas. 

 Dos Quadro 19, revisão da literatura e respostas das Amostras IV, V e VI, 

percebe-se que somente no Brasil os exames físicos para ingresso no Cur/Estg Bas 

Pqdt variam em função do posto/graduação (cabos e soldados ingressam no estágio 

com exames e índices diferentes dos exigidos de oficiais, subtenentes, sargentos e 

cadetes para ingresso no curso). Em contrapartida, percebe-se que os parâmetros 

físicos para seleção do pessoal no Brasil são mais elevados, inclusive reconhecido 
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por militares estrangeiros, conforme comentário retirado de questionário distribuído a 

militar brasileiro que foi instrutor na ETA y TOE: 

- “Muitos argentinos admiravam a exigência física existente no nosso curso. 

No entanto, eu achava a didática do instrutor deles melhor, haja vista que o 

contato com o aluno era maior. Os instrutores possuíam um pequeno número de 

alunos em seus aviões de instrução e acompanhavam tudo. Havia maior 

preocupação de correção de procedimentos, na minha opinião”.  

4.2.2 Modelo de IIB desenvolvida na Bda Inf Pqdt 

Existe um senso comum de que, diferentemente do processo de formação 

do paraquedista militar, por meio do Cur Bas Pqdt (para oficiais, cadetes, 

subtenentes e sargentos), os cabos e soldados passam por um processo em que 

realizam o equivalente à primeira fase do curso (com carga horária somente de 

TFM) em sua OM de origem para, depois, realizar a segunda fase (técnicas 

aeroterrestres) no CI Pqdt GPB. Tal fato justifica o Estg Bas Pqdt não ter a mesma 

carga horária de TFM do curso e, consequentemente, a não realização da primeira 

fase no CI Pqdt GPB. Dessa forma, evita competências redundantes no processo 

de obtenção das capacidades afetas ao Pqdt, tendo em vista que, ao menos 

teoricamente, já foram contempladas em outra estrutura.  

Ao ser questionada a Amostra III se considera que de fato é realizado o 

equivalente à primeira fase do curso nas OM de origem dos cabos e soldados, as 

respostas se apresentam conforme o Gráfico 6. 

 

                    GRÁFICO 6 – Respostas da Amostra III quanto a ser realizada o equivalente à 
primeira fase do Cur Bas Pqdt nas OM de origem dos recrutas 

                        Fonte: O autor (2020) 

 As respostas relativas ao campo “Outros” se apresentam, conforme a seguir: 
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 - “Não. Devido às diversas atividades das OM que comprometem a 

formação”. 

 - “Falta padronização na cobrança das OM, algumas exigem mais na parte 

física e outras menos”. 

 - “Infelizmente varia muito da intenção do Cmt. Geralmente a intensidade do 

que seria a primeira fase do Cur Bas fica na pedida do comando”. 

 - “Acredito que isso tenha caído por terra, cada OM faz esta primeira fase do 

jeito que convém, não seguem padrão. Existe OM que [...] não realiza esta primeira 

fase, banalizando o Estágio Básico. Poderia ser tudo na Área de Estágio e 

lembrando que a APROVAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA”. 

 - “Diferente em volume e intensidade”. 

 - “Sim, mas se leva em conta a condição física do recruta no início da vida 

militar”. 

 - “A preparação é feita, porém com variações de acordo com cada OM da 

Bda”. 

 Do Gráfico 6 e das respostas anteriormente citadas, percebe-se 61% da 

Amostra III não consideram que é realizada o equivalente à primeira fase do Cur Bas 

Pqdt nas OM de origem dos recrutas, contrariando o que aponta o sítio eletrônico da 

Bda Inf Pqdt, conforme apresentado na revisão de literatura. Apresentam-se como 

justificativas para essa não realização da primeira fase, as atividades de cada OM 

Pqdt, a intenção de seus Cmt e a falta de uma padronização a ser seguida. 

Atualmente, a DIM da Bda Inf Pqdt prevê que os soldados incorporem como 

recrutas em uma OM Pqdt e tenham a IIB (Combatente Básico + Estg Bas Pqdt + 

TIBC) enquadrados numa mesma fração (inclusive os instrutores e monitores) por 

toda a fase. Ao serem questionadas as Amostras I, II, III e IV e a Direção de 

Instrução, tanto no nível GU como no nível unidade (CI Pqdt GPB), quanto à 

adequabilidade do atual modelo adotado do ponto de vista de estabelecer, desde o 

início da formação, os laços táticos de fração constituída, bem como o espírito de 

corpo e a liderança dos comandantes em todos os níveis, as respostas se 

apresentam conforme o Gráfico 7. 

As respostas que se enquadram no campo “Outros” estão apresentadas a 

seguir:  

- “Porém deve haver um auxílio de outros militares para que os soldados 

tenham  outras  referências,  e  outros  exemplos,  não  podemos  deixar os mesmos 
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   GRÁFICO 7 – Respostas das Amostras I, II, III e IV e da Direção de Instrução quanto à 
adequabilidade do atual modelo da IIB do ponto de vista de estabelecer, desde o 
início da formação, os laços táticos de fração constituída, bem como o espírito de 
corpo e a liderança dos comandantes em todos os níveis 

   Fonte: O autor (2020) 

serem formados por apenas alguns sargentos”;  

- “Eu não vejo problema em o período básico ser ministrado por uma equipe 

montada apenas para essa função”;  

- “Este não é o procedimento adotado de forma uniforme em todas as OM 

Pqdt. Esta definição é a critério do Cmt OM e as diversas variáveis que o Cmt 

enfrenta naquele ano”; e 

- “Acredito que uma equipe multidisciplinar faz com que o soldado perceba a 

unidade da OM. Liderança dos Comandantes existirão outras situações para isso”. 

Do Gráfico 7 e das respostas anteriormente citadas, percebe-se as Amostras I 

(100%), II (100%), III (90%), IV (92%) e a Direção de Instrução (60%) tendem a 

considerar o modelo adotado o mais adequado do ponto de vista de estabelecer, 

desde o início da formação, os laços táticos de fração constituída, bem como o 

espírito de corpo e a liderança dos comandantes em todos os níveis. 

Diante da possibilidade de, futuramente, a formação dos soldados ocorrer em 

Núcleos de Formação e posteriormente serem distribuídos às OM, o mesmo público 

alvo do questionamento anterior foi perguntado sobre qual modelo consideram que 

seria o melhor a ser adotado na formação do soldado paraquedista brasileiro. O 

Gráfico 8 apresenta as porcentagens de respostas.  

No intuito de melhor transmitir parte das impressões dos militares que 

participaram de intercâmbio em escolas de paraquedismos no exterior (Amostra IV), 

seguem alguns comentários retirados dos questionários distribuídos: 

  -  “O  soldado  formado  em  um  Núcleo  de  formação,  com estrutura física e 
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 GRÁFICO 8 – Respostas das Amostras I, II, III e IV e da Direção de Instrução quanto ao modelo 
ideal para formação do soldado paraquedista 

 Fonte: O autor (2020) 

material próprio, com um quadro mínimo de pessoal para administração e instrução 

durante o período que não se tenha a formação, sendo reforçada pelos quadros das 

OM Pqdt durante a formação, contribuiria para uma formação nivelada para todas as 

OM, criando laços táticos com os Cmt de fração das OM, sem onerá-las 

demasiadamente”; e 

- “Acredito que a formação paraquedista para os cabos e soldados, no Brasil, 

deveria ser apenas para os militares engajados, ou seja, no 2° ano de serviço, 

fazendo com que o curso seja um prêmio para os soldados realmente aproveitados 

após o Serviço Militar. Isso diminuiria o número de estágios básicos, promovendo 

maior disponibilidade de horas de voo. O soldado buscaria ser melhor ainda, visando 

engajar e ser um paraquedista”. 

Do Gráfico 8 e das respostas anteriormente citadas, percebe-se que há uma 

tendência de se considerar que o soldado formado na própria OM, à semelhança do 

que já acontece, seja o modelo ideal para a formação do Sd Pqdt (Amostras I – 

100%, II – 80%, III – 41%, IV – 72% e Direção de Instrução – 60%). Destaca-se 

ainda, a ressalva de considerar não ser realizada a formação do Sd como Pqdt 

enquanto recruta, mas somente após o engajamento. 

Questionando ainda a Direção de Instrução, tanto no nível GU como unidade 

(CI Pqdt GPB), se tem conhecimento de como funcionam cursos de paraquedismo 

militar em outros países e se acredita que o curso/estágio desenvolvido no Brasil 

está no mesmo patamar dos cursos de outros países, as respostas se apresentam 

conforme a seguir: 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Amostra I Amostra II Amostra III Amostra IV Direção de 
Instrução  

%
 d

e
 r

e
s
p

o
s
ta

s
 p

o
r 

a
m

o
s
tr

a
 

O soldado ser formado na própria OM à 
semelhança do que já acontece 

O soldado ser formado em núcleo de 
formação, sem habilitar-se paraquedista, 
ser distribuído às OM e, após isso, ser 
feita sua habilitação como paraquedista 

O soldado ser formado em núcleo de 
formação que já inclui a habilitação como 
paraquedista e, após isso, ser distribuído 
às OM 

Poderia exisitir um núcleo de formação 
dentro de cada OM, aos moldes de um 
NPOR 



130 
 

 

- “Conheço superficialmente a formação na França e no Uruguai em visitas as 

suas escolas de formação. Na minha opinião, o CI Pqdt GPB não deixa nada a 

desejar e prepara melhor o militar tecnicamente”; 

- “Acredito que sim. Dentro da realidade da nossa formação em todos os 

sentidos, militares brasileiros em missão no exterior reforçam tal afirmativa”; e 

- “Sim, porém em patamar mais elevado”. 

 Analisando a formação dos soldados paraquedistas nos EUA, Argentina, 

Paraguai e Peru observam-se poucas variações com relação ao processo 

desenvolvido no Brasil. De forma geral, observa-se que a realização do curso de 

paraquedismo é desvinculada da formação do combatente básico.  

 Por fim, destacam-se observações feitas pela Direção de Instrução no nível 

GU nos questionários a ela distribuído: 

 - “A Bda Inf Pqdt consegue manter sua formação de cabos e soldados em 

excelentes condições, ao conciliar a preparação inicial (pré-básico) em paralelo com 

a formação do combatente individual básico. Qualquer mudança neste mecanismo 

pode comprometer a formação e motivação da tropa”; e 

- “Acredito que o foco do trabalho de atualização do PPB/3 deva ser o de 

adequar a formação do soldado paraquedista às novas exigências do combate 

(principalmente em relação ao TIBC) e às novas capacidades de ensino 

(principalmente em relação ao Estágio Básico). No entanto, o modelo ora utilizado, 

principalmente no que concerne à manutenção da integridade tática das frações 

desde o início, favorece a coesão e o espírito de corpo da tropa, atributos 

fundamentais aos integrantes das OM Pqdt. Neste sentido, a manutenção da 

formação dentro das OM e participação dos Cmt fração na formação básica do 

combatente tem papel fundamental no fortalecimento dos laços de camaradagem 

entre os integrantes destas OM, bem como o exercício da liderança militar nos 

diversos níveis de comando”. 

4.2.3 Conclusão parcial 

 Da revisão de literatura e das observações apresentadas anteriormente, 

percebe-se como funciona o processo de seleção e formação no Cur/Estg Bas Pqdt 

e em cursos de paraquedismo no exterior.  

Quanto à seleção, observa-se que no Brasil há uma diferença entre postos e 

graduações que se reflete no universo que frequenta o curso ou o estágio. Essa 
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diferença é caracterizada, basicamente, pelo exame físico ao qual os candidatos são 

submetidos. De maneira geral, percebe-se que os índices para o Cur Bas Pqdt são 

mais elevados. 

 Dessa forma, da comparação entre o curso e o estágio no que tange aos 

índices físicos de seleção, percebe-se que estes não estão em condições de serem 

equiparados. 

 Quanto à formação, observa-se que o militar aluno do Cur Bas Pqdt passa por 

um processo que, por definição, tem o objetivo de qualificá-lo para a ocupação de 

cargos e para o desempenho de funções previstas nos QCP das OM da Bda Inf 

Pqdt, COpEsp e Cia FE não orgânicas deste. Já o militar estagiário do Estg Bas 

Pqdt é submetido a um processo que visa ampliar conhecimentos, destrezas e 

habilidades; receber orientação para atividades específicas; e ambientar-se em 

relação a algum trabalho a realizar.  

Constitui-se, portanto, numa atividade didático-pedagógica que, por definição, 

complementa determinado curso e destina-se a desenvolver a capacitação 

profissional. Percebe-se, assim, que o Cur Bas Pqdt é um processo isolado, 

enquanto o Estg Bas Pqdt é uma etapa de um processo maior, caracterizado pelo 

Curso de Formação do Sd, especificamente do Sd Pqdt.  

Percebe-se que o processo de obtenção das capacidades afetas ao Sd Pqdt 

ocorre em estruturas distintas, mas deve-se evitar competências redundantes que já 

foram contempladas em alguma delas.  

Dessa forma, observa-se que é necessária a regulamentação sobre em qual 

estrutura desse processo cada capacidade será obtida, bem como a metodologia e 

parâmetros a serem utilizados.  

Conclui-se, assim, que o novo PPB/3 deve abordar todas essas 

especificidades, com destaque para que os objetivos da primeira fase do curso 

sejam atingidos na própria OM do recruta, justificando que, no Estg Bas Pqdt, sejam 

atingidos apenas os objetivos relativos à segunda fase do Cur Bas Pqdt (técnicas 

aeroterrestres).  

4.3 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 
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organização, a direção, o controle e a coordenação das competências 
necessárias à dimensão humana da Força (BRASIL, 2014, p. 3-4). 

Em virtude da ampla abrangência relativa à essa dimensão, o presente 

estudo limitou-se a verificar os aspectos relativos à higidez física, moral e atuação 

na área afetiva. 

4.3.1 Higidez física 

A OS Nr 08/E-1, de 25 de junho de 2019 (BRASIL, 2019b), aponta que os 

conscritos voluntários à Bda Inf Pqdt passarão por processo seletivo composto por, 

além do teste de aptidão física já mencionado na dimensão Organização e/ou 

Processos: realização de entrevista; levantamento do potencial cognitivo e afetivo do 

conscrito para servir na Bda Inf Pqdt; realização de inspeção médica na qual 

deverão ser apresentados hemograma completo, eletrocardiograma em repouso 

com laudo e radiografia do tórax com laudo; e realização de inspeção odontológica.  

 No tocante à higidez física, observa-se que a seleção para o Cur Bas Pqdt é 

mais criteriosa que para o Estg Bas Pqdt, evidenciada pela realização de inspeção 

de saúde específica e exigência de exames médicos complementares, já 

apresentados na revisão de literatura do presente trabalho. 

 Ao questionar os militares que foram instrutores/monitores da F Bas Pqdt 

(Amostra III) se quando participaram do Estg Bas Pqdt, também eram realizados 

exames médicos (os mesmos previstos na IRISM do curso) para a seleção e 

matrícula no estágio (para cabos e soldados), as respostas se apresentam 

conforme o Gráfico 9: 

 

             GRÁFICO 9 – Respostas da Amostra III quanto a serem realizados os exames médicos 
previstos na IRISM do Cur Bas Pqdt para o ingresso no Estg Bas Pqdt  

                Fonte: O autor (2020) 
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 Do Gráfico 9, percebe-se que não há uma tendência que permita definir se 

eram realizados os mesmos exames médicos previstos na IRISM do curso para a 

seleção e matrícula no estágio. Fato que pode ser justificado pela Amostra III ser 

composta por militares que foram instrutores/monitores em períodos anteriores à 

publicação do PPB/3, em que vigorou esse PP e posteriores à extinção deste. 

Marcos temporais que possibilitam a variação no processo de seleção. 

Observa-se que nos EUA, Argentina, Paraguai e França também são 

realizados exames médicos e todos os militares que frequentam os cursos de 

paraquedismo são submetidos aos exames. No caso do Peru, dos questionários 

distribuídos à parcela da Amostra IV que foi instrutor/monitor na EPE, observa-se 

que os instruendos são submetidos apenas a uma inspeção de saúde. 

 Além do aspecto relacionado à realização de exames médicos para ingresso 

no curso, observou-se que há um programa de prevenção à Rabdomiólise que 

consiste na avaliação, por parte da Seção de Saúde do CI Pqdt GPB, da condição 

de saúde dos alunos, inicialmente por intermédio de exame de coloração e/ou 

laboratorial de urina, diariamente, antes da primeira atividade de instrução, durante a 

primeira fase do Cur Bas Pqdt. Caso seja verificado algum problema no exame de 

urina do aluno, este será orientado a melhorar sua hidratação e encaminhado para 

avaliação clínica do médico. Persistindo a alteração na urina por dois dias 

consecutivos, o aluno será submetido a exame laboratorial de sangue. Embasado no 

resultado do exame de sangue e em sua avaliação clínica, o médico emitirá seu 

parecer sobre a condição de saúde do aluno, recomendando o seu prosseguimento 

no curso ou não (BRASIL, 2018b). 

O mesmo controle diário não foi verificado por ocasião do Estg Bas Pqdt. 

Destaca-se que o PIM (BRASIL, 2019j) indica que o Projeto Segurança Biomédica 

se encontra em fase de implantação no COpEsp e em centros de instrução, dentre 

os quais destaca-se o CI Pqdt GPB e que se pretende atingir, até dezembro de 

2020, todas as unidades do corpo de tropa. 

4.3.2 Moral e atuação na área afetiva 

 No que tange a atuação na área afetiva, observa-se que o PP de IIB não 

inclui alguns atributos que eram previstos no rol de atributos indicados pelo PPB/3 a 

serem observados no soldado. São eles: camaradagem, lealdade, dedicação, 

liderança, perseverança e espírito de corpo. Destaca-se que este último é único 
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apontado pelo SIMEB (BRASIL, 2019n) como aspecto a ser desenvolvido na IM da 

tropa Pqdt.  

Já o perfil profissiográfico do Cur Bas Pqdt elenca como esperado no seu 

concluinte alguns atributos que não são observados no PP de IIB nem no PPB/3. 

São eles: cumprimento de missão, decisão e resiliência. 

 Da entrevista com militar francês, foram observados importantes aspectos 

relacionados ao preenchimento de cargos, às forças morais e aos atributos da área 

afetiva na tropa paraquedista de seu país. O primeiro diz respeito ao fato de ter sido 

apontado pelo entrevistado que a tropa paraquedista francesa é composta somente 

por efetivo profissional, o que possibilita uma seleção mais criteriosa dos militares e 

ênfase nas atividades de adestramento. 

 Antes de abordar os aspectos relacionados às forças morais e atributos da 

área afetiva, é importante ressaltar que o militar possui experiência em combate real, 

tendo sido empregado por seis meses no Afeganistão, em 2010. Fato que 

possibilitou que o militar verificasse in loco os reflexos de atributos e forças morais 

no combate propriamente dito. 

 Foi apresentado ao militar o fato de o paraquedista brasileiro ser 

caracterizado por seu vigor físico, iniciativa, agressividade, espírito de corpo e 

sentimento de cumprimento de missão a qualquer custo. Atributos que o faz 

possuidor de grande força moral. Ao questioná-lo se considera que essa força moral 

pode ser decisiva em combate respondeu que “certamente” e que a tropa 

paraquedista francesa possui as mesmas características. Acrescentou ainda que a 

agressividade, rusticidade e o foco no cumprimento da missão, típicos da tropa Pqdt, 

“fazem total diferença”. Não obstante, os mesmos atributos fazem com que o 

paraquedista “busque o combate, queira combater, queira estar no esforço 

principal”, o que resultou na perda de 15 homens de sua companhia ao longo do 

período que esteve em combate. 

 Outros atributos como adaptabilidade e flexibilidade foram destacados pelo 

militar francês. Para exemplificá-los, apresentou uma operação no Mali, 

desencadeada em 2013, na qual aproximadamente 250 paraquedistas a bordo de 

cinco aeronaves foram lançados para contribuir com a tomada da cidade de 

Tombouctou. Apesar de não ter participado da operação, destacou que o 

planejamento inicial da missão foi alterado já com a tropa embarcada e com as 

aeronaves no ar. Não obstante, a missão foi cumprida da mesma forma. 



135 
 

 

 O salto foi realizado no período noturno e classificado pelo militar “mais como 

uma demonstração de força” e ressaltou a importância de “por mais que a infiltração 

pudesse ter sido feita por outros meios, como helicópteros por exemplo, é 

importante não perder a capacidade de realizar o envolvimento vertical pelo uso de 

paraquedas”. Ressalta-se também, a necessidade de “treinar o salto à noite já que, 

no combate real, o salto será noturno”. 

 Por fim, o militar destacou a importância do elevado espírito de corpo da tropa 

paraquedista, que se manifesta pelo sentimento de pertencimento ao grupo que se 

diferencia pelas características da especialidade da tropa e por seus símbolos como 

por exemplo, a boina em coloração diferente, semelhante à tropa Pqdt brasileira. 

4.3.3 Conclusão parcial  

Da revisão de literatura, questionários e observações apresentadas 

anteriormente, percebe-se que há um controle maior no que tange à higidez física 

dos alunos do Cur Bas Pqdt que dos estagiários do Estg Bas Pqdt, seja pelos 

exames apresentados, que inclusive são fatores de seleção, seja pelo controle 

biomédico diário que se observa no curso.  

Cabe a ressalva que medidas de prevenção da rabdomiólise recebem 

atenção especial por parte da Direção da Instrução, incluindo o assunto nos 

Programas de Instrução, atentando para o incentivo às boas práticas de treinamento 

militar e segurança da instrução, com enfoque na prevenção da doença, 

esclarecendo sobre os riscos do uso de drogas lícitas e ilícitas e suplementos 

alimentares visando à melhoria do desempenho físico. Nesse sentido, observa-se 

atenção especial quanto ao regime de hidratação durante as atividades físicas. 

Devido à necessidade de conhecimento técnico específico, não se pode 

concluir se os mesmos exames exigidos dos candidatos ao Cur Bas Pqdt devem ser 

exigidos dos recrutas que frequentam o Estg Bas Pqdt. Da mesma forma, não se 

pode concluir se o controle biomédico diário da urina observado no curso, também 

deva ocorrer durante o estágio incluindo, principalmente, o período equivalente à 

primeira fase do curso que deve ocorrer na própria OM. 

Dos aspectos relacionados à higidez física apresentados na revisão de 

literatura e na seção anterior, pode-se observar como funciona o seu controle no 

Cur/Estg Bas Pqdt e em cursos de paraquedismo no exterior, bem como comparar o 



136 
 

 

curso com o estágio. Conclui-se, ao menos no que tange a esse aspecto, que o Estg 

Bas Pqdt não está em condições de equiparação ao Cur Bas Pqdt. 

Já dos aspectos apresentados na seção que trata da dimensão pessoal, no 

que tange ao moral e à atuação na área afetiva, percebe-se que tanto o Cur Bas 

Pqdt, como a IIB na Bda Inf Pqdt, trabalham atributos que conferem ao combatente 

Pqdt elevada força moral que, conforme destacado em entrevista com militar 

experimentado em combate real, são decisivos em missões de combate. Desses 

atributos destacam-se o espírito de corpo, a camaradagem e o cumprimento de 

missão.  

Dessa forma ressalta-se que a IIB, na qual está inserido o Estg Bas Pqdt, ao 

menos no que tange aos aspectos e aos atributos elencados, está em condições de 

equiparação ao Cur Bas Pqdt. 

Cabe a ressalva de que tais atributos não constam no PP de IIB e que há a 

necessidade de se regularizar o seu desenvolvimento chegando-se à conclusão, 

portanto, que estes atributos deverão constar da revisão do PPB/3, sistematizando 

competências necessárias à dimensão humana da Bda Inf Pqdt. 

4.4 EDUCAÇÃO 

[...] compreende todas as atividades continuadas de capacitação e 
habilitação, formais e não formais destinadas ao desenvolvimento do 
integrante da F Ter 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 
(BRASIL, 2014, p. 3-4). 

 Os resultados relacionados a este fator estão apresentados em maior 

quantidade e mais pormenorizadamente levantados em função de o estudo ser 

relativo a uma atividade diretamente envolvida com a dimensão Educação. Esta 

atividade confunde-se com a própria temática do estudo e com seu objetivo geral 

que é padronizar a formação do soldado na Bda Inf Pqdt e sua habilitação como 

paraquedista militar.   

O presente estudo levantou aspectos relacionados à grade curricular para 

formação do Sd Pqdt brasileiro e para a habilitação do militar como paraquedista em 

outros países. Dessa forma, observaram-se as disciplinas e avaliações às quais os 

instruendos são submetidos, bem como o programa de saltos de habilitação.  

De forma geral, da revisão de literatura e dos questionários aplicados nas 

Amostras IV e V, observa-se uma variação no tempo de duração dos cursos e em 
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sua periodicidade anual. O Quadro 20, apresenta essa periodicidade e o tempo 

médio de duração dos cursos em cada país que pode variar, principalmente em 

função das diversas condicionantes para a realização dos saltos. 

País Tempo de duração Periodicidade 

Brasil 
Cur 6 semanas 3 ao ano 

Estg 3 semanas 4 ao ano 

EUA 3 semanas 36 ao ano 

Argentina 4 semanas 3 ao ano 

Paraguai 6 semanas 3 ao ano 

Peru 4 semanas 3 ao ano 

                                QUADRO 20 – Tempo de duração dos cursos de paraquedismo e 
periodicidade anual 

                                       Fonte: O autor (2020) 

 Do Quadro 20 e da revisão de literatura, observa-se que o Estg Bas Pqdt 

possui a mesma duração do BAC dos EUA, inclusive com a mesma programação: 

duas semanas de instruções técnicas e uma semana voltada para a realização dos 

saltos. 

Da entrevista com militar do Exército Francês, observou-se que o curso de 

paraquedismo francês é realizado em duas semanas de instrução. A primeira, 

voltada para instruções técnicas da atividade aeroterrestre e a segunda, voltada 

para a realização dos saltos. 

Cabe ressaltar que, excetuando o Brasil, o curso é exatamente o mesmo para 

todos os postos e graduações nos países anteriormente citados, todos com as 

mesmas disciplinas e respectivas cargas horárias. No Brasil, a carga horária da 

disciplina TFM é menor no Estg Bas Pqdt e a equipe de instrução, composta por 

militares da própria OM, é diferente da equipe do Cur Bas Pqdt, composta por 

instrutores do CI Pqdt GPB. Na Argentina, ocorre procedimento semelhante ao 

brasileiro com relação à equipe de instrução, conforme pode ser evidenciado em 

respostas retiradas dos questionários aplicados em militares brasileiros que foram 

instrutores de paraquedismo naquele país: 

- “A duração é a mesma, no entanto é feito como no Brasil, os próprios 

instrutores das OM formam seus cabos e soldados sob a supervisão da escola”. 

- “A equipe de instrução é composta por oficias e sargentos das OM de 

origem dos soldados. Porém, o tempo de duração do curso e as atividades são 

exatamente as mesmas”. 
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- “O curso não era exigente fisicamente, sendo ministrado da mesma forma 

para todos. A equipe de instrução dos cursos era semelhante ao que ocorre no 

Brasil. Instrutores da escola no curso de oficiais e sargentos. Além disso, eles 

supervisionam as equipes das OM na formação dos cabos e soldados”. 

4.4.1 Disciplinas e avaliações 

 No Brasil, o Cur/Estg Bas Pqdt é composto pelas disciplinas TFM; 

Procedimentos Aeroterrestres; Abandono de Aeronave; e Aterragem e 

Reorganização. Dentro da disciplina TFM, excluindo-se os testes de entrada, o 

aluno passa por três avaliações físicas durante o curso: TVF, TSA e Pista de 

Cordas, todas eliminatórias. No caso do Estg, o TVF é realizado em substituição 

aos testes de entrada. Além da parte física, os instruendos também são avaliados, 

em caráter eliminatório, com relação às técnicas de aterragem e de saída da 

aeronave para passarem à fase de saltos, especificamente, nas instruções de 

Balanço e Torre. 

 Da revisão de literatura, questionários e entrevista, observa-se que nos 

EUA, Argentina, Paraguai, Peru e França as disciplinas e avaliações são 

semelhantes. Ressalva feita às avaliações físicas pois, em suma, a avaliação é 

feita nos testes de entrada para fim de seleção. Durante os cursos, a atividade 

física é realizada com o intuito de manutenção da capacidade física. 

 Nesse sentido, destaca-se o comentário retirado de questionário distribuído 

a militar brasileiro que foi instrutor na EPE: 

- “Devido ao fato da equipe Pqdt pioneira peruana ter sido formada no Brasil, 

reforçado com a presença anual dos instrutores Pqdt brasileiros, as matérias 

ministradas são equivalentes às brasileiras. A grande diferença é a menor exigência 

nos testes de entrada e, principalmente, durante o curso, o que faz com que o índice 

de aprovação seja altíssimo, o que não necessariamente seja a garantia de que 

todos esses Pqdt recém-formados estejam capacitados. Cabe ressaltar que o curso 

é exatamente o mesmo para Cb, Sd, Cadetes, Of e Sgt”. 

 Destaca-se ainda que, na Argentina, o curso de paraquedismo possui 

disciplinas teóricas relacionadas com a história do paraquedismo argentino, 

operações aeroterrestres, procedimentos de salto e conhecimento da técnica do 

material, incluindo avaliações escritas e eliminatórias para as duas últimas. 
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 Ao questionar militares brasileiros que foram instrutores na ETA y TOE se 

consideram estas disciplinas (previstas no curso argentino e não no brasileiro) como 

fundamentais, observam-se respostas como: 

- “Considero que sim, tendo em vista que o aluno sai com uma referência do 

que são as Operações Aeroterrestres e como se dá o emprego da tropa 

paraquedista”. 

- “Sim, melhor formação do combatente paraquedista”. 

- “Sim. São fundamentais para o Emp da tropa Aet em Cmb”. 

Dessas respostas, retiradas dos questionários distribuídos à parcela da 

Amostra IV, percebe-se a importância dos conhecimentos relativos às operações 

aeroterrestres.  

Questionando a Amostra V quanto à existência de alguma disciplina prevista 

no curso de paraquedismo brasileiro e não existente no curso argentino e vice-

versa, as respostas se apresentam conforme o Quadro 21. Nesse sentido, foram 

questionados se, caso positivo, consideram essas disciplinas fundamentais. 

Disciplina 
Existente 
somente 
no curso: 

É fundamental? 

Pista de Cordas Brasileiro 

“Considero que no es fundamental, porque es 
una disciplina que es común para el 
adiestramiento de un soldado, pero creo que 
sirve como factor de selección”. 

Táctica de paracaidismo (oficiales y 
sargentos) - Servicio de vuelo y 
lanzamiento (como esta organizado 
el sitema de lanzamientos) 

Argentino 

“Eu acho que sim, oficiais e sargentos 
deveriam conhecer a missão e o objetivo tático 
das operações do paraquedismo e qual o 
papel que sua OM cumpriria em uma 
operação”. 

QUADRO 21 – Respostas da Amostra V quanto às disciplinas previstas no curso brasileiro e não 
existentes no curso argentino e vice-versa 

Fonte: O autor (2020) 

Do Quadro 21 percebe-se, mais uma vez, a importância dada aos assuntos 

relacionados às operações aeroterrestres. 

Da entrevista com militar do Exército Francês, observou-se que disciplinas 

relacionadas à história do paraquedismo militar e às operações aeroterrestres não 

são ministradas no equivalente ao Cur Bas Pqdt daquele Exército, mas sim em 

cursos mais avançados da atividade paraquedista (há disciplina relacionada às 

operações aeroterrestres no equivalente ao curso de MS). Ao questioná-lo se 

considera essas disciplinas importantes para a formação do soldado paraquedista 

respondeu que “É importante no sentido de desenvolver o sentimento de pertencer 
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a uma tropa que participou de importantes momentos históricos, como a 2ª Guerra, 

mas não fundamental para o soldado. Porém, é fundamental para militares que 

desempenham funções de comando na tropa”. 

Observou-se que, em 2019, foram ministradas instruções de Operações 

Aeroterrestres para os alunos do Cur Bas Pqdt, em caráter experimental, no 

período noturno da segunda fase do curso, totalizando oito tempos de instrução. 

 Observa-se ainda que, a partir de 2018, no programa da Área de Estágios, 

além da carga horária diurna, foi inserida carga horária noturna para as instruções 

de Torre, Balanço e Navegação, sendo destinados dois tempos de instrução, no 

período noturno, para cada instrução citada. 

4.4.2 Programa de saltos 

Da pesquisa documental e questionários distribuídos, observa-se a 

programação de saltos para habilitação do militar como paraquedista, no Brasil e em 

outros países. No Brasil, está prevista a realização de cinco saltos, todos diurnos e 

com saída por equipe, sendo o terceiro salto em simulação de combate (com 

mochila e armamento). O curso pode, por restrição de meios aéreos, ser encerrado 

após o terceiro salto. Em 2019, observou-se a experimentação de uma programação 

semelhante à do curso norte-americano (Quadro 22) porém, com o terceiro salto 

realizado no período diurno. No período noturno, foram realizados o quarto e quinto 

saltos, sendo este último em simulação de combate. 

Salto Equipamento Tipo de saída 

1 Capacete (Hollywood) Individual alternada 

2 Capacete (Hollywood) Por equipe  

3  
(noturno) 

Capacete e equipamento de combate (mochila e armamento) Por equipe 

4 Capacete (Hollywood) Por equipe 
5  

(noturno) 
Capacete e equipamento de combate (mochila e armamento) Por equipe 

    QUADRO 22 – Típica programação da semana de saltos do BAC (EUA) 
     Fonte: O autor, adaptado do TC 3-21.220 Static Line Parachuting Technique and Training (EUA, 

2017, p. 1-3) 

 Questionando a Amostra III quanto às quantidades que consideram ideais 

para o total de saltos, saltos em simulação de combate, saltos no período noturno e 

saltos em simulação de combate no período noturno, observam-se as respostas 

conforme o Gráfico 10. 
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GRÁFICO 10 – Respostas da Amostra III quantos às quantidades de saltos no Cur/Estg Bas Pqdt 
Fonte: O autor (2020) 

 Do Gráfico 10, percebe-se que a Amostra III tende a considerar que as 

quantidades ideais seriam, respectivamente, cinco (86%) para o total de saltos para 

habilitação do paraquedista militar; dois (55%) para o total de saltos em simulação 

de combate; um ou dois (90%) para o total de saltos no período noturno; e um (57%) 

para o total de saltos em simulação de combate no período noturno. 

Da pesquisa documental, percebe-se que, na Argentina, dependendo da 

disponibilidade de meios aéreos, são realizados quatro ou cinco saltos, conforme o 

Quadro 23: 

Salto Equipamento Tipo de saída 

1 Capacete  Individual alternada 

2 Capacete  Por equipe  

3 
(noturno) 

Capacete  Por equipe 

4 Capacete e equipamento de combate (mochila e armamento) Individual alternada 

5 Capacete e equipamento de combate (mochila e armamento) Por equipe 

  QUADRO 23 – Programação de saltos do Curso de Paracaidista Militar (Argentina) 
  Fonte: O autor, adaptado do Proyecto Currilar del Curso de Paracaidista Militar (ARGENTINA, 2017, 

p. 12-14) 

 Ao questionar os militares argentinos que participaram de intercâmbio de 

ensino no CI Pqdt GPB (Amostra V), quanto à suficiência dessa quantidade total de 

saltos, saltos noturnos e saltos em simulação de combate para a habilitação do 

militar como paraquedista militar, observam-se as respostas demonstradas no 

Gráfico 11: 
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GRÁFICO 11 – Resposta da Amostra V quanto à suficiência das quantidades de saltos realizados no 
curso de paraquedismo de seu país 

Fonte: O autor (2020)      

 Ao fazer o mesmo questionamento aos militares brasileiros que foram 

instrutores na ETA y TOE (parcela da Amostra IV), as respostas se apresentam 

conforme o Gráfico 12: 

 

GRÁFICO 12 – Respostas dos militares brasileiros que foram instrutores na ETA y TOE quanto à 
suficiência das quantidades de saltos realizados no curso de paraquedismo da 
Argentina 

Fonte: O autor (2020) 

 Dos Gráficos 11 e 12, percebe-se que a Amostra V e a parcela da Amostra IV 

que foi instrutor/monitor na ETA y TOE tendem a considerar as quantidades 

apresentadas no Quadro 25 como suficientes para o total de saltos (Amostra V - 

75%, Amostra IV – 58%), para o total de saltos noturnos (Amostra V - 50%, Amostra 

IV – 70%) e para o total de saltos em simulação de combate (Amostra V - 75%, 

Amostra IV – 100%).  

Dos questionários aplicados em militares brasileiros que foram instrutores na 

EPE (outra parcela da Amostra IV), observa-se que, no Peru, são realizados até três 

saltos para a habilitação do militar como paraquedista. Não há realização de saltos 

no período noturno nem salto em simulação de combate. Todos os militares 

classificam a quantidade de saltos noturnos e a quantidade de saltos em simulação 
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de combate como insuficientes. Já a quantidade total de saltos foi classificada, pelos 

mesmos militares, conforme o Gráfico 13. 

 

                          GRÁFICO 13 – Classificação da quantidade de saltos realizados no Curso Básico 
de Paracaidismo Militar (PERU) 

                               Fonte: O Autor (2020) 

 Do Gráfico 13, observa-se que a parcela da Amostra IV que foi 

instrutor/monitor na EPE (57%) tende a considerar a quantidade de total de três 

saltos para habilitação do paraquedista militar como “Insuficiente”. Destaca-se que 

essa quantidade é, também, a mínima considerada para habilitação do paraquedista 

militar brasileiro, em situações de restrição de meios. 

Dos questionários aplicados em militares brasileiros que foram instrutores de 

paraquedismo no Paraguai (última parcela da Amostra IV), observa-se que, para a 

habilitação do militar como paraquedista, são realizados quatro ou cinco saltos 

naquele país, dos quais um é realizado no período noturno e um outro é realizado 

em simulação de combate. 

 Aqueles militares, ao serem questionados quanto à adequabilidade da 

quantidade total de saltos, saltos noturnos e saltos em simulação de combate, 

responderam conforme o Gráfico 14. 

 

GRÁFICO 14 – Respostas dos militares brasileiros que foram instrutores na Escuela de Paracaidismo 
da Fueza Aérea Paraguaya quanto à suficiência das quantidades de saltos realizados 
no curso de paraquedismo do Paraguai 

Fonte: O autor (2020) 
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 Do Gráfico 14, observa-se que a parcela da Amostra IV que foi 

instrutor/monitor na Escuela de Paracaidismo do Paraguai tende (72%) a considerar 

a quantidade total de saltos para habilitação do paraquedista naquele país como 

“suficiente” ou “ideal” e que não há um consenso com relação às quantidades de 

saltos  noturnos e saltos em simulação de combate. 

Da entrevista com militar do Exército Francês, observou-se que são 

realizados seis saltos para habilitar o militar como paraquedista em seu país. O 

primeiro salto é realizado de forma individual, para ambientar o militar à saída da 

aeronave em voo. No segundo salto, o militar deve realizar o acionamento do 

paraquedas reserva. O terceiro salto é realizado com a saída por equipe dos 

saltadores. O quarto salto é realizado da mesma forma, mas em simulação de 

combate. O quinto salto é realizado no período noturno. Por fim, o sexto salto é 

realizado de forma idêntica ao terceiro. 

 Ao questioná-lo quanto à suficiência do programa de saltos desenvolvido na 

França, respondeu que “considero que é suficiente para formar o saltador básico, 

mesmo porque o adestramento na atividade de salto continua nos regimentos depois 

do curso”.    

4.4.3 Equiparação do Estg Bas Pqdt ao Cur Bas Pqdt 

Ao questionar as Amostras III e IV se consideram o Estg Bas Pqdt (para Cb 

e Sd) em condições de equiparação ao Cur Bas Pqdt (para oficiais, ST, sargentos 

e cadetes), observam-se as respostas, conforme o Gráfico 15: 

 

GRÁFICO 15 – Respostas das Amostras III e IV quanto à condição de equiparação do Estg Bas 
Pqdt ao Cur Bas Pqdt 

Fonte: O autor (2020) 
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Os militares da Amostra III que estão enquadrados na classificação Outros 

apresentaram as seguintes respostas:  

- “Está adequada aos objetivos”; e 

- “Apesar das diferenças de procedimento no curso e do fato do Curso Básico 

ter a primeira fase, seleção, eu não acredito que os militares que possuam o Estágio 

Básico e venham a se formar Oficial ou Sargento devam realizar o Curso Básico”. 

 Para o mesmo questionamento, as respostas da Direção de Instrução, tanto 

no nível GU, como unidade (CI Pqdt GPB) se apresentam, conforme a seguir: 

- “Acredito que sim, pois o estado final desejado do recurso humano formado 

é o mesmo: o militar apto a realizar o salto de uma aeronave militar em segurança”; 

- “Positivo. Em que pese o estágio básico não ser conduzido por todos os 

instrutores e monitores nomeados, a responsabilidade é do CIP e suas seções 

subordinadas. Além disso, a equipe de instrução das OM Pqdt É submetida à 

preparação técnica e normativa, a fim de credenciar o militar. Tudo isso tendo a 

coordenação da equipe de instrução de instrutores e monitores nomeados”; 

- “O Artigo 64, inciso I do Regulamento do CI Pqdt GPB permite esta 

equivalência, considerando no escopo da fase técnica, em que não há diferença 

entre o Estg Bas Pqdt e o Cur Bas Pqdt. A seleção dos cabos e soldados ao Estg 

Bas Pqdt vem sendo feita durante o período inicial básico do Serviço Militar e a 

prova somativa, tanto do Curso Básico, quanto ao Estágio Básico é realizada (TVF)”;  

- “Sim. Os requisitos e condicionantes se equivalem”; e 

- “Acredito que sim, uma vez que a parte técnica do saltador é similar para 

todos os postos e graduações”. 

Do Gráfico 15 e das respostas anteriormente apresentadas, percebe-se que 

tanto a Amostra III (76%) como a Amostra IV (65%) tendem a considerar que o Estg 

Bas Pqdt não está em condições de ser equiparado ao Cur Bas Pqdt e que a 

Direção de Instrução considera que está. Apontam-se como justificativas para a não 

consideração: a não realização da primeira fase no CI Pqdt GPB ou esta não ser 

realizada na OM Pqdt de forma equivalente à que é realizada no curso. Já para a 

consideração, apontam-se o fato da preparação técnica no curso e no estágio serem 

a mesma e o estado final do concluinte, em ambos, é o militar apto a realizar o salto 

de uma aeronave militar em voo. 
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 Ao questionar a Amostra V se considera que o curso de paraquedismo 

brasileiro (Estg no caso dos cabos e soldados) é o mesmo para todos os postos e 

graduações, as respostas se apresentam conforme o Gráfico 16. 

 

                           GRÁFICO 16 – Respostas da Amostra V quanto ao curso de paraquedismo 
brasileiro ser o mesmo para todos os postos e graduações 

                                 Fonte: O autor (2020) 

Como justificativa às suas respostas, dois militares da Amostra V 

apresentaram os seguintes argumentos: 

 - “Los oficiales y suboficiales tienen primera etapa de selección y una 

segunda a etapa de instrucción técnica. Los soldados sólo realizan la 2da etapa”; e 

- “Eu acho que o curso de soldados e mais corto e o curso de sargentos e 

oficiales muito mas riguroso e mais longo”. 

Do Gráfico 16 e das respostas anteriormente apresentadas, percebe-se que a 

Amostra  V   (75%)   tende  a  não  considerar  o  Estg   Bas   Pqdt  em  condição  de 

equiparação ao Cur Bas Pqdt em virtude, principalmente, da não realização da 

primeira fase pelo estágio. 

4.4.4 Conclusão parcial 

Da revisão de literatura e dos aspectos apresentados na seção que trata da 

dimensão Educação, pode-se observar como funcionam os Cur/Estg Bas Pqdt e 

cursos de paraquedismo no exterior, compreendendo todas as atividades 

continuadas de capacitação e habilitação destinadas ao desenvolvimento do 

integrante da F Ter, quanto à sua competência individual requerida para o exercício 

da atividade aeroterrestre. 

Destaca-se, nesse sentido, as observações relativas à grade curricular e 

respectiva carga horária do Cur/Estg Bas Pqdt. Com exceção da disciplina TFM da 
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primeira fase do curso que, no estágio, deve ser ministrada na própria OM do Sd, 

todos os alunos e estagiários são submetidos às mesmas instruções técnicas e 

respectivas cargas horárias, para a aquisição da habilitação 637 “paraquedismo”. 

São incluídas, ainda, as avaliações e a programação de saltos para a conclusão do 

curso/estágio.  

Conclui-se assim que, ao menos no tange às instruções técnicas e 

avaliações, o Estg Bas Pqdt está em condições de equiparação ao Cur Bas Pqdt.  

Ressalva importante deve ser feita quanto à disciplina TFM da primeira fase 

do curso, uma vez que no estágio, ao menos teoricamente, sua carga horária é 

cumprida na OM do Sd, sendo esse o principal aspecto apontado, inclusive por 

militares estrangeiros, para não considerarem o Estg Bas Pqdt em condições de 

equiparação ao Cur Bas Pqdt.  

Ainda da revisão de literatura, pesquisa documental, questionários e 

entrevista, percebe-se que há uma variação quanto à programação de saltos 

desenvolvida nos Cur/Estg Bas Pqdt e cursos de paraquedismo no exterior. As 

diferenças são observadas na quantidade e condições de execução dos saltos. Dos 

resultados apresentados, conclui-se que a programação de saltos ideal para o 

Cur/Estg seria composta de cinco saltos, variando entre saltos no período diurno, 

noturno e em simulação de combate (com mochila e armamento), conforme 

apresentado no Quadro 24. 

Salto Equipamento Tipo de saída 

1 Capacete  Por equipe 
2 Capacete  Por equipe 
3 Capacete e equipamento de combate (mochila e armamento) Por equipe 
4 

(noturno) 
Capacete Por equipe 

5 
(noturno) 

Capacete e equipamento de combate (mochila e armamento) Por equipe 

       QUADRO 24 – Programa de saltos ideal para o Cur/Estg Bas Pqdt 
         Fonte: O autor (2020) 

Em virtude da realização dos saltos noturnos, destaca-se a importância da 

inclusão de carga horária noturna nas instruções de Torre, Balanço e Navegação 

tanto para o curso, como para o estágio.  

Do exposto, conclui-se que a revisão do PPB/3 deverá regular todos os 

aspectos anteriormente apresentados, principalmente, as disciplinas do Cur Bas 

Pqdt que deverão constar no PP, no formato de matérias com seus respectivos OII, 
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tarefas, condições, padrões mínimos, sugestões para objetivos intermediários e 

assuntos.  

Desta forma, possibilitará a aquisição da mesma competência tanto no curso, 

como no estágio, competência esta que 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 de 

emprego da tropa Pqdt. 

4.5 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 (BRASIL, 2014, p. 3-3). 

 Este estudo limitou-se à observação da adequabilidade dos meios auxiliares 

de instrução empregados na IIB da Bda Inf Pqdt com os materiais de emprego real 

previstos nos quadros de distribuição de material. Nesse sentido, os principais MAI 

identificados foram o equipamento da Área de Estágios e o armamento tipo “pau-de-

fogo”. 

 O equipamento da Área de Estágios (Figura 13) é composto pela bandeja de 

instrução e pelo paraquedas reserva. A bandeja é composta, basicamente, por 

tirantes e ferragens, e o paraquedas reserva é o próprio equipamento e invólucro do 

paraquedas real, porém sem o velame eu seu interior. Ambos são utilizados no Cur 

e Estg Bas Pqdt em substituição ao equipamento real que só é utilizado para a 

realização dos saltos. 

 
                                       FIGURA 13 – Equipamento da Área de Estágios 
                                               Fonte: O autor (2020) 
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 Observa-se que para a condução do Cur/ Estg, o CI Pqdt GPB dispõe de 515 

bandejas de instrução, das quais 195 estão dentro do prazo de validade 

especificado pelo fabricante. Este fato impede a utilização das bandejas vencidas na 

instrução de Torre, impondo que seja realizado um rodízio dos equipamentos entre 

os instruendos por ocasião da referida instrução. 

  Observa-se, ainda, que as bandejas de instrução variam em sua 

configuração. Uma parte possui o mosquetão tipo ejetor rápido (Figura 14) à 

semelhança do equipamento do paraquedas real, enquanto outra parte possui 

mosquetões simples (Figura 15). Esse fato pode prejudicar instruções em que o 

instruendo deva se desvencilhar do equipamento, como alguns procedimentos da 

instrução de Equipamento Suspenso.  

 
                                       FIGURA 14 – Mosquetão tipo ejetor rápido 
                                               Fonte: O autor (2020) 

 
                                       FIGURA 15 – Mosquetão simples 
                                               Fonte: O autor (2020) 
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 Já o armamento tipo “pau-de-fogo” é um mosquetão antigo e sem condições 

de tiro. É utilizado sobretudo em exercícios no terreno, para evitar o desgaste 

desnecessário do armamento real de dotação do combatente. Cabe ressaltar que o 

mesmo é utilizado somente em determinadas situações como pistas de obstáculos. 

Assim, não compromete a execução de tiro nos exercícios, que é realizado com o 

armamento real. 

4.5.1 Conclusão parcial 

Das observações apresentadas na seção relativa à dimensão material, 

percebe-se a adequabilidade dos MAI anteriormente citados, com o material 

expresso no Quadro de Distribuição de Material dos elementos de emprego da Bda 

Inf Pqdt, respeitadas as necessidades decorrentes da permanência e sustentação 

das suas funcionalidades, durante todo o seu ciclo de vida. 

Destacam-se, nesse sentido, a utilização do armamento tipo “pau-de-fogo” e o 

equipamento da Área de Estágios do CI Pqdt GPB. O primeiro se alinha à indicação 

do SIMEB (BRASIL, 2019n) para que os simuladores, simulacros e outros meios 

auxiliares sejam utilizados como recursos eficientes e econômicos para desenvolver 

habilidades e destrezas no soldado. E o segundo é utilizado da mesma maneira, 

tanto no curso, como no estágio. 

Dessa forma, é possível comparar o Estg Bas Pqdt com o Cur Bas Pqdt, 

considerando isoladamente o fator material como gerador de capacidades, e concluir 

que, ao menos nesse aspecto, o estágio pode ser equiparado ao curso. 

Destaca-se ainda, a necessidade de regular o acionamento específico do 

equipamento da Área de Estágios, à semelhança do que se observa na 

documentação do Cur Bas Pqdt. Assim, o mesmo acionamento foi inserido ao longo 

das matérias do Estg Bas Pqdt que constam da proposta de revisão do PP 

(Apêndice K). Da mesma forma, foi inserido nas matérias em que há sua utilização, 

o acionamento do armamento tipo “pau-de-fogo”. 

4.6 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 (BRASIL, 2014, p. 3-3). 

Os resultados relativos a esta dimensão refletem basicamente as 

observações relativas ao procedimento experimental desenvolvido junto ao CI Pqdt 
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GPB. Por meio das propostas de revisão do PP, os instrutores e monitores da IIB 

daquela OM dispuseram de uma ferramenta para planejamento, condução, 

padronização de procedimentos e avaliação das instruções.  

Nesse sentido, ao questionar as Amostras II, III e a Direção de Instrução, 

tanto no nível GU, como no nível unidade (CI Pqdt GPB) se consideram que a 

elaboração um Programa-Padrão específico para a IIB da Bda Inf Pqdt, revisado e 

alinhado com o PIM e com o SIMEB, poderá padronizar a formação do soldado 

paraquedista, refletindo numa otimização do processo de ensino-aprendizagem e 

na capacitação técnica dos militares para enfrentar os desafios da Guerra 

Moderna, mas sem prescindir do culto às tradições e aos valores militares, 

principalmente no que tange à utilização do Programa-Padrão como ferramenta 

para o planejamento, preparação, orientação e avaliação das instruções, as 

respostas se apresentam conforme o Gráfico 17. 

 

   GRÁFICO 17 – Respostas das Amostras II e III e da Direção de Instrução quanto à se a 
elaboração de um PP específico para a IIB da Bda Inf Pqdt poderá padronizar a 
formação do soldado paraquedista 

    Fonte: O autor (2020) 

 Do Gráfico 17, observa-se que há uma tendência das Amostras II (70%), III 

(92%) e da Direção de Instrução (100%) considerarem que sintetizar um PP 

específico para IIB poderá padronizar a formação do soldado paraquedista, 

principalmente no que tange à utilização do PP como ferramenta para o 

planejamento, preparação, orientação e avaliação das instruções ao longo da fase. 

Destaca-se ainda, a ressalva feita por um integrante da Direção de Instrução: 

“Com certeza, há necessidade da adoção do PP específico para a tropa 

paraquedista, em função de suas muitas especificidades, conforme foi durante a  

vigência do antigo PP revogado”. 
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Tendo em vista que a dimensão Adestramento se confunde com a própria 

variável dependente (Capacitação do Sd Pqdt), e que a manipulação da variável 

independente (IIB do Sd Pqdt), realizada por ocasião do procedimento experimental, 

a influencia, principalmente, no que tange à doutrina, organização e/ou processos, 

educação e pessoal, seus resultados serão apresentados de acordo com reflexos 

observados nesses indicadores. 

4.6.1 Conhecimento e utilização do conteúdo doutrinário  

Em virtude do procedimento experimental ter sido desenvolvido tendo por 

base um referencial teórico que regula todas as atividades da IIB, atendendo às 

especificidades da Bda Inf Pqdt como, por exemplo, o Estg Bas Pqdt, foi solicitado à 

Amostra II, após a realização do procedimento experimental, que apontasse como 

considera o conhecimento dessa documentação, principalmente, no que tange à 

utilização desta como ferramenta de planejamento, condução, padronização de 

procedimentos e avaliação das instruções. Nesse sentido, também foi questionada 

quanto ao conhecimento da existência do Caderno de Instrução de Treinamento e 

Técnica Básica do Pqdt Militar (EB70-CI-11.001), que regula, entre outros, o TFM 

executado no Cur/Estg Bas Pqdt com suas peculiaridades e consequentes 

variações, com relação ao previsto no Manual de TFM (EB20-MC-10.350). As 

respostas a ambos os questionamentos se apresentaram, respectivamente, 

conforme os Gráfico 18 e 19. 

 

GRÁFICO 18 – Apontamentos da Amostra II quanto ao seu próprio conhecimento/ utilização da 
documentação do Estg Bas Pqdt como ferramenta de planejamento, condução, 
padronização de procedimentos e avaliação das instruções 

Fonte: O Autor (2020) 
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GRÁFICO 19 – Respostas da Amostra II quanto ao seu próprio conhecimento da existência de 
documentação que regule o TFM desenvolvido no Cur/Estg Bas Pqdt 

Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 18, percebe-se que, após ter contato com as propostas de revisão 

do PPB/3, a porcentagem da Amostra II (80%) que considera ao menos ter 

conhecimento da documentação que regula as atividades do Estg, se assemelha à 

porcentagem da Amostra III (86%, conforme Gráfico 1) que considera ter o mesmo 

conhecimento. Percebe-se ainda, que parcela considerável das Amostras II (30 %) e 

III (53%, conforme Gráfico 2) consideram que os instrutores/monitores da tropa 

conduzem as instruções e pautam os procedimentos com base nas padronizações   

e  orientações  feitas  pela  coordenação  do  estágio. Demonstra,  mais uma vez,  a  

importância do Estágio de Atualização Pedagógica conduzido pela equipe da Seção 

de Ensino I do CI Pqdt GPB. 

 Já do Gráfico 19 percebe-se que 60% da Amostra II, após ter contato com as 

propostas de revisão do PPB/3, considera que conhece e utiliza o Caderno de 

Instrução de Treinamento e Técnica Básica do Pqdt Militar, assemelhando-se à 

porcentagem da Amostra III (70%, conforme Gráfico 3) que considera proceder da 

mesma forma. Percebe-se ainda uma grande variação, se comparado à parcela da 

Amostra III (25%, conforme Gráfico 4) que considera que os instrutores/monitores 

da tropa conhecem o EB70-CI-11.001. 

  Assim, percebe-se a influência que a revisão e utilização de um PP 

específico para a IIB da Bda Inf Pqdt pode exercer no arcabouço de conhecimento 

dos instrutores/monitores da tropa, contribuindo para que a ausência de 

especialização técnica da Amostra II tenha as compensações necessárias e dirima 

as diferenças existentes com a Amostra III (especializada).  
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4.6.2 Processo de seleção do Sd Pqdt 

Por ocasião do exercício experimental, foi aplicado na Amostra I o exame 

físico para ingresso no Estg Bas Pqdt, combinando o TVF, a pista de cordas e o 

previsto na IRISM do Cur Bas Pqdt. Cabe ressaltar que a não aprovação nos 

testes/índices previstos na IRISM, não impediu o ingresso do candidato no Estg Bas 

Pqdt, contanto que fossem atingidos os índices do TVF. Os resultados são 

apresentados no Quadro 25. 

Teste 
Porcentagem de candidatos 

que seria aprovada 
realizando-se o TVF 

Porcentagem de candidatos 
que seria aprovada 

realizando-se o exame físico 
do exercício experimental 

Pista de Cordas 
Exercício não realizado no 

TVF 

83% 

Natação 50% 

Subida na Corda 83% 

Corrida 97% 97% 

Flexão na Barra 100% 87% 

Canguru 100% 100% 

Flexão de Braço 100% 100% 

Abdominal 100% 100% 

    QUADRO 25 – Porcentagem da Amostra I que seria aprovada no exame físico previsto na IRISM 
do Cur Bas Pqdt  

     Fonte: O autor (2020) 

De forma a permitir uma comparação entre o Cur Bas Pqd e o Estg Bas Pqdt, 

foi levantada a porcentagem de aprovação no TVF dos turnos do curso nos anos de 

2015, 2016, 2017 e 2019. Os dados se apresentam conforme o Quadro 26. 

Ano 
Alunos 

submetidos 
ao TVF 

Aprovação 
na corrida 

Aprovação 
na flexão 
na barra 

Aprovação 
no canguru 

Aprovação 
na flexão 
de braço 

Aprovação 
no 

abdominal 

2015 452 99,12% 99,34% 89,60% 99,34% 99,78% 

2016 497 98,59% 98,59% 91,95% 99,40% 98,39% 

2017 432 99,07% 99,31% 91,44% 99,54% 99,31% 

2019 342 99,71% 100% 91,23% 99,71% 98,54% 

QUADRO 26 – Porcentagem de aprovação por exercício no TVF do Cur Bas Pqdt nos anos de 2015, 
2016, 2017 e 2019 

Fonte: O autor, adaptado de CI Pqdt GPB (2020). 

 Dos Quadros 25 e 26, observa-se que a porcentagem de aprovação da 

Amostra I no TVF é superior à porcentagem de aprovação nos Cur Bas Pqdt, em 

especial no exercício canguru. Como possibilidades de justificativa dessa 

superioridade pode-se apontar: o desgaste físico ao qual o aluno do Cur Bas Pqdt é 

submetido ao longo das três semanas iniciais do curso e que antecedem a 

realização do TVF; um menor rigor na cobrança dos exercícios que pode ser 
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justificado pela aplicação do TVF ser realizada pelos próprios instrutores/monitores 

da tropa que já possuem laços com os estagiários e que podem comprometer a 

imparcialidade/impessoalidade necessárias à aplicação do teste; e um melhor 

condicionamento físico dos estagiários em relação ao alunos, que é o menos 

provável em virtude do tempo que estão na Força e do treinamento propriamente 

dito visando a realização do Cur/Estg. 

 Observa-se ainda, que se fossem realizados os exames previstos na IRISM 

do curso para o ingresso no estágio, conforme preconiza a DIM do CML, o efetivo da 

Amostra I que seria aprovado para início do Estg Bas Pqdt reduziria em ao menos 

50%. 

Questionando as amostras que participaram do exercício experimental 

(Amostras I e II) com relação aos testes que consideraram com maior nível de 

dificuldade, as respostas se apresentam conforme o Gráfico 20. 

 

GRÁFICO 20 – Respostas das Amostras I e II quanto aos testes de entrada para o Estg Bas Pqdt 
com maior nível de dificuldade 

Fonte: O autor (2020) 

 Do Gráfico 20, percebe-se em destaque o exercício canguru e a pista de 

cordas. O primeiro pode ser justificado pela própria dificuldade do exercício que é o 

que mais reprova no TVF do curso, e o segundo, pela deficiência técnica para 

transposição dos obstáculos, que pode ser resultado de pouco treinamento. 

Solicitando justificativas para as respostas do questionamento anterior a 

ambas as amostras, evidenciam-se, principalmente, a falta de preparação física 

anterior ao Serviço Militar e a dificuldade com relação à técnica correta do exercício, 

conforme exemplificado nas respostas retiradas dos questionários, apresentadas a 

seguir: 
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 - “Embora o teste seja bem tranquilo, nota-se a falta de treinamento do 

candidato antes de realizar o teste em si”; 

 - “Alguns instruendos possuem bastante dificuldade na técnica do Tarzan”; 

 - “Tinha dificuldade para passar no obstáculo jacaré”; 

 - “Despreparo antes de entrar no Exército”; 

 - “Por não ter costume de treinar abdominais, senti dificuldade para executar 

no teste de entrada”; 

 - “Porque não conseguia executar o exercício de forma correta”; 

 - “Tinha muita dificuldade para passar no Tarzan”; 

- “Não treinava”; e 

- “Nunca tinha feito na vida”. 

Em virtude da experimentação realizada, a Amostra III foi questionada se 

considera que devam ser realizados, para o estágio, os mesmos exames físicos 

previstos para o curso. As respostas se apresentam conforme o Gráfico 21. 

 

GRÁFICO 21 – Respostas da Amostra III quanto à necessidade de se realizar o mesmo exame físico 
para o Cur e Estg Bas Pqdt 

Fonte: O autor (2020) 

 Da mesma forma, a Direção de Instrução, tanto no nível GU, como unidade 

(CI Pqdt GPB) foi questionada se considera que devam ser realizados, para o 

estágio, os mesmos exames físicos previstos para o curso, inclusive como forma de 

fazer jus à equivalência entre o Cur e Estg prevista no regulamento do CI Pqdt GPB. 

As respostas se apresentam, conforme a seguir:   

- “Acredito que deve haver um meio termo nesses parâmetros, principalmente 

levando em consideração a diferença de tempo de serviço que um militar de carreira 

tem para se preparar para o curso em contraponto ao militar temporário, que 

basicamente é um recruta com três meses de Exército”; 
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- “Creio que o teste de entrada na área de estágios está bem adequado, uma 

vez que o Cb/Sd faz estes testes de subida na corda e natação por ocasião da 

Comissão de Seleção Especial. Há que se acrescentar que o Cb/Sd faz a fase do 

pré-básico nas OM. Desta forma, o Teste de Verificação Final (TVF) corresponde à 

prova para mudança de fase, dando a errônea impressão de que há índices 

diferenciados entre oficiais e sargentos”; 

- “Vejo como interessante. Já foi veiculada a possibilidade de se fazer uma 

Portaria de Criação e Normatização do Estágio Básico, o que poderia minimizar 

polêmicas, ou divergências de processos, quanto ao Curso e Estágio. Reforço 

também a diferença do Estágio Básico Paraquedista que não está dentro do Sistema 

de Ensino do DECEx (no qual está o curso), mas sim no SIMEB”; 

- “Considero que devem ser idênticos os testes”; e 

- “Não. Há de se entender que o Sd Ev é recém incorporado às fileiras do 

Exército e, quando é submetido ao Estágio Básico Paraquedista, possui pouco mais 

de dois meses de EB. Este tempo reduzido é insuficiente para que seja exigido 

fisicamente da mesma forma que Of/ ST/ Sgt/ Cad, que, além de mais tempo de 

serviço, possuem maior familiaridade orgânica com os exercícios cobrados no Cur 

Bas”. 

Do Gráfico 21 e das respostas da Direção de Instrução, percebe-se que, 

apesar de tender para a realização dos mesmos testes, não há um consenso quanto 

à necessidade de os exames físicos do Estg Bas Pqdt serem os mesmos previstos 

para o Cur Bas Pqdt. Destaca-se a indicação do pouco tempo de serviço e da 

inexperiência dos recrutas, como justificativa para a não realização dos mesmos 

exames do Cur, que é realizado por militares de carreira.  

Destaca-se ainda que o conscrito, de fato, realiza os testes de subida na 

corda na CSE 05. Entretanto, os índices são distintos, conforme apresentado nos 

Quadros 11 e 18. Inclusive, além das distinções nas condições de execução (para o 

curso é fardado e para a seleção do Sd é em traje de banho), o teste de natação 

para os conscritos não é eliminatório.  

4.6.3 Processo de formação do Sd Pqdt  

Por ocasião do procedimento experimental, buscou-se realizar o equivalente à 

primeira fase do Cur Bas Pqdt na OM dos recrutas, por meio das propostas de 

revisão do PPB/3 prevendo, entre outros: o aumento da carga horária da matéria 
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TFM nas três semanas que antecedem os testes de entrada do Estg Bas Pqdt, 

devendo ter sido aplicado, diariamente, o treinamento para o TVF, após a realização 

de duas sessões de TFM previstas no Caderno de Instrução Treinamento e Técnica 

Básica do Paraquedista (EB70-CI-11.001).  

Ao questionar a Amostra II se considera que, por ocasião do procedimento 

experimental, de fato foi realizado o equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt 

na OM, as respostas se apresentam conforme o Gráfico 22. 

 

                  GRÁFICO 22 – Respostas da Amostra II quanto a ter sido realizado o equivalente à 
primeira fase do Cur Bas Pqdt na OM 

                      Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 22, percebe-se que 70% da Amostra II considera ter sido realizado 

o equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt, por ocasião do procedimento 

experimental, porcentagem superior à da Amostra III (39%) que considera essa 

realização nas OM Pqdt (conforme Gráfico 6).  

Ao questionar as Amostras II e III, se consideram que deva ser realizado na 

OM de origem dos recrutas o equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt, as 

respostas se apresentam conforme o Gráfico 23. 

Do Gráfico 23, percebe-se que as Amostras II (90%) e III (61%) tendem a 

considerar que deve ser realizada na OM de origem dos recrutas o equivalente à 

primeira fase do Cur Bas Pqdt. 

Da mesma forma a Direção de Instrução, tanto no nível GU, como unidade (CI 

Pqdt GPB) foi questionada se considera que, de fato, é realizado o equivalente à 

primeira fase do curso nas OM de origem dos cabos e soldados, se é realizado de 

forma uniforme em todas as OM da Bda Inf Pqdt e se considera que deva ser 

realizado, na OM de origem dos cabos e soldados, o equivalente à primeira fase do 

Cur Bas Pqdt. A fim de melhor transmitir as percepções da Direção de Instrução, 

seguem as respostas retiradas dos questionários distribuídos: 
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GRÁFICO 23 – Resposta das Amostras II e III quanto à necessidade de ser realizada na OM de 
origem dos recrutas o equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt 

Fonte: O autor (2020) 

- “Acredito que esta primeira fase não seja equivalente à primeira fase do 

Curso Básico e acredito ainda que esteja bem aquém do que é realizado no Curso 

Básico. Considero que deveria haver, na OM de origem, uma etapa equivalente à 

que é ministrada no Curso Básico, para que os atributos rusticidade, resiliência, 

perseverança e determinação sejam desenvolvidos de uma forma mais eficaz”; 

- “É fundamental que seja realizado na OM, uma vez que os Cb/Sd, além da 

1ª fase da formação, estão realizando todo o período de Instrução Individual Básica. 

A área de estágios unifica os procedimentos e técnica de todos os paraquedistas 

brasileiros, sendo que, desta forma, parece muito lógico que o pré-básico seja nas 

OM”; 

- “Não considero que a formação/preparação seja equivalente. O que poderia 

ser feito é: à semelhança do que acontece, serem escalados ou selecionados 

oficiais e sargentos para fazer esta formação em três semanas”; 

- “Considero que o PP deverá regular a matéria e que deve ser padronizado 

nas OM”; e 

- “Considero que seja realizado o equivalente em termos de exercícios, porém 

com uma intensidade menor. Reforço a ideia de que o tempo de serviço do Sd Ev, 

antes do Estágio Básico, é muito reduzido para que se tenha uma carga igual à do 

Cur Bas. A Bda Inf Pqdt, por intermédio de sua DIM, orienta todas as suas OMDS 

para que executem o TFM voltado para esta finalidade. Desta forma, acredito que a 

carga de TFM seja similar em todas as OMDS da Bda”. 
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4.6.4 Atuação na área afetiva  

As propostas de revisão do PPB/3, utilizadas por ocasião do procedimento 

experimental, apontam como objetivos relacionados à área afetiva um rol composto 

pela combinação dos atributos previstos no PP de IIB, no PPB/3 e no perfil 

profissiográfico do Cur Bas Pqdt. Levando-se em consideração esse rol, as 

Amostras I e II foram solicitadas a apontar ao menos cinco atributos que consideram 

como mais importantes para o soldado paraquedista. As respostam se apresentam 

conforme o Gráfico 24.    

 

GRÁFICO 24 – Apontamentos das Amostras I e II quanto aos Atributos da Área Afetiva que 
consideram como mais importantes para o soldado paraquedista 

Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 24, percebe-se que todos os atributos indicados nas propostas de 

revisão do PP são considerados importantes por, ao menos, 20% de uma das 

amostras (liderança-20% da Amostra I). Destacam-se como mais apontados os 

atributos responsabilidade, coragem, cumprimento de missão, lealdade e espírito de 

corpo, estando o terceiro previsto, originalmente, somente no perfil profissiográfico 

do Cur Bas Pqdt e os dois últimos, no PPB/3. 
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Nesse sentido, as mesmas amostras foram questionadas se consideram que 

os atributos por eles apontados foram amplamente evidenciados nos instruendos. As 

respostas se apresentam, conforme o Gráfico 25. 

 

             GRÁFICO 25 – Respostas das Amostras I e II quanto aos atributos por eles apontados 
terem sido amplamente evidenciados nos instruendos  

                Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 25, observa-se que a quase totalidade das Amostras I e II, 

excetuando 2% da Amostra I, considera que todos os atributos apontados foram 

amplamente evidenciados nos instruendos. Àqueles que responderam 

negativamente  ao questionamento anterior,  foi solicitado que especificassem  quais  

atributos consideram não terem sido evidenciados. Assim, foram apontados os 

atributos decisão, iniciativa, espírito de corpo e equilíbrio emocional. 

Cabe a ressalva que a avaliação da área afetiva é feita não só na IIB, mas ao 

longo do Ano de Instrução e que os militares que não atingirem o padrão-evidência 

de cada atributo deverão ser objeto de atenção especial por parte do Cmt SU e dos 

demais instrutores. Não obstante, da análise das FAT da Amostra I, observa-se que 

todos os militares atingiram o padrão-evidência dos atributos estabelecidos. 

4.6.5 Ensino-aprendizagem 

Os instruendos do procedimento experimental (Amostra I) foram submetidos 

às propostas de revisão do PPB/3 como ferramenta para auxiliar no planejamento, 

orientação e avaliação das instruções por parte dos instrutores/monitores (Amostra 

II), durante a IIB. Em virtude de a IIB na Bda Inf Pqdt ser composta pelas subfases 

Combatente Básico, Estg Bas Pqdt e TIBC, os aspectos desse indicador da 

dimensão Adestramento serão apresentados da mesma forma. Destaca-se que, da 

análise da FIB da Amostra I, observa-se que todos os OII foram atingidos. 
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4.6.5.1 Preparação do Combatente Básico 

 A matéria Combate Corpo a Corpo é uma prioridade da Bda Inf Pqdt, devendo 

receber especial atenção. Dessa forma, na proposta de revisão do PPB/3 foram 

destinadas oito horas de instrução para atingir os OII relativos ao CCC (duas horas a 

mais que o previsto no PP de IIB). Questionando as Amostras I e II como 

consideram o nível de preparação individual do grupamento de instrução, caso se 

deparasse com uma situação de CCC em combate real, as respostas se apresentam 

conforme o Gráfico 26. 

 

    GRÁFICO 26 – Respostas das Amostra I e II quanto à preparação para CCC 
     Fonte: O autor (2020) 

 Do Gráfico 26, observa-se que a Amostra I (88%) tende a se considerar, ao 

menos, preparada para o CCC. Já a Amostra II não tende a considerar satisfatório o 

preparo da Amostra I para o CCC (40% considera “nem preparado, nem 

despreparado” e ao menos 20% considera despreparado). Cabe a ressalva que a 

instrução de CCC permanece ao longo do Ano de Instrução, inclusive com maior 

carga horária, tanto na IIQ como no Adestramento. 

Levando-se em consideração a matéria Treinamento Físico Militar, tendo 

como referência inicial o Manual de TFM (EB20-MC-10.350) e, posteriormente, o 

Caderno de Instrução de Treinamento e Técnica Básica do Pqdt Militar (EB70-CI-

11.001), as propostas de revisão do PPB/3 foram elaboradas de maneira que, nas 

três semanas que antecedem os testes de entrada do Estg Bas Pqdt, os instruendos 

fossem submetidos em sua OM ao equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt. 

Consequentemente, aumentou-se em 15 horas a carga horária da matéria prevista 

no PP de IIB. Dessa forma, as Amostras I e II foram questionadas quanto à 
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suficiência do TFM para ser realizada uma boa preparação para o Estg Bas Pqdt. As 

respostas se apresentam conforme o Gráfico 27. 

 

            GRÁFICO 27 – Respostas das Amostra I e II quanto à suficiência do TFM   para fazer uma 
boa preparação para o Estg Bas Pqdt 

              Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 27, percebe-se que as Amostras I (98%) e II (90%) tendem a 

considerar que o TFM realizado na subfase foi suficiente para ser realizada uma boa 

preparação para o Estg Bas Pqdt. 

Da revisão de literatura, percebe-se que o curso de paraquedismo argentino 

possui, em sua carga horária, três horas voltadas para a matéria “História Militar 

Aeroterrestre”  (conforme Quadro 14).  No PIM (BRASIL, 2019j),  observa-se o PRVT 

que prevê que a Direção de Instrução deverá proporcionar o conhecimento da 

História Militar do Brasil, de forma a valorizar os feitos de destacados chefes 

militares e incentivar o culto aos símbolos da Pátria e aos heróis nacionais, além de 

preservar a memória e o Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. 

Dessa forma, uma das propostas de revisão do PPB/3 foi a inclusão da 

matéria 27 “História Militar Aeroterrestre” na subfase do Combatente Básico com 

uma carga horária de duas horas de instrução. Para elaboração da matéria e seus 

respectivos OII, tarefas, condições, padrões mínimos, sugestões para objetivos 

intermediários e assuntos, foram utilizados, entre outros, os aspectos levantados na 

seção 2.5.1 “Origens do paraquedismo militar no Brasil” da revisão de literatura. 

 Assim, semelhante ao curso argentino, foram ministradas instruções 

relativas à história do paraquedismo militar, por ocasião do procedimento 

experimental. Nesse sentido, a Amostra III foi questionada se considera que a 

inclusão da matéria 27 “História Militar Aeroterrestre” (abrangendo os assuntos: 

Origens e evolução do Paraquedismo Militar a nível mundial, regional e local; 
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História do Paraquedismo Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais 

importantes executadas nos conflitos mundiais dos séculos XX e XXI) na IIB seja 

relevante para formação dos soldados como paraquedista militar, ao mesmo tempo 

em que se alinha ao PRVT. As respostas se apresentam, conforme o Gráfico 28. 

 

  GRÁFICO 28 – Respostas da Amostra III quanto à relevância da inclusão da matéria História Militar 
para a formação do soldado paraquedista 

  Fonte: O autor (2020) 

No mesmo sentido, as Amostras I e II e a Direção de Instrução, tanto no nível 

GU, como no nível unidade (CI Pqdt GPB) foram questionadas como classificam os 

assuntos ministrados na matéria 27 “História Militar Aeroterrestre” para a formação 

do soldado como paraquedista militar. As respostas se apresentam conforme o 

Gráfico 29. 

 

  GRÁFICO 29 – Respostas das Amostras I e II e da Direção de Instrução quanto à importância dos 
assuntos da matéria História Militar para a formação do soldado paraquedista 

   Fonte: O autor (2020) 
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 - “O conhecimento da História da GU e da OM agregam forte sensação de 

pertencimento à tropa e à Instituição. Parece-me uma verdade cristalina a ideia de 

que, quanto mais se conhece a história, as tradições e as místicas, maior será a 

elevação do Espírito de corpo e a coesão”; 

- “Dentro do Ensino por Competência e dentro do Perfil do Profissional Militar 

do Século XXI, é muito importante que os soldados paraquedistas conheçam a sua 

História, bem como ter capacidades de mobilizar recursos, baseados no 

conhecimento, valores e experiências”; e 

- “Além disto, julgo que a Mística Aet deva ser abordada. 

Dos Gráficos 28 e 29 e das respostas anteriormente citadas, percebe-se a 

importância dos assuntos ministrados na matéria 27 “História Militar Aeroterrestre”, 

evidenciada pela indicação de 100% das Amostras I e II e da Direção de Instrução 

como importantes, muito importantes e extremamente importantes, e 94% da 

Amostra III como relevante. 

Por fim, levando em consideração a própria finalidade desta subfase, as 

mesmas Amostras foram questionadas, em uma escala de 1 a 5, quanto à 

preparação individual para o combate ao término da subfase. O resultado se 

apresenta conforme o Gráfico 30. 

 

 GRÁFICO 30 – Respostas das Amostra I e II quanto à preparação individual para o combate ao 
término da subfase Combatente Básico 

  Fonte: O autor (2020) 

 Do Gráfico 30, observa-se que a Amostra I tende a avaliar melhor que a 

Amostra II a sua própria preparação para o combate. Essa variação pode ser 

justificada pela própria experiência dos instrutores/monitores e inexperiência dos 

instruendos, com relação a todos os aspectos do combate. 
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4.6.5.2 Estg Bas Pqdt 

As matérias do Estg Bas Pqdt constantes nas propostas de revisão do PPB/3 

e seus respectivos OII, tarefas, condições, padrões mínimos, sugestões de objetivos 

intermediários e assuntos, foram elaborados levando-se em consideração o QGAEs, 

o PLANID e os PLADIS do Cur Bas Pqdt. Ao questionar as Amostras I e II sobre 

qual matéria do Estg Bas Pqdt consideraram a mais difícil para os instruendos, as 

respostas se apresentam conforme o Gráfico 31. 

 

  GRÁFICO 31 – Respostas das Amostras I e II quanto à matéria do Estg Bas Pqdt mais difícil para 
os instruendos 

   Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 31, percebe-se que ambas as Amostras tendem a considerar as 

matérias “TFM Pqdt” e “Aterragem e Reorganização” como as mais difíceis. Ao 

solicitar que as mesmas Amostras apresentassem uma justificativa para a 

dificuldade apresentada pelos instruendos, as respostas indicaram, principalmente, 

para as dificuldades típicas dos exercícios físicos, somadas à falta de capacitação 

física do EV e para a dificuldade de assimilar a correta técnica de aterragem. No 

intuito de melhor transmitir parte das impressões dos militares que participaram do 

procedimento experimental, seguem alguns comentários retirados dos questionários 

distribuídos:   

- “Não estava acostumado”; 

- “Tive dificuldade para assimilar a técnica da aterragem”; 

- “Nível alto de exigência física”; 

- “Por ter bastantes detalhes concluo que, para mim, foi a parte mais difícil do 

estágio básico” (aterragem); 

- “Demorei para aprender a técnica correta” (aterragem); 
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- “Tive dificuldades na aterragem da plataforma”; 

- “Dificuldade em realizar a técnica”; e 

- “Exigência física era muito grande”. 

Percebe-se, dessa forma, uma certa incoerência, se confrontadas as 

justificativas com o Gráfico 27, que se refere à preparação física dos recrutas para o 

estágio. Destaca-se ainda, que o Programa de Treinamento Físico para o Cur Bas 

Pqdt elaborado pelo CI Pqdt GPB, com a colaboração do Instituto de Pesquisa da 

Capacitação Física do Exército (IPCFEx) (BRASIL, 2019e), aponta uma preparação 

ideal para o curso que leva doze semanas, considerando o militar atingindo a 

menção “B” do TAF na semana zero do treinamento.  

Logo, é inviável que seja seguido esse programa com os recrutas, tendo em 

vista que, da incorporação às fileiras do EB até o início do Estg Bas Pqdt, há um 

período de dez semanas. E, considerando o equivalente à primeira fase do Cur Bas 

Pqdt ter sido realizado nas três semanas que antecederam a aplicação dos testes de 

entrada, esse período seria de apenas seis semanas. 

Em virtude de a Amostra II ter a sua disposição as propostas de revisão do 

PPB/3 como uma ferramenta de auxílio no planejamento, preparação, orientação e 

avaliação da instrução, a mesma amostra foi questionada sobre como classifica a 

instrução ministrada pelo seu grupamento de instrução, em comparação com a 

instrução dos demais instrutores/monitores do seu turno. No mesmo sentido, foi 

questionada quanto ao rendimento dos instruendos do seu grupamento de instrução 

em comparação com os demais do turno.  As respostas se apresentam, conforme os 

Gráficos 32 e 33, respectivamente. 

 

      GRÁFICO 32 – Respostas da Amostra II quanto à instrução ministrada pelo seu grupamento de 
instrução comparada ao restante do turno   

       Fonte: O autor (2020) 
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      GRÁFICO 33 – Respostas da Amostra II quanto ao rendimento dos militares do seu grupamento 
de instrução comparado ao restante do turno   

       Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 32, percebe-se que ao menos 60% da Amostra II considera que a 

instrução ministrada pelo seu grupamento de instrução foi superior à instrução dos 

demais instrutores/monitores do turno. Esse fato pode ser justificado justamente pela 

Amostra II ter uma ferramenta de auxílio no planejamento, preparação, orientação e 

avaliação da instrução. 

Já do Gráfico 33, percebe-se que a Amostra II considera que o rendimento 

dos militares do seu grupamento de instrução (Amostra I) foi igual (80%) ou superior 

(20%) ao restante do turno. O que indica a influência da utilização das propostas de 

revisão do PPB/3, serem mais evidentes e eficazes no corpo docente.  

Ao questionar a Amostra II, se consideram que o Estg Bas Pqdt ministrado 

por ocasião do exercício experimental está em condições de ser equiparado ao Cur 

Bas Pqdt, as respostas se apresentam conforme o Gráfico 34. 

 

                       GRÁFICO 34 – Respostas da Amostra II quanto ao Estg Bas Pqdt ministrado por 
ocasião do exercício experimental estar em condições de ser 
equiparado ao Cur Bas Pqdt 

                            Fonte: O autor (2020) 
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 Do Gráfico 34, percebe-se que a Amostra II (70%) tende a considerar que o 

estágio ministrado por ocasião do exercício experimental está em condições de 

equiparação ao Cur Bas Pqdt. Aponta-se, como justificativa, a utilização das 

propostas de revisão do PPB/3, sendo uma ferramenta que regula o planejamento, 

a condução, a padronização de procedimentos e a avaliação das instruções. Além 

de, ainda na subfase de preparação do combatente básico, as propostas de revisão 

do PP preverem a realização do equivalente à primeira fase do curso, nas três 

semanas que antecedem os testes de entrada para o estágio. 

Para fim de comparação dos índices de aprovação da Amostra I no Estg Bas 

Pqdt com o Cur Bas Pqdt, foram levantados os dados de aprovação nos turnos dos 

cursos de 2015 a 2019. Os dados se apresentam conforme o Gráfico 35. 

 

GRÁFICO 35 – Porcentagem de aprovação no Cur Bas Pqdt de 2015 a 2019 e da Amostra I no 
Estg Bas Pqdt 

Fonte: O autor, adaptado de CI Pqdt GPB (2020) 

Do Gráfico  35,  percebe-se  que,  ao  final  dos  Cur/Estg Bas Pqdt,  enquanto 

100 % da Amostra I foi aprovada, a porcentagem de aprovação no curso varia 

entre 63% e 80%, evidenciando-se uma discrepância quando comparados os 

índices de aprovação em ambos. 

Por fim, levando em consideração a própria finalidade desta subfase, as 

Amostras I e II foram questionadas, em uma escala de 1 a 5, quanto à preparação 

individual para a realização dos saltos de qualificação, ao término das semanas de 

instrução na Área de Estágios. O resultado se apresenta conforme o Gráfico 36. 

  Do Gráfico 36, percebe-se que ambas as Amostras tendem a considerar que 

a Amostra I atingiu um alto nível de preparo para a realização dos saltos de 

qualificação, ao término das semanas de instrução na Área de Estágios, o que 

evidencia a eficiência das instruções ministradas. 
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        GRÁFICO 36 – Respostas das Amostras I e II quanto à preparação individual para a realização 
dos saltos de qualificação ao término das semanas de instrução na Área de 
Estágios  

        Fonte: O autor (2020) 

4.6.5.3 TIBC 

 Em virtude das características de emprego da tropa Pqdt, que pode ser 

lançada à retaguarda das posições inimigas, reorganizar e realizar deslocamentos 

para a conquista de objetivos, as Amostras I e II foram questionadas sobre como 

classificam a realização de uma marcha a pé de 16 km durante o TIBC. As respostas 

se apresentam conforme o Gráfico 37. 

 

    GRÁFICO 37 – Respostas das Amostra I e II quanto à importância da realização de uma marcha 
de 16 km durante o TIBC 

     Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 37, percebe-se que as Amostras I (86%) e II (80%) tendem a 

considerar a realização de uma marcha de 16 Km como extremamente importante. 

Observou-se que este objetivo foi atingido, por ocasião da Operação Tenaz 

(operação tipo patrulha realizada ao término do TIBC).  
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Destaca-se, ainda, a importância do treinamento de marchas que foi 

apontada, tanto na entrevista com militar do Exército Francês, como na análise pós-

ação realizada pelo Cmt Bda Inf Pqdt, ao término da Op Saci 2019. Nesta ocasião 

foi apontado, como aspecto negativo, o longo período para que a reorganização 

estivesse concluída, após a inserção da tropa no terreno pelo uso de paraquedas. 

Uma das justificativas indicada pelo Cmt Bda Inf Pqdt para esse retardo foi, 

justamente, a falta da realização de marchas. 

Por fim, levando em consideração a própria finalidade desta subfase, as 

Amostras I e II foram questionadas, em uma escala de 1 a 5, quanto à preparação 

individual para combater em ambiente hostil, isoladamente ou em grupo, provendo 

sua sobrevivência ao término do TIBC. O resultado se apresenta conforme o Gráfico 

38. 

 

        GRÁFICO 38 – Respostas das Amostra I e II quanto à preparação individual para combater em 
ambiente hostil, isoladamente ou em grupo, provendo sua sobrevivência ao 
término da subfase TIBC 

         Fonte: O autor (2020) 

Do Gráfico 38, percebe-se que ambas as Amostras tendem a considerar que 

a Amostra I atingiu um bom nível de preparo individual para combater em ambiente 

hostil, isoladamente ou em grupo, provendo sua sobrevivência ao término do TIBC, 

o que evidencia a eficiência das instruções ministradas. 

4.6.6 Conclusão parcial 

O procedimento experimental foi realizado tendo por objetivo aplicar 

propostas de revisão do PPB/3 durante a IIB de uma unidade paraquedista. Da 

aplicação prática dessas propostas observam-se reflexos, principalmente no que 

tange ao conhecimento e utilização do conteúdo doutrinário por parte dos 

instrutores/monitores, os processos de seleção e formação do Sd Pqdt, a atuação na 

área afetiva e o processo ensino-aprendizagem. 
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Dos resultados apresentados na Seção 4.6.1 “Conhecimento e utilização do 

conteúdo doutrinário”, conclui-se que a utilização das propostas de revisão do 

PPB/3 possibilita, aos instrutores/monitores da tropa, o conhecimento e a 

consequente utilização do conteúdo doutrinário que regula a IM desenvolvida 

durante a IIB, uma vez que as matérias que constam das propostas de revisão 

remetem aos manuais e cadernos de instrução correlatos.  

Destaca-se a importância da indicação à documentação que esteja vigente, 

possibilitando, assim, que os instrutores/monitores planejem, preparem, orientem e 

avaliem as instruções, tomando por base a doutrina atualizada.  

Quanto ao processo de seleção física do Sd Pqdt, percebe-se que os 

parâmetros não são os mesmos utilizados para a seleção dos oficiais, cadetes, 

subtenentes e sargentos que serão matriculados no Cur Bas Pqdt. Dos resultados 

apresentados na seção correspondente, observa-se que o efetivo de Sd que 

iniciaria o Estg Bas Pqdt seria menor se os testes aplicados seguissem a IRISM do 

Cur Bas Pqdt, conforme prevê a DIM do CML.  

Dessa forma, conclui-se que, ao menos quanto aos testes físicos para 

seleção, o Estg Bas Pqdt não está em condições de ser equiparado ao Cur Bas 

Pqdt. Destaca-se que a realização dos mesmos exames físicos previstos para o 

curso seria uma forma de se fazer jus à equivalência entre Cur e Estg prevista no 

regulamento do CI Pqdt GPB. 

Quanto ao processo de formação do Sd Pqdt, as propostas de revisão do 

PPB/3 buscaram regular a realização do equivalente à primeira fase do Cur Bas 

Pqdt na OM de origem dos Sd. Dos resultados apresentados na seção 

correspondente, observa-se que a aplicação do novo PP possibilita, resguardadas 

as particularidades do EV, o desenvolvimento das instruções de TFM na OM, com 

equivalência à primeira fase do Cur Bas Pqdt. Destaca-se que essa também seria 

uma forma de se fazer jus à equivalência entre Cur e Estg anteriormente citada. 

Quanto à atuação na área afetiva, dos resultados apresentados na seção 

correspondente, observa-se a importância dos atributos estabelecidos como OII a 

serem atingidos na IIB da Bda Inf Pqdt. Destaca-se que todos os OII foram atingidos 

pelos instruendos, permitindo assim concluir que, ao menos no que tange a área 

afetiva, a IIB da Bda Inf Pqdt, na qual está inserido o Estg Bas Pqdt, está em 

condições de equiparação ao Cur Bas Pqdt. 
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Quanto ao processo ensino-aprendizagem, destacam-se os resultados 

obtidos em cada uma das subfases da IIB, desenvolvida com base nas propostas de 

revisão do PPB/3.  

Na primeira subfase “Combatente Básico”, destaca-se a inclusão da matéria 

27 “História Militar Aeroterrestre” e a instrução de TFM, nas três semanas que 

antecedem o Estg Bas Pqdt, visando a equivalência com a primeira fase do Cur Bas 

Pqdt.  

Dos resultados da primeira, conclui-se que a sua inclusão cria condições de 

preparo, de modo a se transmitir os valores, tradições e a mística paraquedista, 

contribuindo diretamente para o espírito de corpo e coesão da tropa.  

Já dos resultados da segunda, conclui-se que a sua realização cria condições 

de equiparação entre o Estg Bas Pqdt e o Cur Bas Pqdt. Entretanto, devido à 

necessidade de conhecimento técnico específico, não se pode concluir se a 

capacitação física alcançada pelos recrutas pode ser equiparada à preparação de 

um militar de carreira para a realização do Cur Bas Pqdt, que seguiu o Programa de 

Treinamento Físico para o Cur Bas Pqdt elaborado pelo CI Pqdt GPB, com a 

colaboração do IPCFEx (BRASIL, 2019e). 

Já na segunda subfase “Estg Bas Pqdt”, dos resultados apresentados na 

seção correspondente, conclui-se que as propostas de revisão do PPB/3, 

materializadas pela elaboração das matérias do Estg Bas Pqdt e seus respectivos 

OII, tarefas, condições, padrões mínimos, sugestões de objetivos intermediários e 

assuntos levando em consideração o QGAEs, o PLANID e os PLADIS do Cur Bas 

Pqdt, refletem mais no desempenho do corpo docente que no do corpo discente. 

Conclui-se ainda, que o Estg Bas Pqdt desenvolvido com base nas propostas 

de revisão do PPB/3, ao menos no que tange a grade curricular e respectiva carga 

horária, está em condições de ser equiparado ao Cur Bas Pqdt. 

Na última subfase “TIBC”, dos resultados apresentados na seção 

correspondente, conclui-se que é de extrema importância a realização de marchas, 

para contribuir na capacitação do Sd Pqdt à ação individual eficiente, quando 

submetido às grandes pressões existentes no campo de batalha, entre o lançamento 

e a reorganização. Aspecto considerado como fundamental ao combatente 

paraquedista, pela própria característica de emprego da tropa e sua especialidade. 

Por fim, conclui-se que a atividade de preparo desenvolvida na IIB da Bda Inf 

Pqdt, obedecendo a um Programa-Padrão específico, regulando todos os aspectos 
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citados ao longo desta seção, poderá padronizar a formação do soldado 

paraquedista, refletindo numa otimização do processo de ensino-aprendizagem e 

na capacitação técnica dos militares para enfrentar os desafios da Guerra 

Moderna, mas sem prescindir do culto às tradições e aos valores militares, 

principalmente no que tange à utilização do Programa-Padrão como ferramenta 

para o planejamento, preparação, orientação e avaliação das instruções.  

Nesse sentido, contribuirá para que a ausência de especialização técnica dos 

instrutores/monitores da tropa tenha as compensações necessárias e dirima as 

diferenças existentes entre a estrutura especializada em ensino do CI Pqdt GPB e 

os militares das OM em apoio à formação básica. 

4.7 INFRAESTRUTURA 

[...] engloba todos os elementos estruturais (instalações físicas, 
equipamentos e serviços necessários) que dão suporte à utilização e ao 
preparo dos elementos de emprego, de acordo com a especificidade de 
cada um e o atendimento a requisitos de exercício funcional (BRASIL, 2014, 
p. 3-4). 

 Da observação da infraestrutura que dá suporte ao desenvolvimento da IIB na 

Bda Inf Pqdt, percebe-se que são utilizadas principalmente as áreas da própria OM, 

salas de instrução, campos de instrução e, especificamente para o Estg Bas Pqdt, 

as instalações da Área de Estágios e zonas de lançamento. Para os exercícios no 

terreno, utiliza-se a Área de Instrução Coronel Ururahy (AICUr) e o Campo de 

Instrução de Gericinó (CIG). 

 Considera-se que as instalações utilizadas durante as subfases Combatente 

Básico e TIBC são adequadas, no que tange à IM, privilegiando a presença 

constante dos combatentes em atividades no campo. 

 A subfase Estg Bas Pqdt é desenvolvida, basicamente, na Área de Estágios 

do CI Pqdt GPB, mesma instalação utilizada para a condução do Cur Bas Pqdt, 

onde se dispõe de áreas voltadas tanto para a instrução da técnica aeroterrestre, 

quanto para as sessões de TFM, exceção feita para a corrida de 5 km que é 

realizada em circuito externo.   

 Para as sessões de TFM, são utilizadas a Pista de Treinamento em Circuito 

(PTC), a Pista de Cordas e áreas planas cobertas de grama ou areia para as 

sessões de Ginástica Básica Pqdt e Ginástica com toros. Muitas das OM da Bda Inf 

Pqdt também dispõem dessas instalações na própria OM e podem conduzir o 

equivalente à primeira fase do Cur sem apoio do CI Pqdt GPB. Cabe, porém, uma 
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ressalva quanto às pistas de cordas, já que se observa que grande parte está 

desativada e utiliza-se, sobretudo, a da Área de Estágios. 

4.7.1 Infraestrutura utilizada nas instruções de técnicas aeroterrestres  

 Para as instruções da técnica aeroterrestre são utilizados os “falsos aviões” 

das aeronaves (Anv) da FAB utilizadas para lançamento de tropa: Anv C-95 

(Bandeirante) (Figura 16), Anv C- 105 (Amazonas) (Figura 17), Anv C-130 (Hércules) 

(Figura 18) e da, ainda não em utilização, Anv KC-390 (Figura 19).  

 
      FIGURA 16 – “Falso avião” da Anv C-95 do CI Pqdt GPB  
       Fonte: O autor (2020) 

 
  FIGURA 17 – “Falso avião” da Anv C-105 do CI Pqdt GPB  
  Fonte: O autor (2020) 

 
   FIGURA 18 – “Falso avião” da Anv C-130 do CI Pqdt GPB  
   Fonte: O autor (2020) 
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 FIGURA 19 – “Falso avião” da Anv KC-390 do CI Pqdt GPB  
 Fonte: O autor (2020) 

Observam-se ainda, nesse sentido, as plataformas de salto (Figura 20), o 

balanço (Figura 21), o equipamento suspenso (Figura 22) e a torre de saltos (Figura 

23). 

 
                     FIGURA 20 – Plataformas de salto do CI Pqdt GPB 
                         Fonte: O autor (2020) 

 
                      FIGURA 21 – Balanço do CI Pqdt GPB 
                          Fonte: O autor (2020) 
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                             FIGURA 22 – Equipamento suspenso do CI Pqdt GPB 
                                   Fonte: O autor (2020) 

 
                                  FIGURA 23 – Torre de saltos do CI Pqdt GPB 
                                         Fonte: O autor (2020) 

 Analisando os cursos de paraquedismo em outros países, observa-se que é 

utilizada uma infraestrutura semelhante e, em alguns casos igual, para a condução 

destes. Para atingir os objetivos das instruções no “falso avião”, a EPE (Peru) utiliza 

a Falsa Puerta (Figura 24), a ETA y TOE (Argentina) utiliza a Puerta Baja (Figura 25) 

e o 1-507th PIR (EUA) utiliza a Mock Door (Figura 26).   

 

 

 

  

 

 
 
 
               FIGURA 24 – Falsa Puerta 
                  Fonte: Paracaidismo Básico Militar (PERU, 2015, p. 3-10) 
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                              FIGURA 25 – Puerta Baja 
                                    Fonte: SOUZA (2020) 

 
                                           FIGURA 26 – Mock Door 
                                                   Fonte: Static Line Parachuting Techniques and Training (EUA, 2018, 

p. 4-9)  

Da observação das Figuras 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26, percebe-se que os 

simuladores utilizados para atingir os objetivos das instruções no “falso avião”, no 

Cur/Estg Bas Pqdt e nos cursos Pqdt dos EUA, Argentina e Peru, são semelhantes 

ou até mesmo iguais. 

Para atingir os objetivos das instruções na plataforma de salto, a EPE (Peru) 

utiliza a Pista de Aterrizaje (Figura 27), a ETA y TOE (Argentina) utiliza o Palco de 

Caidas (Figura 28) e o 1-507th PIR (EUA) utiliza o Parachute  Landing Fall Devices 

(Figura 29).   
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                               FIGURA 27 – Pista de Aterrizaje 
                                     Fonte: Paracaidismo Básico Militar (PERU, 2015, p. 3-35) 

 
                               FIGURA 28 – Palco de Caidas 
                                     Fonte: SOUZA (2020) 

 
                                      FIGURA 29 – Parachute Landing Fall Devices 
                                             Fonte: Static Line Parachuting Techniques and Training (EUA, 2018, p. 4-

2) 

Da observação das Figuras 20, 27, 28 e 29, percebe-se que as plataformas 

de salto utilizados para treinamento inicial da técnica de aterragem no Cur/Estg Bas 

Pqdt e nos cursos Pqdt dos EUA, Argentina e Peru são semelhantes ou até mesmo 

iguais. 
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Para atingir os objetivos das instruções no balanço, a EPE (Peru) utiliza o 

Galpón de Balanceo (Figura 30), a ETA y TOE (Argentina) utiliza o Carril de Caidas 

(Figura 31) e o 1-507th PIR (EUA) utiliza o Lateral Drifit Apparatus (Figura 32).  

 
                                   FIGURA 30 – Galpón de Balanceo 
                                          Fonte: Paracaidismo Básico Militar (PERU, 2015, p. 3-47) 

 
                              FIGURA 31 – Carril de Caidas 
                                    Fonte: Página no Facebook da ETA y TOE (2019) 

 
                                         FIGURA 32 – Lateral Drifit Apparatus 
                                         Fonte: Static Line Parachuting Techniques and Training (EUA, 2018, p. 4-4) 
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Da observação das Figuras 21 e 30 percebe-se que os simuladores 

mecânicos utilizados para treinamento da técnica de aterragem no Cur/Estg Bas e 

Peru são semelhantes ou até mesmo iguais. Já nos EUA (Figura 32) e na Argentina 

(Figura 31), percebe-se que é utilizado um simulador semelhante a uma tirolesa, que 

permite a simulação, tanto do deslocamento vertical como horizontal, proporcionada 

pela descida do paraquedas, atingindo, assim, o mesmo objetivo do balanço do CI 

Pqdt GPB. Dos questionários distribuídos, observa-se que o simulador, semelhante 

aos das Figuras 31 e 32, já foi utilizado no COpEsp para manutenção do 

adestramento na técnica de aterragem de suas OM. 

Para atingir os objetivos das instruções no equipamento suspenso, a EPE 

(Peru) utiliza o Galpón de Suspensión (Figura 33), a ETA y TOE (Argentina) utiliza o 

Aros de Comportamento (Figura 34) e o 1-507th PIR (EUA) utiliza o Suspended 

Harness (Figura 35).   

 
                                FIGURA 33 – Galpón de Suspensión 
                                      Fonte: Paracaidismo Básico Militar (PERU, 2015, p. 3-59) 

 
                           FIGURA 34 – Aros de Comportamento 
                                Fonte: SOUZA (2020) 
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                                               FIGURA 35 – Suspended Harness  
                                                        Fonte: Static Line Parachuting Techniques and Training (EUA, 

2018, p. 4-12) 

 Da observação das Figuras 22, 33, 34 e 35, percebe-se que os simuladores 

utilizados para treinamento dos procedimentos adotados, quando da descida do 

Pqdt sustentado pelo paraquedas, no Cus/Estg Bas Pqdt e nos cursos Pqdt dos 

EUA, Argentina e Peru, são semelhantes ou até mesmo iguais. 

Por fim, para atingir os objetivos das instruções na torre, a EPE (Peru) utiliza 

a Torre de Salto (Figura 36), a ETA y TOE (Argentina) utiliza a Puerta Alta (Figura 

37) e o 1-507th PIR (EUA) utiliza a 34-foot Mock Tower (Figura 38). 

 
                                                FIGURA 36 – Torre de Salto 
                                                         Fonte: Paracaidismo Básico Militar (PERU, 2015, p. 3-52) 

 
                                       FIGURA 37 – Puerta Alta 
                                              Fonte: SOUZA (2020) 
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                                               FIGURA 38 – 34-foot Mock Tower 
                                                       Fonte: Static Line Parachuting Techniques and Training (EUA, 

2018, p. 4-12) 

 Da observação das Figuras 23, 36, 37 e 38, percebe-se que os simuladores 

mecânicos utilizados para treinamento da saída da Anv, no Cus/Estg Bas Pqdt e nos 

cursos Pqdt dos EUA, Argentina e Peru, são semelhantes ou até mesmo iguais. 

4.7.2 Conclusão parcial 

Das observações apresentadas na seção relativa à dimensão Infraestrutura, 

percebe-se que as instalações físicas e equipamentos que dão suporte à utilização e 

ao preparo dos elementos de emprego da Bda Inf Pqdt, estão em acordo com a 

especificidade aeroterrestre da Bda e ao atendimento de seus requisitos funcionais. 

Destaca-se, nesse sentido, a infraestrutura da Área de Estágios do CI Pqdt GPB, 

que é utilizada da mesma maneira, tanto no curso, como no estágio. 

Ainda das observações apresentadas e da pesquisa documental, percebe-se 

como funciona a utilização dessa infraestrutura no Cur/Estg Bas Pqdt e que, em 

outros países, são utilizados equipamentos e instalações semelhantes ou, em 

alguns casos iguais. 

Dessa forma, é possível comparar o Estg Bas Pqdt com o Cur Bas Pqdt, 

considerando isoladamente o fator Infraestrutura como gerador de capacidades e 

concluir que, ao menos nesse aspecto, o estágio pode ser equiparado ao curso. 

 Destaca-se ainda, a necessidade de regular o acionamento específico dessa 

infraestrutura, à semelhança do que se observa na documentação do Cur Bas Pqdt. 

Assim, o mesmo acionamento foi inserido ao longo das matérias do Estg Bas Pqdt 

que constam da proposta de revisão do PP (Apêndice K). 
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4.8 INTEROPERABILIDADE 

 A interoperabilidade reflete-se na integração entre as Forças Singulares e 

complementariedade com outros órgãos e agências. Para fim desse estudo, foram 

levantadas as possibilidades de integração entre as Forças na realização do 

Cur/Estg Bas Pqdt no Brasil e no exterior. 

 Observa-se que, no Brasil, o Exército, por meio do CI Pqdt GPB, é a única 

Força que habilita o militar paraquedista. Consequentemente, os Cur/Estg Bas Pqdt 

são franqueados às demais Forças. Oficiais, subtenentes e sargentos da MB e da 

FAB frequentam o Cur, enquanto cabos e soldados frequentam o Estg.     

 Em virtude disso, os cabos e soldados da MB e da FAB não realizam o 

equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt. Somente são submetidos ao TVF e à 

avaliação diagnóstica da Pista de Cordas para ingressarem no Estg, enquanto que 

os cabos e soldados da Bda Inf Pqdt têm a oportunidade de serem submetidos à 

primeira fase nas suas OM de origem. Os militares do COpEsp procedem da mesma 

forma que os da MB e da FAB. 

 Por meio da pesquisa bibliográfica e de questionários aplicados a militares 

brasileiros e estrangeiros que realizaram intercâmbio em escolas de paraquedismo, 

observou-se que outros países, como EUA, Argentina, Peru e Paraguai, também 

têm seus cursos de paraquedismos destinados às outras Forças. Destaca-se que, 

no Peru, outras Forças possuem seu próprio curso de paraquedismo e que, no 

Paraguai, a tropa paraquedista pertence à Força Aérea. 

Da entrevista com militar paraquedista do Exército Francês, observou-se que, 

semelhante ao curso de paraquedismo do Exército Brasileiro ministrado pelo CI Pqdt 

GPB, a formação do paraquedista francês é realizada na École des Troupes 

Aéroportées, a cargo da Armée de Terre (Exército). O curso de paraquedismo é 

destinado a militares das três Forças (Armée de Terre, Armée de l’Air e Marine 

Nationale) e a Gendarmerie (força policial militar nacional). 

Das observações apresentadas nesta seção relativa à dimensão 

Interoperabilidade, na pesquisa bibliográfica, nos questionários e na entrevista 

realizada, percebe-se como funcionam o Cur/Estg Bas Pqdt no Brasil e cursos de 

paraquedismo no exterior e conclui-se parcialmente que há integração entre as 

Forças Singulares, na realização do Cur/Estg Bas Pqdt. No exterior, em alguns 
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casos, há complementaridade com outros órgãos e agências, além da integração 

entre as Forças Armadas. 

Dessa forma, é possível comparar o Estg Bas Pqdt com o Cur Bas Pqdt, 

considerando isoladamente o fator interoperabilidade como gerador de capacidades, 

e concluir que, ao menos nesse aspecto, o estágio pode ser equiparado ao curso. 
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5 CONCLUSÃO  

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir da constatação de, após onze 

anos da revogação e trinta e seis anos de sua criação, o PPB/3 continuar 

referenciando a IIB da Bda Inf Pqdt. Dessa forma, esta situação constituiu-se no 

problema científico da pesquisa realizada: Qual a influência da falta de atualização e 

da revogação do PPB/3 na formação do soldado combatente paraquedista e na IIB 

da Bda Inf Pqdt? 

Para responder ao referido problema, foi realizada uma ampla pesquisa 

bibliográfica e documental que, complementada por questionários, entrevista e pela 

observação dos aspectos relacionado à formação do soldado paraquedista, 

permitiram: descrever o Ensino Profissional no Exército Brasileiro, respondendo 

como este é desenvolvido e, nesse contexto, como o SIMEB, o PIM e o PP de 

Instrução Individual Básica regulam a Instrução Militar voltada para a Formação 

Básica do Combatente; descrever o PPB/3 e sua aplicação na fase de IIB e suas 

subfases nas unidades Pqdt, respondendo como o PPB/3 padroniza o preparo do 

combatente básico paraquedista e qual sua adequabilidade com o PP de IIB, com o 

PIM e com o SIMEB; descrever o Cur Bas Pqdt e cursos de paraquedista militar 

desenvolvidos em outros países, respondendo como estes funcionam; e comparar o 

Estg Bas Pqdt com o Cur Bas Pqdt, respondendo se estão em condições de serem 

equiparados. 

Dos resultados obtidos nessa primeira etapa, foi elaborado um procedimento 

experimental para uma segunda etapa, na qual a IIB do CI Pqdt GPB, em 2020, foi 

realizada tendo por base propostas de revisão do PPB/3. Dessa forma, foram 

observados os principais aspectos decorrentes da aplicação prática das propostas 

de revisão do PP.  

Dos resultados obtidos em ambas as etapas, foi possível propor uma revisão 

do PPB/3, indicando como este deve ser configurado para que o soldado 

paraquedista seja capaz de enfrentar os desafios da Guerra Moderna, enquadrado 

na Era do Conhecimento. Dessa forma, todas as questões de estudo formuladas 

para a resolução do problema de pesquisa estabelecido foram respondidas, 

concomitantemente à consecução dos objetivos específicos formulados que 

permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste 

estudo.  



187 
 

 

De maneira geral, observou-se que, fruto da revogação do PPB/3 em 2009, a 

IIB na Bda Inf Pqdt é desenvolvida, desde então, sem uma documentação única que 

regule todas as suas subfases e respectivas atividades.  

A falta de um PP específico e atualizado torna a formação básica 

extremamente dependente de Ordens de Instrução, que carecem de aspectos 

básicos de ensino, e de que seja regulada por diversos documentos, inclusive de 

sistemas diferentes, como é o caso do Sistema de Ensino Militar (documentação do 

CI Pqdt GPB que regula o ensino por competências do Cur Bas Pqdt, voltado para a 

especialização de quadros) a cargo do DECEx, e do Sistema de Instrução Militar 

(SIMEB, PIM e PP de IIB, que regulam o ensino por objetivos voltado para a 

formação do soldado como combatente básico ou preparar o reservista de segunda 

categoria), a cargo do COTER. 

Esse aspecto exerce influência direta sobre os instrutores/monitores da IIB 

que, como aponta o SIMEB (BRASIL, 2019n), para bem preparar e orientar a 

instrução individual de seus homens, devem consultar com antecedência adequada 

o QTS e o PP, para identificar o OII que será trabalhado e a relação de assuntos a 

que se refere. 

Já os instruendos, podem sofrer influência tanto direta, como indireta. A 

primeira, caracterizada pelos próprios objetivos/competências de aprendizagem 

previstos nas três subfases aos quais são submetidos. A inexistência de uma 

documentação única que regule toda a fase, e a utilização do referencial teórico de 

processos que não estão inter-relacionados, podem permitir a replicação do mesmo 

objetivo/competência em subfases distintas ou, na pior das hipóteses, não ser 

contemplado, ao menos de forma completa, em nenhuma delas.  

Destaca-se, nesse sentido, a realização do equivalente à primeira fase do Cur 

Bas Pqdt na OM de origem do Sd, que realizará somente o equivalente à segunda 

fase por ocasião do Estg Bas Pqdt.  

Já a influência indireta é caracterizada pela instrução em si que, como 

apresentado anteriormente, pode ter sua qualidade afetada pela própria equipe de 

instrução, no que tange ao seu desempenho no preparo e orientação da atividade. 

Nesse sentido, a pesquisa ampliou a compreensão da diferença existente na 

preparação dos recursos humanos, para a ocupação dos cargos previstos nas OM 

da Bda Inf Pqdt, apontando que, além do aspecto relacionado às estruturas distintas 

(uma especializada em ensino, dotada de apoio técnico, que prepara os quadros por 
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meio do Cur Bas Pqdt; e outra não especializada, voltada para operações militares, 

que prepara o pessoal temporário por meio do Estg Bas Pqdt), há esta lacuna 

relacionada ao referencial teórico que contribui para que o SIMEB, envolvendo os C 

Mil A, tenha acionamento específico, acompanhamento e controle atentos, para que 

a ausência de especialização técnica tenha as compensações necessárias. 

Isso posto, o objetivo específico de “Comparar o Estg Bas Pqdt com o Cur 

Bas Pqdt” foi investido de grande importância, no sentido de verificar a geração de 

forças por meio do Planejamento Baseado em Capacidades, principalmente pela 

equivalência dos Cur Bas Pqdt e Estg Bas Pqdt, prevista no Regulamento do CI 

Pqdt GPB (BRASIL, 2002), considerando a homologação automática de estágio 

realizado por cabos ou soldados, para curso, por ocasião da promoção desses à 

graduação de sargento ou ao posto de oficial. 

Assim, a capacidade obtida tanto no curso, quanto no estágio, foi analisada 

por meio dos fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis que a geram 

(DOPEMAI-I), tendo sido observados tanto aspectos positivos, quanto negativos, à 

equiparação. 

Dentre os aspectos positivos, apontam-se os fatores material, infraestrutura, 

interoperabilidade, pessoal (especificamente no que tange à atuação na área afetiva 

e no moral da tropa) e educação.  

Deste último, destaca-se a aquisição da habilitação 637 “paraquedismo”, por 

meio das mesmas instruções técnicas e respectivas cargas horárias, o que indica 

não serem necessárias atividades complementares de ensino, como observado por 

exemplo no Curso de Ações de Comandos (CAC), no qual o aluno (oficial ou 

sargento) que já tenha concluído, com aproveitamento, o Curso de Formação de 

Cabo Comandos (CFCC) deverá cumprir todas as atividades previstas pelo 

PLADIS/CAC que não tenham sido previamente cumpridas no CFCC, conforme o 

PP de Qualificação - Cabo Comandos (BRASIL, 2016g). 

Destaca-se ainda, no fator pessoal, o valor moral da tropa paraquedista que 

reflete diretamente na eficiência combativa das unidades de tal especialidade, que 

somente pode ser sentida por uma contínua avaliação das manifestações de 

liderança, iniciativa, moral, espírito de corpo, disciplina e proficiência.  

Dessa forma, o moral se apresenta como um multiplicador do poder de 

combate da tropa, que é a capacidade de combate existente em determinada força, 
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resultante da combinação dos meios físicos à disposição e do valor moral da tropa 

que a compõe, aliados à liderança do comandante (BRASIL, 2007a).  

Já dentre os aspectos negativos, apontam-se os fatores doutrina, organização 

e/ou processos (especificamente no que tange à seleção física e à realização do 

equivalente à primeira fase do curso na OM de origem do Sd) e pessoal 

(especificamente no que tange ao controle da higidez física dos militares). 

Como apresentado anteriormente, em virtude de os fatores DOPEMAI-I serem 

determinantes, inter-relacionados e indissociáveis, o procedimento experimental foi 

realizado justamente na intenção de dirimir os aspectos negativos à equiparação do 

Estg Bas Pqdt ao Cur Bas Pqdt.  

Dessa forma, a IIB foi desenvolvida seguindo um programa específico que 

regulasse todas as atividades, das quais destacam-se a realização do equivalente à 

primeira fase do curso na OM do Sd e a seleção para o estágio, por meio dos 

mesmos testes previstos para o curso. Sendo esta, inclusive, uma forma de fazer jus 

à equivalência entre Cur e Estg prevista no regulamento do CI Pqdt GPB.  

Dos resultados obtidos por meio do procedimento experimental, conclui-se 

que o fator adestramento, caracterizado pela atividade de preparo obedecendo ao 

programa específico, dirimiu os óbices apresentados nos fatores anteriormente 

citados, ratificando, assim, a interdependência de todos os oito fatores. 

De todo o exposto, conclui-se que a pesquisa resolve o problema científico 

proposto, esclarecendo a influência da falta de atualização do PPB/3 e, 

concomitantemente, alcança o objetivo geral estabelecido de padronizar a Formação 

Básica do Combatente Paraquedista, alinhada com o Programa de Instrução Militar 

e com o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro, sintetizando uma 

proposta de PP, revisada e adequada ao contexto atual, para a IIB a ser 

desenvolvida nas unidades Pqdt, materializada no Apêndice K. 

A metodologia de trabalho escolhida foi suficiente para a consecução dos 

propósitos da pesquisa. A revisão de literatura, pesquisa bibliográfica e documental, 

questionários e entrevista forneceram o embasamento necessário para a resolução 

do problema de pesquisa, enquanto que o procedimento experimental, seguido da 

aplicação de questionários, possibilitaram observar os aspectos da aplicação de 

uma proposta de linha de ação que visa minimizar as causas do problema. Não 

houve necessidade, ao longo da pesquisa, de adotar outras técnicas ou 

procedimentos para lidar com situações não previstas. 
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A bibliografia selecionada correspondeu às expectativas, permitindo reunir os 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa e a resolução do 

problema científico proposto. No entanto, cabe ressaltar que nas publicações 

científicas sobre a tropa Pqdt brasileira, pouco se observa com relação ao preparo 

desta tropa, em especial o do combatente básico Pqdt. A maior parcela tange ao 

emprego da tropa e à memória histórica, símbolos, tradições e a própria construção 

da identidade do combatente aeroterrestre. Entretanto, apesar da preocupação com 

a produção desse conhecimento, não é percebida igual atenção no sentido de 

difundi-lo à tropa que é a peça fundamental das supracitadas produções. 

Nesse sentido, a presente dissertação também responde à ação estratégica 

“Incentivo à pesquisa sobre História Militar” prevista no PEEx 2020-2023 e à Portaria 

255 do EME, de 4 de julho de 2016, que aprova a Diretriz para a Implantação do 

PRVT. Também previsto no PIM, o PRVT elenca, entre outros objetivos, realçar o 

ensino da História Militar. Dessa forma, foi incluída na proposta de revisão do PPB/3 

a matéria “História Militar Aeroterrestre”, abrangendo os assuntos: Origens e 

evolução do Paraquedismo Militar nos níveis mundial, regional e local; História do 

Paraquedismo Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais importantes 

executadas nos conflitos mundiais dos séculos XX e XXI.  

Diante da leitura, análise, comparação e síntese de outras obras que, em um 

sentido mais amplo, tratam da preparação do combatente, percebe-se a 

necessidade da inserção de um bloco de instrução de combate em ambiente urbano, 

a ser ministrado na IIB, tendo em vista a realidade dos conflitos modernos que, por 

diversas vezes, se desenvolvem no ambiente supracitado.  

A extrema compartimentação, diferença de densidade, grau de profundidade 

da área edificada (principal característica do ambiente urbano), e as consequentes 

dificuldades de observação e de ligações, tendem a descentralizar o controle até os 

menores escalões de comando, como pelotão e mesmo grupo de combate, 

transformando-se o combate em uma série de pequenas ações independentes 

(BRASIL, 2007a). 

Nesse sentido, Muniz (2017) faz a sugestão de acrescentar em algumas 

matérias assuntos relativos ao combate em ambiente urbano que deveriam fazer 

parte da formação básica do combatente dos dias atuais.  

A proposta de revisão do PPB/3 (Apêndice K), também sugere a inclusão de 

assuntos correlatos, por meio da matéria “Combate em Ambiente Urbano”. Destaca-
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se que, para elaboração dos OII dessa matéria, foram utilizados os Cadernos de 

Instrução O Pelotão de Fuzileiros no Combate em Área Edificada (BRASIL, 2017g) e 

TTP para Operações em Ambientes Urbanos (BRASIL, 2020e). Cabe ressaltar que 

estes OII servem de base para a instrução de PCL, desenvolvida no TIBC, e para o 

bloco de instrução de GLO.  

Cabe a importância de se diferenciar combate urbano de GLO. As Operações 

de GLO se enquadram em situações de não guerra, que se desenvolvem tanto em 

ambiente rural quanto urbano, nas quais podem ser utilizadas TTP do combate 

urbano. Corrobora essa afirmação a reestruturação do Centro de Instrução de 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem iniciada em 2019, prevendo, entre outros, 

a alteração de sua designação para Centro de Instrução de Operações Urbanas. 

Ademais, a pesquisa contribui para a ampliação e desenvolvimento dos 

conhecimentos relacionados ao preparo de tropas paraquedistas no Brasil e no 

exterior, identificando aspectos relevantes para a evolução doutrinária no contexto 

da formação e habilitação do soldado Pqdt.  

Ao analisar e propor uma forma de padronizar a formação do combatente 

básico na Bda Inf Pqdt contextualizada com o cenário atual, contribui no preparo 

dessa importante F Emp Estrt do EB, destacando-se a capacitação técnica dos 

militares para enfrentar os desafios da Guerra Moderna, e enseja continuidade ao 

Processo de Transformação do Exército. 

Por fim, aperfeiçoa o faseamento e sistemática de instrução com ênfase no 

EV da Bda Inf Pqdt, capacitando os militares para os desafios da Era do 

Conhecimento, por intermédio de cursos e estágios atualizados, conduzidos com 

técnicas de ensino modernas, mas sem prescindir do culto às tradições e aos 

valores militares, de forma a fortalecer a coesão e o espírito de corpo da tropa 

paraquedista. Consubstanciando como resultado da pesquisa uma proposta de PPB 

revisado e alinhado com os PIM e SIMEB, facilita o aproveitamento do estudo pelo 

EB. 

Alinhada à Diretriz para Elaboração e Revisão de Produtos Doutrinários de 4º 

nível e de Programas-Padrão de Instrução, a revisão do PPB/3 consistiu na análise 

do documento preexistente, executando seu aperfeiçoamento (incorporando dados 

referentes às Lições Aprendidas ou decorrentes da evolução doutrinária) e digitação 

integral do novo documento, para substituição do anterior (BRASIL, 2020f).  
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A diretriz citada estabelece as normas, parâmetros e procedimentos para a 

geração das Publicações Doutrinárias do Preparo da Força Terrestre (PDPFT). 

Nesse sentido, padroniza a geração das PDPFT no âmbito do COTER, orientando o 

planejamento, coordenando a execução das ações e criando condições para a 

convergência de esforços entre os diversos órgãos envolvidos no processo. 

São indicadores de necessidade de produção das PDPFT para o COTER, 

entre outros, as LPD e propostas recebidas de uma das Chefias do COTER ou de 

outra OM, encaminhando sugestões ou produtos pré-elaborados. Dessa forma, caso 

o produto já esteja iniciado ou finalizado, basta encaminhar ao COTER via canal de 

comando, para avaliação (BRASIL, 2020f). 

Do exposto, sugere-se o encaminhamento da pesquisa, em especial da 

proposta de revisão do PPB/3 (Apêndice K), ao COTER e à Bda Inf Pqdt. Ao 

primeiro, pelo produto finalizado ser do interesse direto da Ch Prep F Ter. E ao 

segundo, pelo produto poder contribuir no processo em curso naquela GU, iniciado 

em virtude da inclusão excepcional da revisão do PPB/3 na LPD 2020. Sugere-se 

ainda a utilização, em caráter experimental, da proposta de revisão do PPB/3 na IIB 

da Bda Inf Pqdt em 2021 e utilizar o SIVALI-PP com os objetivos de: coletar dados 

relativos à aplicação dos PP junto às OM; diagnosticar a necessidade de introdução 

imediata de correções no PP; e determinar o nível de eficiência e de eficácia da IM. 

Por fim, propõe-se, para futuras pesquisas, os seguintes assuntos, que devido 

à necessidade de conhecimento técnico específico, não se foi possível tirar 

conclusões: a necessidade de serem exigidos dos recrutas que frequentam o Estg 

Bas Pqdt, os mesmos exames médicos exigidos dos candidatos ao Cur Bas Pqdt; a 

necessidade do mesmo controle biomédico diário da urina, previsto no Cur Bas 

Pqdt, também ser realizado no Estg Bas Pqdt; e se o tempo que o recruta tem até a 

realização do Estg Bas Pqdt é suficiente para se atingir uma capacitação física 

semelhante à do aluno do Cur Bas Pqdt. 

Também se sugere, para futuras pesquisas, os seguintes assuntos correlatos 

que deixaram de ser investigados:  

- Verificar o enquadramento ideal para o Estg Bas Pqdt quanto à classificação 

como Estágio de Área ou Estágio Setorial, tendo em vista que o estágio não é de 

interesse somente do CML e destina-se também a militares do COpEsp e das Cia 

FE não orgânicas deste. Regulamentá-lo por intermédio de portaria de criação e 

definir qual órgão deverá atender às suas despesas e fixar as suas vagas, além de 
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criar o PP específico do estágio. Sugere-se utilizar como base para tal a subfase 

Estg Bas Pqdt, proposta no Apêndice K;  

- Verificar a possibilidade de desvincular o Estg Bas Pqdt da IIB da Bda Inf 

Pqdt, não permitindo que aspectos apontados nos questionários (como o pouco 

tempo do recruta na Força) sejam utilizados como justificativa de procedimentos que 

possibilitem questionamentos quanto à equiparação do estágio ao curso.  

Acresce-se ainda, a sugestão apresentada em questionário para que o Estg 

não seja realizado por todos os recrutas, mas somente pelos militares engajados, o 

que possibilitaria economia de recursos ou direcioná-los para atividades de 

adestramento;  

- Em virtude da possibilidade de, futuramente, a formação dos soldados 

ocorrer em Núcleos de Formação e posteriormente serem distribuídos às OM, 

verificar qual modelo deveria ser adotado na formação do soldado paraquedista. 

Esta pesquisa considerou como possibilidades: o soldado ser formado na própria 

OM, à semelhança do que já acontece; o soldado ser formado em núcleo de 

formação, sem habilitar-se paraquedista, ser distribuído às OM e, após isso, ser feita 

sua habilitação como paraquedista; e o soldado ser formado em núcleo de formação 

que já inclui a habilitação como paraquedista e, após isso, ser distribuído às OM. Os 

resultados apontam para a primeira possibilidade, inclusive pelo atual modelo da IIB 

ser apontado como o mais adequado do ponto de vista de estabelecer, desde o 

início da formação, os laços táticos de fração constituída, bem como o espírito de 

corpo e a liderança dos comandantes em todos os níveis. Entretanto, considera-se 

que esse assunto carece de mais dados para poder se apresentar conclusões; 

- Em virtude dessa pesquisa ter considerado o Estg Bas Pqdt apenas como 

uma subfase da IIB da Bda Inf Pqdt, que é exclusiva para recrutas, verificar como 

fazer para que militares reincorporados, transferidos, Cb e Sd do COpEsp, da MB e 

FAB, possam ser submetidos ao equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt, tendo 

em vista que estes somente realizam a segunda fase (técnicas aeroterrestres). 

Destaca-se que os oficiais e sargentos temporários realizam o Estg Bas Pqdt 

juntamente com o Cur Bas Pqdt para oficiais e sargentos de carreira, atingindo toda 

a carga horária prevista tanto para a primeira fase (que para os recrutas é realizada 

na própria OM) como para a segunda (técnicas aeroterrestres); e 

- Da mesma forma que foi inserida na proposta de revisão do PPB/3 

(Apêndice K) a matéria “Combate em Ambiente Urbano”, verificar a possibilidade de 
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inclusão da matéria no PP de IIB, contribuindo com o preparo do combatente básico 

no âmbito do EB, e não só na Bda Inf Pqdt, para os desafios da Guerra Moderna, 

que tende a ocorrer em ambientes urbanos. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 Força Terrestre: Instrumento de ação do Exército, estruturada e preparada 

para o cumprimento de missões operacionais terrestres. 

 Sistema Operacional Militar Terrestre: Sistema que orienta e coordena o 

preparo e o emprego da Força Terrestre com ênfase no efetivo profissional. 

 Efetivo variável: Efetivo da Força que corresponde aos militares recrutados 

no ano de referência por meio do sistema de conscrição.   

 Ensino Profissional: Ensino voltado para a formação, qualificação e 

habilitação de recursos humanos para ocupar cargos e exercer funções. 

 Elementos vinculados: Unidade ou fração da Força Terrestre, originalmente 

subordinada a uma organização militar, que possui vínculo, geralmente de ordem 

técnica, com outra organização militar. 

Operacionalidade: Qualidade fundamental de uma organização militar que, a 

partir de um nível adequado, garante-lhe a possibilidade de ser transformada em 

eficaz instrumento de combate, para cumprir missões previstas no quadro de 

organização, sendo expressa pelo grau de quantificação, ordenação e preparação 

dos recursos materiais e humanos que a integram.  

Eficiência Operacional: Capacidade técnico-administrativa da OM para 

desempenhar, adequadamente e com economia, as atividades e ações 

correspondentes às missões que lhe são atribuídas em quadro de organização, 

dinamizando os recursos materiais e humanos que definem seu nível de operacio-

nalidade.  

Poder de Combate: É a qualidade última do instrumento militar de guerra. 

Gerada a partir da eficiência operacional, do valor profissional do comandante e do 

valor moral da tropa. 

Preparação completa: Nível adequado de adestramento que confere à OM 

condições de eficiência para cumprir todas as missões de combate fundamentais à 

sua natureza e escalão, configurando o desempenho coletivo indispensável para 

caracterizar a sua eficiência operacional. 

Preparação específica: Preparação feita em face de uma crise, 

caracterizado o inimigo e o ambiente operacional, contra o qual e onde a F Ter será 
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empregada. Deste modo, obtém-se o poder de combate necessário para enfrentar a 

ameaça apresentada. 

Mentalidade coletiva: Conjunto de procedimentos de determinado 

agrupamento de militares, considerados em seus postos e graduações, que, em face 

da atividade profissional comum que exercem e da imposição de sua correta 

execução, se traduz por formas adequadas de pensar, de julgar e de agir.  

 Saca-pino: Militar que auxilia no recolhimento das fitas de abertura dos 

paraquedas nas missões de lançamento de paraquedistas. 

 Aterragem: Técnica que tem por finalidade reduzir o impacto sofrido pelo 

paraquedista no momento de seu contato com o solo após o salto. 

 Reorganização: Em uma missão de lançamento, é o reagrupamento, 

no solo, de pessoal e material em uma Zona de Reunião ou Locais de 

Reorganização, anteriormente estabelecidos no planejamento da operação. 

Órgão Gestor: Órgão com responsabilidade de condução, supervisão, 

coordenação e controle das atividades inerentes aos cursos e estágios 

desenvolvidos em sua esfera funcional, inclusive pela alocação dos recursos 

humanos, materiais e orçamentários de eventos de capacitação. 

Listagem de Produção Doutrinária: Necessidades de Publicações 

Doutrinárias do Preparo da Força Terrestre (PDPFT) consolidadas mediante 

entendimento com os Comandos Militares de Área e os Órgãos de Direção Setorial. 
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APÊNDICE A – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado do Cap 

Vinícius Carlos FAGUNDES, cujo tema é O Sistema de Instrução Militar - 

PIM/COTER. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios capazes de sintetizarem em um Programa-Padrão, revisado e adequado 

ao contexto atual, a Instrução Individual Básica (IIB) a ser desenvolvida na Brigada 

de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt). 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual a influência da falta de atualização do PPB/3 (documento de 

1984 que regulava a preparação do combatente básico paraquedista e que foi 

revogado em 2009) na IIB da Bda Inf Pqdt? A fim de encontrar respostas para o 

referido problema, o senhor foi selecionado, dentre o universo de militares 

envolvidos com a IIB da Bda Inf Pqdt, para participar de um procedimento 

experimental, que consiste na aplicação de propostas de revisão dos Programas-

Padrão utilizados atualmente, de forma a padronizar a conduta dos 

instrutores/monitores no desenvolvimento da instrução militar, bem como  capacitar 

os instruendos para os desafios da Guerra Moderna, por intermédio de instruções 

adequadas ao contexto atual, mas sem prescindir do culto às tradições e aos 

valores. 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: 

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX 

E-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 O senhor realizará a fase da IIB regulada pelos PP de IIB (EB70-PP-11.011), 

que define os objetivos que permitem padronizar o treinamento necessário para 

preparar o Combatente Básico, e pelo PPB/3 (Preparação do Combatente Básico 

Pára-quedista) acrescido de propostas de revisão deste.  

A IIB compreende instruções sobre matérias fundamentais à preparação 

básica do combatente e o desenvolvimento de atitudes e de habilidades necessárias 

à formação do Soldado. A instrução sobre as matérias fundamentais compreende 
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um conjunto de: matérias; assuntos integrantes de cada matéria; sugestões de 

objetivos intermediários; e objetivos terminais chamados Objetivos Individuais de 

Instrução (OII), que podem ser relacionados a conhecimentos, a habilidades e a 

atitudes.  

A avaliação da instrução será feita de acordo com os OII. O instrutor avaliará a 

eficiência de sua ação, considerando o desempenho do militar na execução das 

tarefas, dentro das condições estipuladas, tendo em vista a consecução do padrão 

mínimo requerido. O êxito da instrução evidencia-se quando todos os militares 

atingem, plenamente, todos os OII previstos. Para isso, o instrutor deve acompanhar 

o desempenho nos OII de sua matéria. Durante o desenvolvimento da IIB, utilizará, 

para avaliar a aprendizagem do instruendo, a Ficha de Controle da Instrução 

Individual Básica (FIB). O militar alcançará a situação de “Combatente Básico 

Paraquedista” se atingir todos os OII constantes nos PP. A avaliação dos OII da área 

afetiva (atributos) implica a observação contínua do militar no decorrer do Ano de 

Instrução e será registrada na Ficha de Avaliação de Atributos (FAT). 

A IIB será constituída de três subfases, a saber: Preparação do Combatente 

Básico, Estágio Básico Paraquedista e Treinamento Individual Básico de Combate 

(TIBC). As três subfases consubstanciam o conjunto de conhecimentos e 

habilidades necessários à consecução do objetivo geral da fase. Casa subfase 

possui suas matérias; assuntos integrantes de cada matéria; sugestões de objetivos 

intermediários; e OII. Consequentemente, cada subfase deverá ser avaliada com 

uma FIB específica. 

 

SUBFASE DE PREPARAÇÃO DO COMBATENTE BÁSICO 

 

Esta subfase caracteriza a preparação do Combatente Básico e será 

composta pelas seguintes matérias fundamentais com respectiva proposta para 

distribuição do tempo:  

MATÉRIAS FUNDAMENTAIS TEMPO ESTIMADO (SUGESTÃO) 

1. ARMAMENTO, MUNIÇÃO E TIRO 40 

2. BOAS MANEIRAS E CONDUTA MILITAR  4 

3. CAMUFLAGEM  4 

4. COMBATE CORPO A CORPO (1) 8 

5. COMUNICAÇÕES  8 

6. CONDUTA EM COMBATE  13 

7. CONHECIMENTOS DIVERSOS  10 

8. DEFESA ANTIAÉREA e ANTICARRO  4 

9. DEFESA DO AQUARTELAMENTO  4 

(continua) 
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10. EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA  8 

11. FARDAMENTO  2 

12. FORTIFICAÇÃO  8 

13. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR  4 

14. HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS  8 

15. INTELIGÊNCIA E CONTRAINTELIGÊNCIA MILITAR  4 

16. INSTRUÇÃO DE APRONTO OPERACIONAL  2 

17. JUSTIÇA E DISCIPLINA  4 

18. MARCHAS E ESTACIONAMENTOS  20 

19. ORDEM UNIDA  20 

20. OBSERVAÇÃO E ORIENTAÇÃO  24 

21. PREVENÇÃO DE ACIDENTES  4 

22. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  4 

23. SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS  8 

24. TÉCNICAS ESPECIAIS  28 

25. TREINAMENTO FÍSICO MILITAR (2) 80 

26. UTILIZAÇÃO DO TERRENO  12 

27. HISTÓRIA MILITAR AEROTERRESTRE (3) 2 

28. COMBATE EM AMBIENTE URBANO 4 

Observações:  

(1) O Combate Corpo a Corpo é uma prioridade do Cmdo Bda Inf Pqdt e deve ser 

consultado o Caderno de Instrução Combate Corpo a Corpo (EB70-CI-11.414), 1ª 

Ed, 2017, que estabelece as bases e fornece os elementos para organizar e 

conduzir o treinamento de todas as formas de ataque e defesa, em um combate 

corpo a corpo. 

(2) O TFM deve ser planejado visando preparar o instruendo para a Subfase Estg 

Bas Pqdt. Diariamente, nas três semanas que antecedem o estágio, devem ser 

aplicadas duas das cinco sessões previstas no Caderno de Instrução Treinamento e 

Técnica Básica do Paraquedista (EB70-CI-11.001) e os treinamentos para o TVF, 

valendo-se das propostas de revisão constantes na matéria 25 (TFM) do Apêndice 

K. Especial atenção deve ser dada às sessões de natação e pista de cordas, uma 

vez que estes serão alvo do teste de entrada aplicado pelo CI Pqdt GPB. 

(3) A matéria História Militar deverá abranger os assuntos: Origens e evolução do 

Paraquedismo Militar em nível mundial, regional e local; História do Paraquedismo 

Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais importantes executadas nos 

conflitos mundiais dos séculos XX e XXI, valendo-se das propostas de revisão 

constantes na matéria 27 (HISTÓRIA MILITAR AEROTERRESTRE) do Apêndice K. 

 

SUBFASE ESTÁGIO BÁSICO PARAQUEDISTA  

 

(continuação de matérias fundamentais) 
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 Para ingresso na subfase, os instruendos serão submetidos aos exames 

físicos previstos na IRISM do CI Pqdt GPB e deverão executar a transposição de 

todos os obstáculos da Pista de Cordas, conforme o Caderno de Instrução EB70-CI-

11.001, em uma única passagem, valendo-se das propostas de revisão constantes 

na matéria 29 (TESTE DE ENTRADA) do Apêndice K. 

A Subfase será composta pelas seguintes matérias fundamentais com 

respectiva proposta para distribuição do tempo, conforme Apêndice K:  

MATÉRIAS FUNDAMENTAIS TEMPO ESTIMADO (SUGESTÃO) 

29. TESTE DE ENTRADA 6 

30. PROCEDIMENTOS AEROTERRESTRES 33 

31. ABANDONO DE AERONAVE (1) 15 

32. ATERRAGEM E REORGANIZAÇÃO (1) 16 

33. TFM PARAQUEDISTA (1) 10 

34. ABERTURA DOS PQD PRINCIPAL E RESERVA 1 

35. SALTOS DE QUALIFICAÇÃO (2) 20 

 Observações: 

(1) Estará apto a realizar os saltos de qualificação os instruendos que forem 

aprovados no Teste de Saída de Área e obtiverem no mínimo o conceito “R” nas 

provas práticas de Técnica de Aterragem (Balanço) e Técnica de Saída de Aeronave 

em Voo (Torre), conforme critérios de avaliação e baremas estabelecidos para o Cur 

Bas Pqdt. 

(2) O instruendo deverá obter menção “Apto” em cinco saltos de qualificação, sendo 

dois deles armado e com mochila, quantidade essa que, excepcionalmente, pode 

ser reduzida para três, a critério do Comandante do CI Pqdt GPB. 

SUBFASE TREINAMENTO INDIVIDUAL BÁSICO DE COMBATE (1) 

 

 Visa obter reflexos na execução de técnicas e táticas necessárias ao soldado 

paraquedista. Capacita o soldado paraquedista a combater em ambiente hostil, 

isoladamente ou em grupo, provendo sua sobrevivência. Desenvolve atributos da 

área afetiva dos novos paraquedistas, quando submetidos a esforços físicos 

intensos e prolongados. 

 A Subfase será composta pelas seguintes matérias fundamentais com 

respectiva proposta para distribuição do tempo: 

MATÉRIAS FUNDAMENTAIS TEMPO ESTIMADO (SUGESTÃO) 

4. COMBATE CORPO A CORPO 2 

18. MARCHAS E ESTACIONAMENTOS (4) 4 

20. OBSERVAÇÃO E ORIENTAÇÃO 8 
(continua) 
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24. TÉCNICAS ESPECIAIS (3) 30 

26. UTILIZAÇÃO DO TERRENO 2 

28. COMBATE EM AMBIENTE URBANO (2) 4 

 Observações: 

(1) Será um exercício no terreno com a realização de oficinas e pistas de instrução. 

(2) Deverá ser explorada a progressão em ambiente urbano por meio de uma Pista 

de Combate em Localidade (PCL). 

(3) Deverão ser realizadas pista e oficinas que explorem os Tiros de Ação Reflexa 

Diurno e Noturno; Silenciamento de Sentinelas; Obtenção de Água e Fogo; 

Sobrevivência; Armadilhas; e Alimentos de Origem Vegetal/Animal. 

(4) Deverá ser realizada uma marcha a pé de 16 km no tempo de 4 horas (esse OII 

poderá ser atingido durante a Op Tenaz). 

 

OII RELACIONADOS A ATRIBUTOS DA ÁREA AFETIVA 

 

A seguir você encontrará uma série de OII relacionados aos Atributos da 

Área Afetiva. A participação da equipe de instrução e do Efetivo Profissional da 

Unidade é imprescindível na observação e na orientação dos instruendos, para que 

atinjam os atributos previstos. 

 
NOME E DEFINIÇÃO DO ATRIBUTO 

CONDIÇÃO 
PADRÃO 

EVIDÊNCIA 

Responsabilidade:  
Capacidade de cumprir suas atribuições, 
assumindo e enfrentando as 
consequências de suas atitudes e 
decisões. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhes forem atribuídas e 
na realização de qualquer outra 
atribuição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina:  
Capacidade de proceder conforme leis, 
regulamentos e normas que regem a 
Instituição. 

Na realização de pistas de combate 
e de exercícios no campo. No 
cumprimento de missões complexas 
e difíceis, entre outras. 

Equilíbrio emocional:  

Capacidade de controlar as próprias 
reações, para continuar a agir, 
apropriadamente, nas diferentes situações. 

Na rotina diária da OM, no 
relacionamento com os pares e 
superiores, quando estiver atuando 
numa equipe ou participando de 
competições. 

Entusiasmo profissional:  

Capacidade de evidenciar disposição para 
o desempenho de atividades profissionais. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhes forem atribuídas. 

Cooperação:  

Capacidade de contribuir, 
espontaneamente, para o trabalho de 
alguém e/ou de uma equipe. 

No relacionamento com pares e 
superiores. 

Autoconfiança:  
Capacidade de demonstrar segurança e 
convicção em suas atitudes, nas diferentes 
circunstâncias. 

No relacionamento com os pares e 
superiores e, sobretudo, nos 
comportamentos individuais que 
vão evidenciar atitudes positivas em 

   (continua) 

______. 

______. 

(continuação de matérias fundamentais) 
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diferentes circunstâncias.  
 
O instruendo 
evidencia o 
atributo nas 
condições 
especificadas. 

Persistência:  
Capacidade de manter-se em ação, 
continuadamente, a fim de executar uma 
tarefa, vencendo as dificuldades en-
contradas. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhes forem atribuídas, 
deve ser um objetivo constante no 
seu processo de aprendizado 
individual e coletivo. 

Iniciativa:  
Capacidade para agir, de forma adequada 
e oportuna, sem depender de ordem ou 
decisão superior. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhes forem atribuídas e 
em outras ocasiões que porventura 
ocorram. 

Coragem:  

Capacidade para agir de forma firme e 
destemida, diante de situações difíceis e 
perigosas. 

Durante os exercícios no campo, na 
realização de pistas de combate, 
nos saltos de aeronave em voo e 
em outras situações. 

Camaradagem: 
Capacidade de compreender e auxiliar os 
companheiros em qualquer situação. 

No relacionamento com os 
companheiros. 

Lealdade: 
Capacidade de demonstrar fidelidade a 
pessoas, grupos ou instituições em função 
de valores que defendem ou representam 

No relacionamento com os 
companheiros e com os superiores. 

Dedicação: 

Capacidade de realizar atividades com 
empenho. 

Durante o cumprimento das 
missões que lhe forem atribuídas. 

Liderança: 

Capacidade de dirigir um grupo. 
Chefiando uma equipe, um grupo 
de trabalho ou em outras situações. 

Perseverança:  
Capacidade de concluir uma ação iniciada 
a despeito de qualquer dificuldade 
encontrada. 

Na realização de pistas de combate 
e exercícios de campo. No 
cumprimento de missões complexas 
e difíceis ou em outras situações. 

Espírito de Corpo: 

Capacidade de integrar-se no caráter 
coletivo do grupo. 

Na vida diária da OM, no 
relacionamento com os 
companheiros quando estiver 
atuando numa equipe ou 
participando de competições. 

Cumprimento de missão: 

Capacidade de despender todos os 
esforços e sacrifícios para realização de 
atividades impostas 

Durante o cumprimento das 
missões, atividades e exercícios 
que lhe forem atribuídos. 

Decisão: 
Capacidade optar pela alternativa mais 
adequada, em tempo útil e com convicção, 
evitando a omissão, a inação ou a ação 
intempestiva  

Durante os exercícios no campo, na 
realização de pistas de combate, 
nos saltos de aeronave em voo e 
em outras situações 

Resiliência: 
Capacidade de recuperar-se rapidamente 
após a ocorrência de choques, lesões, 
adversidades e estresse 

Durante o cumprimento das 
missões que lhes forem atribuídas e 
em outras ocasiões que porventura 
ocorram. 

  
Observações:  

(1) A atuação nessa área não se limita às sessões formais de instrução. Os oficiais e 

graduados devem acompanhar e orientar os militares em todas as situações. Devem 

dar o exemplo, evidenciando as atitudes que se buscam desenvolver no militar.  

(continuação de OII RELACIONADOS A ATRIBUTOS DA ÁREA AFETIVA) ______. 

______. 
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(2) O desenvolvimento dos OII da Área Afetiva tem início na IIB e será completado 

na Instrução Individual de Qualificação (IIQ), sendo realizado o acompanhamento 

durante o decorrer de todo o Ano de Instrução. 

(3) Em todos os momentos deverá ser desenvolvido o espírito de corpo uma vez que 

este capacita o combatente à ação individual eficiente quando submetido às grandes 

pressões existentes no campo de batalha, entre o lançamento e a reorganização. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO (INSTRUENDOS) 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado do Cap 

Vinícius Carlos FAGUNDES, cujo tema é O Sistema de Instrução Militar - 

PIM/COTER. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios capazes de sintetizarem em um Programa-Padrão, revisado e adequado 

ao contexto atual, a Instrução Individual Básica (IIB) a ser desenvolvida na Brigada 

de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt). 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual a influência da falta de atualização do PPB/3 (documento de 

1984 que regulava preparação do combatente básico paraquedista e que foi 

revogado em 2009) na IIB da Bda Inf Pqdt? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, este questionário tem 

por finalidade verificar a opinião dos instruendos da IIB desenvolvida na Bda Inf Pqdt 

com relação ao tema desta pesquisa, assim como suas impressões quanto ao 

rendimento apresentado, em caráter experimental, em função da aplicação das 

propostas de revisão dos PP. 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: 

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX 

E-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Para facilitar a consolidação dos dados, por favor, preencha as informações 

solicitadas no quadro abaixo. 

1. Nome:_______________________ 

2. Número no Estg Bas Pqdt:_______ 

 

PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 
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 A fim de capturar, da melhor forma, as impressões e opiniões dos instruendos 

quanto ao procedimento experimental realizado, o presente questionário encontra-se 

dividido em quatro módulos de perguntas, correspondentes, justamente, às três 

subfases (combatente básico + Estg Bas Pqdt + TIBC) da Instrução Individual 

Básica e perguntas gerais.  

 

MÓDULO I: PREPARAÇÃO DO COMBATENTE BÁSICO 

 

3. Com relação à matéria Combate Corpo a Corpo (lutas), quanto o senhor se 

considera preparado caso se deparasse com uma situação dessa em combate? 

(   ) Totalmente preparado 

(   ) Preparado  

(   ) Nem preparado, nem despreparado   

(   ) Despreparado   

(   ) Totalmente despreparado 

4. Como o senhor classifica os assuntos ministrados na matéria História Militar 

(Origens e evolução do Paraquedismo Militar em nível mundial, regional e local; 

História do Paraquedismo Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais 

importantes executadas nos conflitos mundiais dos séculos XX e XXI) para a sua 

formação como paraquedista militar?  

(   ) Extremamente importantes 

(   ) Muito importantes 

(   ) Importantes 

(   ) Pouco importantes 

(   ) Sem importância 

5. Com relação ao Treinamento Físico Militar (TFM), o senhor considera que foi 

suficiente para fazer uma boa preparação para o Estg Bas Pqdt? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

6. Em uma escala de 1 a 5, após a primeira subfase, quanto o senhor se considera 

preparado para o combate? 

    Altamente despreparado                                                                                                                        Altamente preparado 

1 2 3 4 5 
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MÓDULO II: ESTÁGIO BÁSICO PARAQUEDISTA 

 

7. Com relação aos testes de entrada, marque aquele que o senhor considerou o 

mais difícil: 

(   ) Natação  

(   ) Pista de Cordas  

(   ) Subida na corda  

(   ) Flexão de braço  

(   ) Flexão na barra 

(   ) Abdominal  

(   ) Corrida 

(   ) Canguru 

8. Por gentileza, justifique a sua resposta do artigo anterior: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

9. Marque a matéria que o senhor considerou a mais difícil: 

(   ) TFM Paraquedista (os testes de entrada não estão inseridos nessa matéria) 

(   ) Procedimentos Aeroterrestres 

(   ) Abandono de Aeronave 

(   ) Aterragem e Reorganização 

10. Por gentileza, justifique a sua resposta do artigo anterior: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

11. Em uma escala de 1 a 5, após as semanas de instrução na Área de Estágios, 

quanto o senhor se considera preparado para os saltos de qualificação?  

     Altamente despreparado                                                                                                                       Altamente preparado 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO III: TREINAMENTO INDIVIDUAL BÁSICO DE COMBATE 

 

12. Levando em consideração as características de emprego da tropa Pqdt, como o 

senhor considera a realização de uma marcha de 16 km durante o TIBC? 
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(   ) Extremamente importante 

(   ) Muito importante  

(   ) Importante  

(   ) Pouco importante  

(   ) Sem importância 

13. Em uma escala de 1 a 5, após o TIBC, quanto o senhor se considera preparado 

para combater em ambiente hostil, isoladamente ou em grupo, provendo sua 

sobrevivência? 

     Altamente despreparado                                                                                                                       Altamente preparado 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO IV: PERGUNTAS GERAIS 

 

14. Destaque pelo menos cinco Atributos da Área Afetiva que o senhor considera 

como mais importantes para o soldado paraquedista:  

(   ) Responsabilidade 

(   ) Disciplina 

(   ) Equilíbrio emocional 

(   ) Entusiasmo profissional 

(   ) Cooperação 

(   ) Autoconfiança 

(   ) Persistência 

(   ) Iniciativa  

(   ) Coragem 

(   ) Camaradagem 

(   ) Lealdade 

(   ) Dedicação 

(   ) Liderança 

(   ) Perseverança 

(   ) Espírito de Corpo 

(   ) Cumprimento de missão 

(   ) Decisão 

(   ) Resiliência 
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15. Destes Atributos destacados, o senhor considera tê-los evidenciados 

amplamente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

16. Caso negativo no artigo anterior, por gentileza, especifique quais Atributos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Atualmente, os soldados incorporam como recrutas em uma OM Pqdt e realizam 

a IIB (combatente básico + Estg Bas Pqdt + TIBC) enquadrados numa mesma 

fração (inclusive os instrutores e monitores) por toda a fase. O senhor considera que 

o modelo adotado é o mais adequado do ponto de vista de estabelecer, desde o 

início da formação, os laços táticos de fração constituída, bem como o espírito de 

corpo e a liderança dos comandantes em todos os níveis? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

18. Há a possibilidade de, futuramente, a formação dos soldados ocorrer em 

Núcleos de Formação e posteriormente serem distribuídos às OM. Qual modelo o 

senhor considera que seria o melhor a ser adotado na formação do soldado 

paraquedista? 

(   ) O soldado ser formado na própria OM à semelhança do que já acontece 

(   ) O soldado ser formado em núcleo de formação, sem habilitar-se paraquedista, 

ser distribuído às OM e, após isso, ser feita sua habilitação como paraquedista 

(   ) O soldado ser formado em núcleo de formação que já inclui a habilitação como 

paraquedista e, após isso, ser distribuído às OM 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 
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19.  O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração acerca do presente 

estudo? Caso deseje, utilize este espaço para comentar/ justificar alguma resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 

"Nada justifica que abrandem os métodos e processos de seleção, formação e apronto do 
combatente aeroterrestre do Brasil." Frase atribuída ao Gen Bda Roberto de Pessôa - Pqdt Nr 1 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO (INSTRUTORES/MONITORES) 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado do Cap 

Vinícius Carlos FAGUNDES, cujo tema é O Sistema de Instrução Militar - 

PIM/COTER. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios capazes de sintetizarem em um Programa-Padrão, revisado e adequado 

ao contexto atual, a Instrução Individual Básica (IIB) a ser desenvolvida na Brigada 

de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt). 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual a influência da falta de atualização do PPB/3 (documento de 

1984 que regulava preparação do combatente básico paraquedista e que foi 

revogado em 2009) na IIB da Bda Inf Pqdt? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, este questionário tem 

por finalidade verificar a opinião dos instrutores/monitores da IIB desenvolvida na 

Bda Inf Pqdt com relação ao tema desta pesquisa, assim como suas impressões 

quanto ao rendimento apresentado, em caráter experimental, em função da 

aplicação das propostas de revisão dos PP. 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: 

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX 

E-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Para facilitar a consolidação dos dados, por favor, preencha as informações 

abaixo: 

1. Posto/Graduação:_______________ 

2. Nome (opcional):________________ 

3. Contato particular (opcional):_____________________ 

4. Ano que foi habilitado como Pqdt militar:____________ 

5. Realizou Curso Bas Pqdt ou Estágio Bas Pqdt:__________ 
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PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 

 

 A fim de capturar, da melhor forma, as impressões e opiniões dos instrutores/ 

monitores quanto ao procedimento experimental realizado, o presente questionário 

encontra-se dividido em quatro módulos de perguntas, correspondentes, justamente, 

às três subfases (combatente básico + Estg Bas Pqdt + TIBC) da Instrução 

Individual Básica e perguntas gerais.  

 

MÓDULO I: PREPARAÇÃO DO COMBATENTE BÁSICO 

 

6. Com relação à Matéria combate Corpo a Corpo (lutas), como o senhor considera 

os instruendos caso se deparassem com uma situação dessa em combate? 

(   ) Totalmente preparado 

(   ) Preparado  

(   ) Nem preparado, nem despreparado   

(   ) Despreparado   

(   ) Totalmente despreparado 

7. Existe no Programa de Instrução Militar (PIM) o Projeto Raízes, Valores e 

Tradições (PRVT) que prevê que a Direção de Instrução deverá proporcionar o 

conhecimento da História Militar do Brasil, de forma a valorizar os feitos de 

destacados chefes militares e incentivar o culto aos símbolos da Pátria e aos heróis 

nacionais, além de preservar a memória e o Patrimônio Histórico e Cultural do 

Exército. Como o senhor classifica os assuntos ministrados na matéria História 

Militar (Origens e evolução do Paraquedismo Militar em nível mundial, regional e 

local; História do Paraquedismo Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais 

importantes executadas nos conflitos mundiais dos séculos XX e XXI) para a 

formação dos instruendos como paraquedista militar?  

(   ) Extremamente importantes 

(   ) Muito importantes 

(   ) Importantes 

(   ) Pouco importantes 

(   ) Sem importância  

8. Existe um senso comum de que os cabos e soldados realizam o equivalente à 

primeira fase do Cur Bas Pqdt (com grande carga de Treinamento Físico Militar) em 
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sua OM de origem para depois realizar o equivalente à segunda fase (técnicas 

aeroterrestres) no CI Pqdt GPB. O senhor considera que de fato foi feito o 

equivalente à primeira fase do curso na OM?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

9. O senhor considera que deva ser realizado, na OM de origem dos cabos e 

soldados, o equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt?   

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

10. Com relação ao Treinamento Físico Militar (TFM), o senhor considera que foi 

suficiente para fazer uma boa preparação dos instruendos para o Estg Bas Pqdt? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

11. Em uma escala de 1 a 5, após a primeira subfase, quanto o senhor considera os 

instruendos preparados para o combate? 

    Altamente despreparado                                                                                                                       Altamente preparado 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO II: ESTÁGIO BÁSICO PARAQUEDISTA 

 

12. Com relação aos testes de entrada, marque aquele que o senhor considerou o 

mais difícil para os instruendos:  

(   ) Natação  

(   ) Pista de Cordas  

(   ) Subida na corda  

(   ) Flexão de braço  

(   ) Flexão na barra 

(   ) Abdominal  

(   ) Corrida 

(   ) Canguru 

13. Por gentileza, justifique a sua resposta do artigo anterior: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

14. Marque a matéria que o senhor considerou a mais difícil para os instruendos: 

(   ) TFM Paraquedista (os testes de entrada não estão inseridos nessa matéria) 

(   ) Procedimentos Aeroterrestres 

(   ) Abandono de Aeronave 

(   ) Aterragem e Reorganização 

15. Por gentileza, justifique a sua resposta do artigo anterior: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. O senhor tem pleno conhecimento da documentação (Portarias, Manuais, 

Cadernos de Instrução, Programa-Padrão etc.) que regula o Estg Bas Pqdt, 

principalmente no que tange à utilização desta como ferramenta de planejamento, 

condução, padronização de procedimentos e avaliação das instruções? Marque as 

opções que o senhor considera melhor responder a essa pergunta 

(   ) Sim, conheço e utilizo 

(   ) Conheço, mas não utilizo  

(   ) Não conheço nem utilizo 

(  ) Conduzo as instruções pautando os procedimentos com base na memória do 

que ocorreu quando frequentei o Curso/ Estágio como instruendo 

(   )Conduzo as instruções pautando os procedimentos com base nas padronizações 

e orientações feitas pela coordenação do Estágio (F Bas Pqdt) 

(   ) Outro:  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Comparando-se o rendimento dos militares do seu grupamento de instrução com 

os demais do turno, como o senhor o classificaria? 

(   ) Muito superior  

(   ) Superior 

(   ) Igual  

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 
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18. Comparando-se a instrução (planejamento, preparação, orientação e avaliação) 

dos instrutores/monitores do seu grupamento de instrução com as demais do turno, 

como o senhor a classificaria? 

(   ) Muito superior  

(   ) Superior 

(   ) Igual  

(   ) Inferior 

(   ) Muito inferior 

19. O TFM executado no Curso e Estágio Bas Pqdt tem suas peculiaridades e, 

consequentemente apresenta variações com relação ao previsto no Manual de TFM 

(EB20-MC-10.350). O senhor sabe se existe documentação que regule o TFM 

desenvolvido no curso/ estágio? 

(   ) Sim, porém não conheço 

(   ) Sim e conheço  

(   ) Não sei 

(   ) Não há documento específico que regule o TFM desenvolvido no curso/ estágio. 

São sessões adaptadas das previstas no Manual de TFM. 

20. O senhor considera que o Estg Bas Pqdt (para cabos e soldados) ministrado 

pelo senhor está em condições de ser equiparado ao Cur Bas Pqdt (para oficiais, S 

Ten, sargentos e cadetes)? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

21. Em uma escala de 1 a 5, após as semanas de instrução na Área de Estágios, 

quanto o senhor considera os instruendos preparados para os saltos de 

qualificação? 

     Altamente despreparado                                                                                                                       Altamente preparado 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO III: TREINAMENTO INDIVIDUAL BÁSICO DE COMBATE 

 

22. Levando em consideração as características de emprego da tropa Pqdt, como o 

senhor considera a realização de uma marcha de 16 km durante o TIBC?  
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(   ) Extremamente importante  

(   ) Muito importante  

(   ) Importante   

(   ) Pouco importante   

(   ) Sem importância 

23. Em uma escala de 1 a 5, após o TIBC, quanto o senhor considera os instruendos 

preparado para combater em ambiente hostil, isoladamente ou em grupo, provendo 

sua sobrevivência? 

    Altamente despreparado                                                                                                                       Altamente preparado 

1 2 3 4 5 

 

MÓDULO IV: PERGUNTAS GERAIS 

 

24. O senhor considera que sintetizar um Programa-Padrão específico para a IIB da 

Bda Inf Pqdt, revisado e alinhado com o PIM e com o SIMEB, poderá padronizar a 

formação do combatente básico paraquedista, refletindo numa otimização do 

processo de ensino-aprendizagem e na capacitação técnica dos militares para 

enfrentar os desafios da Guerra Moderna, mas sem prescindir do culto às tradições 

e aos valores militares, principalmente no que tange à utilização do Programa-

Padrão como ferramenta para o planejamento, preparação, orientação e avaliação 

das instruções? 

(   ) Definitivamente sim 

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indiferente  

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 

(   ) Outro:___________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

25. Destaque pelo menos cinco Atributos da Área Afetiva que o senhor considera 

como mais importantes para o soldado paraquedista: 

(   ) Responsabilidade 

(   ) Disciplina 

(   ) Equilíbrio emocional 

(   ) Entusiasmo profissional 
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(   ) Cooperação 

(   ) Autoconfiança 

(   ) Persistência 

(   ) Iniciativa  

(   ) Coragem 

(   ) Camaradagem 

(   ) Lealdade 

(   ) Dedicação 

(   ) Liderança 

(   ) Perseverança 

(   ) Espírito de Corpo 

(   ) Cumprimento de missão 

(   ) Decisão 

(   ) Resiliência 

26. Destes Atributos pelo senhor destacados, o senhor considera que todos foram 

amplamente evidenciados nos instruendos? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

27. Caso negativo no artigo anterior, por gentileza, especifique quais Atributos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

28. Atualmente, os soldados incorporam como recrutas em uma OM Pqdt e têm a IIB 

(combatente básico + Estg Bas Pqdt + TIBC) enquadrados numa mesma fração 

(inclusive os instrutores e monitores) por toda a fase. O senhor considera que o 

modelo adotado é o mais adequado do ponto de vista de estabelecer, desde o início 

da formação, os laços táticos de fração constituída, bem como o espírito de corpo e 

a liderança dos comandantes em todos os níveis?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

29. Há a possibilidade de, futuramente, a formação dos soldados ocorrer em 

Núcleos de Formação e posteriormente serem distribuídos às OM. Qual modelo o 
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senhor considera que seria o melhor a ser adotado na formação do soldado 

paraquedista? 

(   ) O soldado ser formado na própria OM à semelhança do que já acontece 

(   ) O soldado ser formado em núcleo de formação, sem habilitar-se paraquedista, 

ser distribuído às OM e, após isso, ser feita sua habilitação como paraquedista 

(   ) O soldado ser formado em núcleo de formação que já inclui a habilitação como 

paraquedista e, após isso, ser distribuído às OM 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 

 

30.  O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração acerca do presente 

estudo? Caso deseje, utilize este espaço para comentar/ justificar alguma resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 

"Nada justifica que abrandem os métodos e processos de seleção, formação e apronto do 
combatente aeroterrestre do Brasil." Frase atribuída ao Gen Bda Roberto de Pessôa - Pqdt Nr 1 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO (INSTRUTORES/MONITORES BRASILEIROS NO 
a                        EXTERIOR) 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado do Cap 

Vinícius Carlos FAGUNDES, cujo tema é O Sistema de Instrução Militar - 

PIM/COTER. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios capazes de sintetizarem em um Programa-Padrão, revisado e adequado 

ao contexto atual, a Instrução Individual Básica (IIB) a ser desenvolvida na Brigada 

de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt). 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual a influência da falta de atualização do PPB/3 (documento de 

1984 que regulava preparação do combatente básico paraquedista e que foi 

revogado em 2009) na IIB da Bda Inf Pqdt? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, este questionário tem 

por finalidade verificar a opinião e impressões dos instrutores/monitores brasileiros 

que realizaram intercâmbio em escolas de paraquedistas militares estrangeiras, com 

relação ao tema desta pesquisa. 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: 

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX 

E-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Para facilitar a consolidação dos dados, por favor, preencha as informações 

abaixo: 

1. Posto/Graduação:_______________ 

2. Nome (opcional):________________ 

3. Contato particular (opcional):_____________________ 

4. País onde realizou o intercâmbio:__________________ 
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PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 

 

5. À semelhança do Cur Bas Pqdt do Brasil, o curso no país que o senhor realizou o 

intercâmbio também se destina a militares de outras forças (Força Aérea, Marinha 

etc.)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Desconheço  

6. No país que o senhor realizou o intercâmbio, as outras forças possuem seu 

próprio curso de paraquedismo?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Desconheço  

7. No Brasil, o teste de entrada inclui provas de corrida, natação, flexão na barra 

fixa, flexão de braço, abdominal e subida na corda vertical. Marque os testes que 

são feitos no país onde o senhor realizou o intercâmbio: 

(   ) Corrida 

(   ) Natação 

(   ) Flexão na barra  

(   ) Flexão de braço  

(   ) Abdominal 

(   ) Subida na corda vertical 

(   ) Não há teste de entrada 

(   ) Desconheço 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. A seleção (testes de entrada) é igual para oficiais e praças (incluindo os cabos e 

soldados)?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Desconheço 

9. Caso negativo no item anterior, quais as diferenças?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. No Brasil, além dos testes físicos, também são exigidos exames médicos para a 

realização do curso. Isso também ocorre no país onde o senhor realizou o 

intercâmbio?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Desconheço 

11. Caso positivo, os exames também são exigidos para cabos e soldados?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Desconheço 

12. No Brasil, o curso é composto pelas disciplinas: TFM; Procedimentos 

Aeroterrestres; Abandono de Aeronave; e Aterragem e Reorganização. Excluindo-se 

os testes de entrada, o aluno passa por 2 (duas) avaliações físicas durante o curso 

(TVF - Teste de Verificação Física e TSA - Teste de Saída de Área), ambas 

eliminatórias. Além da parte física, os alunos também são avaliados, em caráter 

eliminatório, com relação à técnica de aterragem e técnica de saída da aeronave 

para passarem à fase de saltos, especificamente, nas instruções de Balanço e 

Torre. Aponte em que o aluno é avaliado, antes de passar aos saltos, no país que o 

senhor realizou o intercâmbio: 

(    ) Aterragem (Balanço ou o equivalente) 

(    ) Saída de aeronave (Torre ou o equivalente) 

(    ) Treinamento físico (TVF/ TSA ou o equivalente) 

(    ) Desconheço 

(    ) Não há avaliação 

(    ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

13. Existe alguma disciplina que é ministrada no Cur Bas Pqdt brasileiro e não é 

ministrada no curso de paraquedista militar do país onde o senhor realizou o 

intercâmbio, ou vice-versa? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Desconheço 

14. Caso positivo no item anterior, especifique: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. O senhor considera essa disciplina fundamental para a realização do curso? Por 

que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. O curso de paraquedista militar no país onde o senhor realizou o intercâmbio 

tem alguma disciplina relacionada com a história do paraquedismo militar? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Desconheço 

17. Qual o tempo de duração do curso de paraquedista militar no país onde o senhor 

realizou o intercâmbio? 

___________________________________________________________________ 

18. Quantos saltos são realizados para qualificar o militar como paraquedista no país 

onde o senhor realizou o intercâmbio? 

(    ) Até 3, inclusive 

(    ) 4 ou 5 

(    ) Mais que 5 

(    ) Desconheço 

19. Como o senhor classifica essa quantidade de saltos? 

(    ) Insuficiente 

(    ) Suficiente 

(    ) Ideal 

(    ) Acima do ideal 

20. Quantos saltos são realizados à noite? 

(    ) Zero 

(    ) Um 

(    ) Dois 

(    ) Três ou mais 

(    ) Desconheço 

21. Como o senhor classifica essa quantidade de saltos noturnos? 
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(    ) Insuficiente 

(    ) Suficiente 

(    ) Ideal 

(    ) Acima do ideal 

22. Quantos saltos são realizados em simulação de combate (com armamento e 

mochila)? 

(    ) Zero 

(    ) Um 

(    ) Dois 

(    ) Três ou mais 

(    ) Desconheço 

23. Como o senhor classifica essa quantidade de saltos em simulação de combate? 

(    ) Insuficiente 

(    ) Suficiente 

(    ) Ideal 

(    ) Acima do ideal 

24. No Brasil, os cabos e soldados realizam o equivalente à primeira fase do Cur 

Bas Pqdt (TFM) em sua OM de origem para depois realizar o equivalente à segunda 

fase (técnicas aeroterrestres) no CI Pqdt GPB. Existe diferenciação dos cursos de 

paraquedista militar, entre os postos e graduações (à semelhança do Brasil que 

ministra o Cur Bas Pqdt para oficiais, aspirantes, cadetes, subtenentes e sargentos e 

o Estg Bas Pqdt para cabos e soldados), no país onde o senhor realizou o 

intercâmbio? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Desconheço 

25. Caso positivo no item anterior, quais as diferenças? A equipe de instrução não é 

a mesma? O tempo de curso não é o mesmo? As disciplinas não são as mesmas? 

Explique:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26. Ainda caso positivo, o senhor considera que os cursos para os diversos postos e 

graduações (no país que o senhor realizou o intercâmbio) podem ser equiparados? 

(    ) Sim 
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(    ) Não 

27. O senhor considera que (no Brasil) o Estg Bas Pqdt (para cabos e soldados) 

pode ser equiparado ao Cur Bas Pqdt (para oficiais, ST, sargentos e cadetes)? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

28. No Brasil, os soldados incorporam como recrutas em uma OM Pqdt que tem a 

IIB composta pela formação do combatente básico (reservista de segunda categoria) 

+ Estg Bas Pqdt + TIBC. Futuramente, a formação dos soldados poderá ocorrer em 

Núcleos de Formação e posteriormente serem distribuídos às OM. Como acontece a 

formação do soldado paraquedista no país que o senhor realizou o intercâmbio? 

(    ) O soldado é formado na própria OM à semelhança do Brasil 

(    ) O soldado é formado em núcleo de formação, sem habilitar-se paraquedista, é 

distribuído às OM e, após isso, faz o curso de paraquedismo 

(    ) O soldado é formado em núcleo de formação que já inclui a habilitação como 

paraquedista e, após isso, é distribuído às OM 

(    ) Desconheço 

(    ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

29. O senhor considera que o modelo adotado no Brasil é o mais adequado do ponto 

de vista de estabelecer, desde o início da formação, os laços táticos de fração 

constituída, bem como o espírito de corpo e a liderança dos comandantes em todos 

os níveis? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

30. Qual modelo o senhor considera que seria o melhor a ser adotado na formação 

do soldado paraquedista brasileiro? 

(    ) O soldado ser formado na própria OM à semelhança do que já acontece 

(    ) O soldado ser formado em núcleo de formação, sem habilitar-se paraquedista, 

ser distribuído às OM e, após isso, ser feita sua habilitação como paraquedista 

(    ) O soldado ser formado em núcleo de formação que já inclui a habilitação como 

paraquedista e, após isso, ser distribuído às OM 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 
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31.  O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração acerca do presente 

estudo? Caso deseje, utilize este espaço para comentar/ justificar alguma resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 

"Nada justifica que abrandem os métodos e processos de seleção, formação e apronto do 
combatente aeroterrestre do Brasil." Frase atribuída ao Gen Bda Roberto de Pessôa - Pqdt Nr 1 
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APÊNDICE E – CUESTIONARIO (INSTRUCTORES EXTRANJEROS EN BRASIL) 
 

 

 Este instrumento forma parte de la disertación de maestría del Cap Vinícius 

Carlos FAGUNDES, cuyo tema es El Sistema de Instrucción Militar - PIM/COTER. 

Se pretende, a través de la compilación de los datos recopilados, proporcionar 

subsidios capaces de sintetizar en un Programa Estándar revisado, apropiado al 

contexto actual, la Instrucción Individual Básica (IIB) que se desarrollará en las 

unidades paracaidistas de Brasil. 

 Por lo tanto, para guiar esta investigación, se formuló el siguiente problema: 

¿Qué influencia tiene la falta de actualización del PPB/3 (documento de 1984 

que regulaba la preparación del combatiente paracaidista básico y que fue 

revocado en 2009) en la IIB de las unidades paracaidistas de Brasil? 

 Para encontrar respuestas a este problema, el propósito de este 

cuestionario es verificar la opinión e impresiones de los instructores / monitores 

extranjeros que realizaron intercambios en la escuela brasileña de paracaidismo, 

con respecto al tema de esta investigación. Su experiencia profesional contribuirá en 

gran medida al resultado final de esta investigación. Le agradezco de antemano su 

cooperación y estoy a su disposición para cualquier aclaración que pueda necesitar 

a través de los siguientes contactos: 

Teléfono: +XX XX XXXXX-XXXX 

Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 

PARTE 1 – IDENTIFICACIÓN 

 

 Para facilitar la consolidación de datos, complete la información a 

continuación: 

1. Rango:_______________ 

2. Nombre (opicional):________________ 

3. Su país:__________ 

4. ¿Qué año intercambiaste?___________ 

5. Contacto telefónico/correo electrónico (opcionales): ________________________ 
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PARTE 2 – CUESTIONARIO 

 

6. ¿El curso de paracaidismo en su país también apunta al personal militar de otras 

fuerzas (Fuerza Aérea, Marina etc.)? 

(    ) Si 

(    ) No 

7. En su país, ¿otras fuerzas tienen su propio curso de paracaidismo? 

(    ) Si 

(    ) No 

8. En Brasil, la prueba de acceso al curso incluye correr, nadar, flexión en la barra 

fija, flexiones, abdominales y ascensión en la cuerda vertical. Marque las pruebas 

que se realizan en su país 

(    ) Correr 

(    ) Nadar 

(    ) Flexión en la barra fija 

(    ) Flexiones 

(    ) Abdominales 

(    ) Ascensión en la cuerda vertival 

(    ) No hay prueba de acceso 

(    ) Otro: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. ¿La selección (pruebas de entrada) es la misma para todos los rangos? 

(    ) Si 

(    ) No 

10. En caso negativo en el artículo anterior, ¿cuáles son las diferencias? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. ¿Se requieren exámenes médicos para ingresar al curso? 

(    ) Si 

(    ) No 

12. En caso afirmativo en el artículo anterior, ¿se requieren exámenes para todos los 

rangos? 

(    ) Si 
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(    ) No 

13. En Brasil, además de la parte física, los alumnos también son evaluados, de 

forma eliminatoria, con respecto a la técnica de aterrizaje y la técnica de salida de la 

aeronave para pasar a la fase de salto. Específicamente, en las instrucciones de 

"Balanço" y "Torre". Señale dónde se evalúa al alumno en su país: 

(    ) Aterrizaje ("Balanço" o equivalente) 

(    ) Salida de aeronave ("Torre" o equivalente) 

(    ) Entrenamiento físico 

(    ) No hay evaluación 

(    ) Otro: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14. ¿Hay alguna disciplina que se enseñe en el curso de Brasil y que no se enseñe 

en el curso de paracaidismo militar en su país, o viceversa? 

(    ) Si 

(    ) No 

15. En caso afirmativo en el artículo anterior, especifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. ¿Consideras que esta disciplina es fundamental para el curso? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. ¿El curso de paracaidismo militar en su país tiene alguna disciplina relacionada 

con la historia del paracaidismo militar? 

(    ) Si 

(    ) No 

18. ¿Cuánto dura el curso de paracaidismo militar en su país? 

___________________________________________________________________ 

19. ¿Cuántos saltos se realizan para calificar a los militares como paracaidista en su 

país? 

(    ) Hasta e incluyendo 3 

(    ) 4 o 5 

(    ) Más de 5 
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20. ¿Cómo calificas este número de saltos? 

(    ) Insuficiente  

(    ) Suficiente 

(    ) Ideal 

(    ) Más que ideal 

21. ¿Cuántos saltos se realizan por la noche? 

(    ) 0  

(    ) 1 

(    ) 2 

(    ) 3 o más 

22. ¿Cómo calificas este número de saltos? 

(    ) Insuficiente  

(    ) Suficiente 

(    ) Ideal 

(    ) Más que ideal 

23. ¿Cuántos saltos se realizan en la simulación de combate (con armas y mochila)? 

(    ) 0  

(    ) 1 

(    ) 2 

(    ) 3 o más 

24. ¿Cómo calificas este número de saltos? 

(    ) Insuficiente  

(    ) Suficiente 

(    ) Ideal 

(    ) Más que ideal 

25. ¿Hay una diferenciación de los cursos de paracaidismo militar entre los rangos 

en su país? 

(    ) Si 

(    ) No 

26. En caso afirmativo, ¿cuáles son las diferencias? ¿El equipo de instrucción no es 

el mismo? ¿La duración del curso no es la misma? Explicar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

27. ¿Considera que el curso de paracaidismo en Brasil es el mismo para todos los 

rangos? 

(    ) Si 

(    ) No 

28. En caso afirmativo en el artículo anterior, explicar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 3 – CONCLUSIÓN 

 

29.  ¿Desea agregar alguna consideración sobre este estudio? Si lo desea, use este 

espacio para comentar / justificar cualquier respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Gracias por su participación. 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO (DIREÇÃO DE INSTRUÇÃO) 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado do Cap 

Vinícius Carlos FAGUNDES, cujo tema é O Sistema de Instrução Militar - 

PIM/COTER. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios capazes de sintetizarem em um Programa-Padrão, revisado e adequado 

ao contexto atual, a Instrução Individual Básica (IIB) a ser desenvolvida na Brigada 

de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt). 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual a influência da falta de atualização do PPB/3 (documento de 

1984 que regulava preparação do combatente básico paraquedista e que foi 

revogado em 2009) na IIB da Bda Inf Pqdt? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, este questionário tem 

por finalidade verificar a opinião e impressões da Direção de Instrução da IIB 

desenvolvida na Bda Inf Pqdt, com relação ao tema desta pesquisa. 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: 

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX 

E-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Para facilitar a consolidação dos dados, por favor, preencha as informações 

abaixo: 

1. Posto/Graduação:_______________ 

2. Nome (opcional):________________ 

3. Ano que foi habilitado como Paraquedista Militar  

(    ) Antes de 1983, inclusive 

(    ) Entre 1984, inclusive, e 2008, inclusive 

(    ) Após 2009, inclusive 
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4. O senhor realizou o CURSO Básico Paraquedista (para oficiais, aspirantes, 

cadetes, subtenentes e sargentos) ou ESTÁGIO Básico Paraquedista (para cabos e 

soldados)? * 

(    ) Curso 

(    ) Estágio 

5. O senhor já foi instrutor/monitor do Cur/Estg Bas Pqdt? Se sim, em que ano? 

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 

 

O Ensino Profissional no Exército é conduzido por duas estruturas distintas: 

uma especializada em ensino, dotada de apoio técnico, que prepara os quadros; e 

outra estrutura voltada para operações militares, não especializada que, além de 

preparar o pessoal temporário, deve também participar da preparação da própria 

Força Terrestre como instrumento de guerra. A primeira estrutura tem como base o 

DECEx e Estabelecimentos de Ensino, enquanto a segunda tem o COTER, os C Mil 

A e as OM.  

O CURSO Bas Pqdt enquadra-se na primeira estrutura e, além da orientação 

técnico-pedagógica do DECEx, possui toda uma documentação (Portarias de 

criação do Curso; perfil profissiográfico do concluinte do Curso; mapa funcional; 

Quadro Geral de Atividades Escolares; Plano Integrado de Disciplinas; Planos de 

Disciplinas; e Programa de Treinamento do Curso) que orienta o procedimento dos 

instrutores/monitores; e o planejamento, preparação, e avaliação das instruções.  

Já o ESTÁGIO Bas Pqdt enquadra-se na segunda estrutura que tem por base 

o SIMEB (Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro), o PIM (Programa de 

Instrução Militar) e os Programa-Padrão. 

 

6. O atual modelo da IIB desenvolvida na Bda Inf Pqdt é composto pela formação do 

combatente básico acrescido do Estágio Básico Paraquedista e do Treinamento 

Individual Básico de Combate (TIBC). Até 2009, as atividades da IIB da Bda Inf Pqdt 

estavam reguladas no PPB/3 – Preparação do Combatente Básico Pára-quedista. 

Sabendo que este PP é de 1984; foi revogado em 2009; está em fase de 

atualização, embora este processo esteja parado; e nos dias atuais, continua sendo 

referência para atividades como o Estg Bas Pqdt (destinado a cabos e soldados da 
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Bda Inf Pqdt e COpEsp e franqueado à MB e à FAB) e o TIBC; o senhor considera 

real a atual necessidade de atualização do PPB/3? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Em virtude da revogação do PPB/3, é utilizada a documentação atinente ao Cur 

Bas Pqdt para a condução do Estg Bas Pqdt. Entretanto, a equipe de instrução do 

Estg não é composta pelos instrutores do CI Pqdt GPB, que estão familiarizados 

com essa documentação. Como o senhor enxerga a situação da IIB ser regulada por 

diversos documentos, inclusive de sistemas diferentes, como é o caso Sistema de 

Ensino Militar a cargo do DECEx (documentação do CI Pqdt GPB, por exemplo) e do 

Sistema de Instrução Militar a cargo do COTER (PIM e PP, por exemplo)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. O Regulamento do CI Pqdt GPB prevê a equivalência dos Cur Bas Pqdt e Estg 

Bas Pqdt levando em consideração a homologação automática de estágio realizado 

no CI Pqdt GPB por cabos ou soldados, para curso, por ocasião da promoção 

desses à graduação de sargento ou ao posto de oficial. Destaca-se que possuir o 

Cur Bas Pqdt é requisito para a realização de outros cursos como os de Mestre de 

Salto, Precursor Paraquedista, Dobragem, Manutenção de Paraquedas e 

Suprimentos pelo Ar e Forças Especiais.  

O senhor considera que o Estg Bas Pqdt (conduzido por uma estrutura não 

especializada em ensino) para cabos e soldados está em condições de ser 

equiparado ao Cur Bas Pqdt (conduzido por uma estrutura especializada em ensino) 

para oficiais, S Ten, sargentos e cadetes? Por gentileza, justifique sua resposta. 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. A DIM do CML prevê que para a matrícula no Estg Bas Pqdt o candidato deverá 

ser aprovado nas inspeções de saúde e exames de aptidão física previstos nas 

IRISM dos cursos e estágios do CI Pqdt GPB. Os exames físicos previstos para o 

Cur Bas Pqdt envolvem provas de corrida, flexão na barra fixa, flexão de braço, 

abdominal, subida na corda vertical e natação. Não existindo especificação que 

diferencie os exames e testes para o Estg Bas Pqdt. Na prática, os candidatos do 

Estg realizam apenas os exercícios previstos no TVF do Cur, que não possui os 

testes de natação e subida na corda vertical e é acrescido do exercício canguru. 

Cabe ressaltar que os índices do TVF, exceto o da corrida que é o mesmo, são mais 

baixos que os índices dos testes de entrada.  

O senhor considera que devam ser realizados os mesmos exames físicos 

(mesmos testes e mesmos índices previstos para o Cur) para o Estg (para cabos e 

soldados), inclusive como forma de fazer jus à equivalência citada na questão 

anterior? Por gentileza, justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Existe um senso comum de que os cabos e soldados realizam o equivalente à 

primeira fase do Cur Bas Pqdt (com grande carga de Treinamento Físico Militar) em 

sua OM de origem para depois realizar o equivalente à segunda fase (técnicas 

aeroterrestres) no CI Pqdt GPB.  

O senhor considera que de fato é realizado o equivalente à primeira fase do 

curso nas OM de origem dos cabos e soldados? Caso considere que é realizado o 

equivalente à primeira fase, o senhor considera que é realizado de forma uniforme 

em todas as OM da Bda Inf Pqdt? O senhor considera que deva ser realizado, na 

OM de origem dos cabos e soldados, o equivalente à primeira fase do Cur Bas 

Pqdt? Por gentileza, justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11.  Existe no PIM o Projeto Raízes, Valores e Tradições (PRVT) que prevê que a 

Direção de Instrução deverá proporcionar o conhecimento da História Militar do 

Brasil, de forma a valorizar os feitos de destacados chefes militares e incentivar o 

culto aos símbolos da Pátria e aos heróis nacionais, além de preservar a memória e 

o Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. O senhor considera que a inclusão da 

matéria História Militar (abrangendo os assuntos: Origens e evolução do 

Paraquedismo Militar nos níveis mundial, regional e local; História do Paraquedismo 

Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais importantes executadas nos 

conflitos mundiais dos séculos XX e XXI) na IIB seja relevante para formação dos 

soldados como paraquedista militar, ao mesmo tempo em que se alinha ao PRVT?  

Extremamente importante (     ) 

Muito importante (     ) 

Importante (     ) 

Pouco importante (     ) 

Sem importância (     ) 

12. Caso deseje, utilize este espaço para comentar sua resposta do item anterior. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. O senhor considera que sintetizar um Programa-Padrão específico para a IIB da 

Bda Inf Pqdt, revisado e alinhado com o PIM e com o SIMEB, poderá padronizar a 

formação do soldado paraquedista, refletindo numa otimização do processo de 

ensino-aprendizagem e na capacitação técnica dos militares para enfrentar os 

desafios da Guerra Moderna, mas sem prescindir do culto às tradições e aos valores 

militares, principalmente no que tange à utilização do Programa-Padrão como 

ferramenta para o planejamento, preparação, orientação e avaliação das 

instruções?  

(    ) Definitivamente sim 

(    ) Provavelmente sim 

(    ) Indiferente 

(    ) Provavelmente não 

(    ) Definitivamente não 
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14. Caso deseje, utilize este espaço para comentar sua resposta do item anterior. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Atualmente, os soldados incorporam como recrutas em uma OM Pqdt e têm a IIB 

(combatente básico + Estg Bas Pqdt + TIBC) enquadrados numa mesma fração 

(inclusive os instrutores e monitores) por toda a fase.  

O senhor considera que o modelo adotado é o mais adequado do ponto de 

vista de estabelecer, desde o início da formação, os laços táticos de fração 

constituída, bem como o espírito de corpo e a liderança dos comandantes em todos 

os níveis? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

16. Há a possibilidade de, futuramente, a formação dos soldados ocorrer em 

Núcleos de Formação e posteriormente serem distribuídos às OM. Qual modelo o 

senhor considera que seria o melhor a ser adotado na formação do soldado 

paraquedista?  

(     ) O soldado ser formado na própria OM à semelhança do que já acontece 

(    ) O soldado ser formado em núcleo de formação, sem habilitar-se paraquedista, 

ser distribuído às OM e, após isso, ser feita sua habilitação como paraquedista 

(    ) O soldado ser formado em núcleo de formação que já inclui a habilitação como 

paraquedista e, após isso, ser distribuído às OM 

(    ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. O senhor tem conhecimento de como funcionam cursos de paraquedismo militar 

em outros países? Existe diferenciação entre os postos/graduações? O senhor 

acredita que o curso/estágio desenvolvido no Brasil está no mesmo patamar dos 

cursos de outros países? Por gentileza, cite as diferenças (se for o caso) e justifique 

sua resposta. 



245 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 

 

18. As impressões que o senhor possui sobre a IIB na Bda Inf Pqdt são importantes 

para o desenvolvimento deste trabalho. Caso o Senhor deseje, utilize o tempo final 

de nossa entrevista para exposição de comentários acerca do assunto apresentado, 

ou mesmo para relatar alguma informação complementar que tenha relação com o 

tema proposto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 

"Nada justifica que abrandem os métodos e processos de seleção, formação e apronto do 
combatente aeroterrestre do Brasil." Frase atribuída ao Gen Bda Roberto de Pessôa - Pqdt Nr 1 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO (INSTRUTORES/MONITORES DA F BAS PQDT) 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado do Cap 

Vinícius Carlos FAGUNDES, cujo tema é O Sistema de Instrução Militar - 

PIM/COTER. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios capazes de sintetizarem em um Programa-Padrão, revisado e adequado 

ao contexto atual, a Instrução Individual Básica (IIB) a ser desenvolvida na Brigada 

de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt). 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual a influência da falta de atualização do PPB/3 (documento de 

1984 que regulava preparação do combatente básico paraquedista e que foi 

revogado em 2009) na IIB da Bda Inf Pqdt? 

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: 

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX 

E-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Para facilitar a consolidação dos dados, por favor, preencha as informações 

abaixo: 

1. Posto/Graduação:_______________ 

2. Nome (opcional):________________ 

3. Contato particular (opcional):_____________________ 

4. Ano que foi habilitado como Pqdt militar:____________ 

5. Realizou Curso Bas Pqdt ou Estágio Bas Pqdt:__________ 

 

PARTE 2 – QUESTIONÁRIO 
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 O Ensino Profissional no Exército é conduzido por duas estruturas distintas: 

uma especializada em ensino, dotada de apoio técnico, que prepara os quadros; e 

outra estrutura voltada para operações militares, não especializada que, além de 

preparar o pessoal temporário, deve também participar da preparação da própria 

Força Terrestre como instrumento de guerra. A primeira estrutura tem como base o 

DECEx e Estabelecimentos de Ensino, enquanto a segunda tem o COTER, os C Mil 

A e as OM.  

O CURSO Bas Pqdt enquadra-se na primeira estrutura e, além da orientação 

técnico-pedagógica do DECEx, possui toda uma documentação (Portarias de 

criação do Curso; perfil profissiográfico do concluinte do Curso; mapa funcional; 

Quadro Geral de Atividades Escolares; Plano Integrado de Disciplinas; Planos de 

Disciplinas; e Programa de Treinamento do Curso) que orienta o procedimento dos 

instrutores/ monitores; e o planejamento, preparação, e avaliação das instruções.  

Já o ESTÁGIO Bas Pqdt enquadra-se na segunda estrutura que tem por base 

o SIMEB (Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro), o PIM (Programa de 

Instrução Militar) e os Programa-Padrão. 

 

6. A Instrução Individual Básica (IIB - formação de recrutas) na Bda Inf Pqdt é 

composta pela formação do combatente básico (reservista de 2ª categoria) + Estágio 

Básico Paraquedista (Estg Bas Pqdt) + Treinamento Individual Básico de Combate 

(TIBC). O senhor foi instrutor/ monitor da IIB na Bda Inf Pqdt? Marque as opções em 

que o Senhor se enquadra: 

(   ) Não  

(   ) Sim, antes de 1983, inclusive  

(   ) Sim, entre 1984, inclusive, e 2008, inclusive 

(   ) Sim, após 2009, inclusive  

(   ) Sim, porém apenas na coordenação do Estg Bas Pqdt 

7. Caso tenha sido instrutor/ monitor da IIB na Bda Inf Pqdt, o senhor tinha pleno 

conhecimento da documentação (Portarias, Manuais, Cadernos de Instrução, 

Programa-Padrão, etc.) que regulam as atividades do Estg Bas Pqdt? 

(   ) Sim, totalmente 

(   ) Sim, a maior parte 

(   ) Sim, porém pouco  

(   ) Acredito que não 
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(   ) Desconhecia totalmente 

8. O senhor considera que os instrutores/monitores das OM Pqdt (tropa) que 

participam do Estg Bas Pqdt têm conhecimento dessa documentação, 

principalmente, no que tange à utilização desta como ferramenta de planejamento, 

condução, padronização de procedimentos e avaliação das instruções? Marque as 

opções que o senhor considera melhor responder a essa pergunta:  

(   ) Sim, conhecem e utilizam 

(   ) Conhecem e não utilizam 

(   ) Não conhecem nem utilizam 

(   ) Conduzem as instruções e pautam os procedimentos com base na memória do 

que ocorreu quando frequentaram o Curso/Estágio como instruendos  

( ) Conduzem as instruções e pautam os procedimentos com base nas 

padronizações e orientações feitas pela coordenação do Estágio (F Bas Pqdt) 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. O Curso Básico Paraquedista segue as Instruções Reguladoras de Inscrição, 

Seleção e Matrícula (IRISM) do CI Pqdt GPB. Está prevista nas IRISM a realização 

de exames médicos e físicos para a seleção e matrícula no curso. Quando o senhor 

foi instrutor/ monitor do Estg Bas Pqdt, também eram realizados exames médicos 

(os mesmos previstos para o curso) para a seleção e matrícula no estágio (para 

cabos e soldados)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Desconheço 

(  ) Nunca participei da equipe de instrução (seja como instrutor/monitor ou 

coordenação) de Estg Bas Pqdt 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

10. Os exames físicos previstos na IRISM envolvem provas de corrida, flexão na 

barra fixa, flexão de braço, abdominal, subida na corda vertical e natação. Quando o 

senhor foi instrutor/ monitor do Estg Bas Pqdt, também eram realizados os mesmos 

exames (mesmos testes e mesmos índices previstos para o curso) para a seleção e 

matrícula no estágio (para cabos e soldados)?  

(   ) Sim 

(   ) Não 
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(   ) Desconheço 

(  ) Nunca participei da equipe de instrução (seja como instrutor/monitor ou 

coordenação) de Estg Bas Pqdt 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

11. O senhor considera que devam ser realizados os mesmos exames físicos 

(mesmos testes e mesmos índices previstos para o curso) para o estágio (para 

cabos e soldados)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

12. Existe um senso comum de que os cabos e soldados realizam o equivalente à 

primeira fase do Cur Bas Pqdt (com grande carga de Treinamento Físico Militar) em 

sua OM de origem para depois realizar o equivalente à segunda fase (técnicas 

aeroterrestres) no CI Pqdt GPB. O senhor considera que de fato é feito o equivalente 

à primeira fase do curso nas OM de origem dos cabos e soldados? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

13. O senhor considera que deva ser realizado, na OM de origem dos cabos e 

soldados, o equivalente à primeira fase do Cur Bas Pqdt?   

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

14. O TFM executado no Curso e Estágio Bas Pqdt tem suas peculiaridades e, 

consequentemente apresenta variações com relação ao previsto no Manual de TFM 

(EB20-MC-10.350). O senhor sabe se existe documentação que regule o TFM 

desenvolvido no curso/estágio? 

(   ) Sim, porém não conheço 

(   ) Sim e conheço 

(   ) Não sei 

(   ) Não há documento específico que regule o TFM desenvolvido no curso/estágio. 

São sessões adaptadas das previstas no Manual de TFM. 

15. O senhor considera que os instrutores/monitores das OM Pqdt (tropa) que 

participam do Estg Bas Pqdt têm conhecimento dessa documentação, 
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principalmente, no que tange à utilização desta como ferramenta de planejamento, 

condução e avaliação das instruções? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

16. Quantos saltos o senhor considera como ideal para a habilitação do soldado 

como paraquedista militar? 

(   ) Três 

(   ) Cinco 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

17. Desses saltos, qual a quantidade que o senhor considera ideal para ser 

realizada em simulação de combate (com armamento/ equipamento e mochila)? 

(   ) Zero 

(   ) Um 

(   ) Dois 

(   ) Todos 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

18. Qual a quantidade de saltos que o senhor considera ideal para ser realizado no 

período noturno? 

(   ) Zero 

(   ) Um 

(   ) Dois 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

19. Desses saltos, qual a quantidade que o senhor considera ideal para ser 

realizado em simulação de combate (noturno com armamento e mochila)? 

(   ) Zero 

(   ) Um 

(   ) Dois 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

20. Existe no Programa de Instrução Militar (PIM) o Projeto Raízes, Valores e 

Tradições (PRVT) que prevê que a Direção de Instrução deverá proporcionar o 

conhecimento da História Militar do Brasil, de forma a valorizar os feitos de 

destacados chefes militares e incentivar o culto aos símbolos da Pátria e aos heróis 
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nacionais, além de preservar a memória e o Patrimônio Histórico e Cultural do 

Exército.  

O senhor considera que a inclusão da matéria História Militar (abrangendo os 

assuntos: Origens e evolução do Paraquedismo Militar em nível mundial, regional e 

local; História do Paraquedismo Militar Brasileiro; e Operações Aeroterrestres mais 

importantes executadas nos conflitos mundiais dos séculos XX e XXI) na IIB seja 

relevante para formação dos soldados como paraquedista militar, ao mesmo tempo 

em que se alinha ao PRVT? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

21. O senhor considera que o Estg Bas Pqdt (conduzido por uma estrutura não 

especializada em ensino) para cabos e soldados está em condições de ser 

equiparado ao Cur Bas Pqdt (conduzido por uma estrutura especializada em ensino) 

para oficiais, S Ten, sargentos e cadetes? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

22. O senhor considera que sintetizar um Programa-Padrão específico para a IIB da 

Bda Inf Pqdt, revisado e alinhado com o PIM e com o SIMEB, poderá padronizar a 

formação do soldado paraquedista, refletindo numa otimização do processo de 

ensino-aprendizagem e na capacitação técnica dos militares para enfrentar os 

desafios da Guerra Moderna, mas sem prescindir do culto às tradições e aos valores 

militares, principalmente no que tange à utilização do Programa-Padrão como 

ferramenta para o planejamento, preparação, orientação e avaliação das instruções? 

(   ) Definitivamente sim 

(   ) Provavelmente sim 

(   ) Indiferente 

(   ) Provavelmente não 

(   ) Definitivamente não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

23. Atualmente, os soldados incorporam como recrutas em uma OM Pqdt e têm a IIB 

(combatente básico + Estg Bas Pqdt + TIBC) enquadrados numa mesma fração 
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(inclusive os instrutores e monitores) por toda a fase. O senhor considera que o 

modelo adotado é o mais adequado do ponto de vista de estabelecer, desde o início 

da formação, os laços táticos de fração constituída, bem como o espírito de corpo e 

a liderança dos comandantes em todos os níveis? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

24. Há a possibilidade de, futuramente, a formação dos soldados ocorrer em 

Núcleos de Formação e posteriormente serem distribuídos às OM. Qual modelo o 

senhor considera que seria o melhor a ser adotado na formação do soldado 

paraquedista? 

(   ) O soldado ser formado na própria OM à semelhança do que já acontece 

(   ) O soldado ser formado em núcleo de formação, sem habilitar-se paraquedista, 

ser distribuído às OM e, após isso, ser feita sua habilitação como paraquedista 

(   ) O soldado ser formado em núcleo de formação que já inclui a habilitação como 

paraquedista e, após isso, ser distribuído às OM 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 3 – CONCLUSÃO 

 

25.  O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração acerca do presente 

estudo? Caso deseje, utilize este espaço para comentar/ justificar alguma resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 

"Nada justifica que abrandem os métodos e processos de seleção, formação e apronto do 
combatente aeroterrestre do Brasil." Frase atribuída ao Gen Bda Roberto de Pessôa - Pqdt Nr 1 
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APÊNDICE H – INTERVIEW SCRIPT FOR FOREIGN PARATROOPERS/GUIÓN a 
a a a            a    DE ENTREVISTA PARA PARACAIDISTAS EXTRANJEROS 

 

 

This instrument is a part of master's dissertation of Cap Vinícius Carlos 

FAGUNDES developed with the CAPTAINS CAREER SCHOOL of the Brazilian 

Army (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais - EsAO). It is intended, through the 

compilation of the collected data, to provide subsidies capable of synthesizing in a 

Standard Program, revised and adapted to the current context, the Basic Individual 

Instruction that will be developed in the parachute units of Brazil. 

Your professional experience will contribute greatly to the end result of this 

research. I thank you in advance for your cooperation and I am at your disposal for 

any clarification you may need through the following contacts: 

Telephone: +XX XX XXXXX-XXXX 

  Email: xxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

...................................................................................................................................... 

Este instrumento es una parte de la disertación de maestría de Cap Vinícius 

Carlos FAGUNDES desarrollado con la Escuela de Perfeccionamento de Oficiales 

del Ejército Brasileño (EsAO). Se pretende, a través de la compilación de los datos 

recopilados, proporcionar subsidios capaces de sintetizar en un Programa Estándar, 

revisado y adaptado al contexto actual, la Instrucción Individual Básica que se 

desarrollará en las unidades paracaidistas de Brasil.  

 Su experiencia profesional contribuirá en gran medida al resultado final de 

esta investigación. Le agradezco de antemano su cooperación y estoy a su 

disposición para cualquier aclaración que pueda necesitar a través de los siguientes 

contactos: 

 Teléfono: +XX XX XXXXX-XXXX 

 Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.xx 

 

 

PART 1 – IDENTIFICATION/PARTE 1 – IDENTIFICACIÓN 

 

 To facilitate data consolidation, complete the information below/Para facilitar 

la consolidación de datos, complete la información a continuación: 
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1. Rank/Rango:_______________ 

2. Name (optional)/Nombre (opicional):________________ 

3. Your country/Su país:______________ 

 

PART 2 - QUESTIONNAIRE/PARTE 2 – CUESTIONARIO 

 

4. Does the paratrooper course in your country also target military personnel from 

other forces (air force, navy etc.)?/¿El curso de paracaidismo en su país también 

apunta al personal militar de otras fuerzas (fuerza aérea, marina etc.)? 

(    ) Yes/Si 

(    ) No/No 

5. In your country, do other forces have their own paratrooper course?/En su país, 

¿otras fuerzas tienen su propio curso de paracaidismo? 

(    ) Yes/Si 

(    ) No/No 

6. In Brazil, the entrance tests for the course includes running, swimming, pull-ups, 

push-ups, sit-ups and ascending on the vertical rope. Check the tests that are carried 

out in your country/En Brasil, la prueba de acceso al curso incluye correr, nadar, 

flexión en la barra fija, flexiones, abdominales y ascensión en la cuerda vertical. 

Marque las pruebas que se realizan en su país: 

(    ) Running/Correr 

(    ) Swimming/Nadar 

(    ) Pull-ups/Flexión en la barra fija 

(    ) Push-ups/Flexiones 

(    ) Sit-ups/Abdominales 

(    ) Ascending on the vertical rope/Ascensión en la cuerda vertival 

(    ) There is no entrance test/No hay prueba de acceso 

(    ) Other/Otro: ______________________________________________________ 

7. Is the selection (entrance tests) the same for all military rank?/¿La selección 

(pruebas de entrada) es la misma para todos los rangos? 

(    ) Yes/Si 

(    ) No/No 

8. If not in the previous article, what are the differences?/En caso negativo en el 

artículo anterior, ¿cuáles son las diferencias? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Are medical examinations required to enter the course?/¿Se requieren exámenes 

médicos para ingresar al curso? 

(    ) Yes/Si 

(    ) No/No 

10. If yes in the previous article, are exams required for all military rank?/En caso 

afirmativo en el artículo anterior, ¿se requieren exámenes para todos los rangos? 

(    ) Yes/Si 

(    ) No/No 

11. In Brazil, in addition to the physical part, the students are also evaluated, in an 

eliminatory way, with respect to the landing technique and the exit technique of the 

aircraft to go to the jump phase. Indicate where the student is evaluated in your 

country/En Brasil, además de la parte física, los alumnos también son evaluados, de 

forma eliminatoria, con respecto a la técnica de aterrizaje y la técnica de salida de la 

aeronave para pasar a la fase de salto. Específicamente, en las instrucciones de 

"Balanço" y "Torre". Señale dónde se evalúa al alumno en su país: 

(    ) Landing technique/Aterrizaje  

(    ) Exit technique of the aircraft/Salida de aeronave 

(    ) Physical conditioning/Entrenamiento físico 

(    ) There is no evaluation/No hay evaluación 

(    ) Other/Otro: ______________________________________________________ 

12. Does the paratrooper course in your country have any discipline related to the 

history of paratroopers or airborne operations?/¿El curso de paracaidismo militar en 

su país tiene alguna disciplina relacionada con la historia del paracaidismo militar o 

operaciones aerotranportadas? 

(    ) Yes/Si 

(    ) No/No 

13. How long is the paratrooper course in your country?/¿Cuánto dura el curso de 

paracaidismo militar en su país? 

___________________________________________________________________

14. How many jumps are performed to qualify the military as a paratrooper in your 
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country?/¿Cuántos saltos se realizan para calificar a los militares como paracaidista 

en su país? 

(    ) Up to and including 3/Hasta e incluyendo 3 

(    ) 4 or 5/4 o 5 

(    ) More than 5/Más de 5 

15. How do you rate this number of jumps?/¿Cómo calificas este número de saltos? 

(    ) Insufficient/Insuficiente  

(    ) Enough/Suficiente 

(    ) Ideal/Ideal 

(    ) More than ideal/Más que ideal 

16. How many jumps are performed at night?/¿Cuántos saltos se realizan por la 

noche? 

(    ) 0  

(    ) 1 

(    ) 2 

(    ) 3 or more/3 o más 

17. How do you rate this number of jumps?/¿Cómo calificas este número de saltos? 

(    ) Insufficient/Insuficiente  

(    ) Enough/Suficiente 

(    ) Ideal/Ideal 

(    ) More than ideal/Más que ideal 

18. ¿Cuántos saltos se realizan en la simulación de combate (con armas y mochila)? 

(    ) 0  

(    ) 1 

(    ) 2 

(    ) 3 or more/3 o más 

19. How do you rate this number of jumps?/¿Cómo calificas este número de saltos? 

(    ) Insufficient/Insuficiente  

(    ) Enough/Suficiente 

(    ) Ideal/Ideal 

(    ) More than ideal/Más que ideal 

20. Is there a differentiation of paratrooper course between military rank in your 

country?/¿Hay una diferenciación de los cursos de paracaidismo militar entre los 

rangos en su país? 
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(    ) Yes/Si 

(    ) No/No 

21. If yes, what are the differences? The training team is not the same? Is the 

duration of the course not the same? Explain/En caso afirmativo, ¿cuáles son las 

diferencias? ¿El equipo de instrucción no es el mismo? ¿La duración del curso no es 

la misma? Explicar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. The Brazilian Paratrooper course has a great emphasis on physical training, 

characterized by the selection of personnel over 3 weeks of intense physical training 

and development of moral strengths. At the end of the 3 weeks, the student is 

submitted to a physical test to pass the next phase in which they receive technical 

instructions for 2 weeks. After these 2 weeks, 5 jumps are performed. Does it happen 

in your country in a similar way? Is there such a strong emphasis on physical training 

or is it just technical instruction?/ El curso de paracaidista brasileño tiene un gran 

énfasis en el entrenamiento físico, caracterizado por la selección de personal 

durante 3 semanas de entrenamiento físico intenso y el desarrollo de fortalezas 

morales. Al final de las 3 semanas, el estudiante se somete a una prueba física para 

pasar la siguiente fase en la que recibe instrucciones técnicas durante 2 semanas. 

Después de estas 2 semanas, se realizan 5 saltos. ¿Sucede en su país de manera 

similar? ¿Hay un énfasis tan fuerte en el entrenamiento físico o es solo instrucción 

técnica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23. Have you ever been employed in combat? If so, where? (Optional)/¿Alguna vez 

ha sido empleado en combate? Si es así, ¿dónde? (Opcional) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

24. If so in the previous question, were you assigned to a paratrooper unit?  If so, 

which unit? (Optional)/Si es así en la pregunta anterior, ¿fue empleado en una 

unidad de paracaidistas? Si es así, ¿a qué unidad? (Opcional) 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

25. The Brazilian paratrooper is characterized by physical vigor, initiative, 

aggressiveness, high moral strength and a sense of belonging to the group. Does 

paratrooper training in your country have the objective of developing skills beyond 

the use of parachutes as a means of infiltrating the theater of operations? What skills 

are these? Do you consider them fundamental to success in combat?/El paracaidista 

brasileño se caracteriza por su vigor físico, su iniciativa, su agresividad, su gran 

fuerza moral y su sentido de pertenencia al grupo. ¿El entrenamiento de 

paracaidistas en su país tiene como objetivo desarrollar habilidades más allá del uso 

de paracaídas como medio para infiltrarse en el teatro de operaciones? ¿Qué 

habilidades son éstas? ¿Las considera fundamentales para el éxito en el combate? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PART 3 – CONCLUSION/PARTE 3 – CONCLUSIÓN 

 

26. Do you want to add any consideration about this study? If you wish, use this 

space to comment/justify any response./¿Desea agregar alguna consideración sobre 

este estudio? Si lo desea, use este espacio para comentar/justificar cualquier 

respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Thanks for your participation./Gracias por su participación. 
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APÊNDICE I – OII RELATIVOS A CONHECIMENTOS E HABILIDADES PARA A                   
a                         IIB 
 

 

OII RELACIONADOS A CONHECIMENTOS E HABILIADES 

MATÉRIAS 
FUNDAMENTAIS 

OII 
TEMPO 

ESTIMADO 

1. ARMAMENTO, 
MUNIÇÃO E TIRO 

 

B-101 (AC) Conhecer as principais características do 
armamento individual e coletivo da OM. 

Diurno: 32h 
Noturno: 8h 

B-102 (HT) Desmontar e montar o fuzil. 

B-103 (HT) Sanar incidentes de tiro do fuzil. 

B-104 (HT) Instrução Preparatória para o Tiro (IPT) - 
executar as técnicas e procedimentos para a 
execução do tiro com o fuzil. 

B-105 (HT) Executar o TIB do fuzil. 

B-106 (HT) Usar a faca de trincheira e a baioneta. 

B-107 (HT) Conhecer as principais características da 
espingarda calibre 12. 

B-108 (HT) Sanar incidentes de tiro da espingarda 
calibre 12. 

B-109 (HT) IPT - Aplicar as técnicas e os 
procedimentos para a execução da pontaria e do tiro 
com a espingarda calibre 12. 

B-110 (HT) Executar o TIB da espingarda calibre 12. 

2. BOAS MANEIRAS E 
CONDUTA MILITAR 

 
 

B-101 (OP) Tratar corretamente os superiores e pares 

Diurno: 4h 

B-102 (CH) Comportar-se adequadamente durante as 
refeições. 

B-103 (OP) (CH) Tratar corretamente o público 
externo 

B-104 (CH) (OP) Comportar-se, adequadamente, em 
situações que ocorram dentro e fora do quartel 

3. CAMUFLAGEM 
 

B-101 (TE) Executar a camuflagem individual. 

Diurno: 4h 

B-102 (TE) Camuflar uma posição, mascarando, 
simulando ou dissimulando. 

B-103 (TE) Camuflar uma viatura. 

B-103 (TE) Camuflar uma instalação. 

4. COMBATE CORPO A 
CORPO 

B-101 (AC) Aplicar as técnicas de Combate Corpo a 
Corpo. 

Diurno: 6h 

5. COMUNICAÇÕES 
 

B-101 (HT) Conhecer as principais características do 
material de comunicações existente na OM. 

Diurno: 8h 

B-102 (OP) Transmitir e receber verbalmente uma 
mensagem simples. 

B-103 (OP) Retransmitir a mensagem. 

B-104 (OP) Atuar como mensageiro, em situação de 
combate. 

6. CONDUTA EM 
COMBATE 

 

B-101 (AC) Identificar as principais normas 
internacionais que tratam dos conflitos armados e 
suas peculiaridades 

Diurno: 13h 

B-102 (TE) Identificar o comportamento adequado em 
relação às Regras de Engajamento, símbolos, 
distintivos e protetores, em especial, para tropas em 
Missão de Paz. 

B-103 (OP) Identificar os procedimentos a serem 
adotados quanto às Forças Oponentes: 
- com pessoal capturado ou que se rende; e 
- com pessoal ferido ou doente. 

B-104 (AC) Conhecer o Estatuto do Combatente, do 

(continua) 
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Prisioneiro de Guerra (PG) e o tratamento dispensado 
ao pessoal das atividades de saúde e das atividades 
religiosas. 

B-105 (AC) Identificar a situação de detidos, 
internados, transferidos, refugiados e deslocados. 

B-106 (OP) Identificar os procedimentos com a 
população civil. 

B-107 (AC) Conhecer as obrigações do Brasil como 
signatário dos Acordos Internacionais, em particular o 
Regulamento Internacional para Emprego da Força 
Militar. 

B-108 (AC)- Conhecer as peculiaridades do Tribunal 
Penal Internacional e os crimes contra a humanidade. 
- Conhecer os direitos dos náufragos e as 
considerações sobre o espião, o mercenário e os 
mortos. 

B-109 (AC) -Conhecer os direitos da tripulação 
embarcada em aeronave militar, dos refugiados e dos 
deslocados. 
- Conhecer as considerações sobre os alvos. 
- Conhecer a aplicação do DICA nas Operações de 
Paz. 

7. CONHECIMENTOS 
DIVERSOS 

 

B-101 (AC) Identificar os principais deveres e direitos 
do soldado. 

Diurno: 8h 
Noturno: 4h 

B-102 (AC) Identificar pelos nomes e funções os 
oficiais da OM e os graduados da SU. 

B-103 (AC) Identificar as SU pertencentes à OM, seus 
pelotões e respectivas missões. 

B-104 (AC) Conhecer as atividades realizadas pelas 
Forças, em particular pelo Exército Brasileiro, no Brasil 
e no exterior. 

B-105 (AC) Conhecer os direitos e garantias 
fundamentais expressos na Constituição da República 
Federativa do Brasil (ênfase no Título II – “Dos Direitos 
e Garantias Fundamentais” – Art. 5º ao 17º). 

B-106 (AC) Conhecer a Lei nº 12.527/2011 - acesso à 
informação pública. 

B-107 (AC) Conhecer a Lei nº 6.880/1980 - Dispõe 
sobre o Estatuto dos Militares (ênfase no Título II – 
“Das Obrigações e dos Deveres Militares” – Art. 27 ao 
52). 

B-108 (AC) Conhecer a Lei Complementar nº 
136/2010 – Altera a Lei Complementar (LC) 97/1999 e 
dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 
preparo e o emprego das Forças Armadas (ênfase nos 
Art. 16º a 18º). 

B-109 (AC) Conhecer a legislação internacional sobre 
a tortura e o desaparecimento forçado. 

B-110 (AC) - Conhecer as principais legislações 
brasileiras sobre direitos humanos já internalizadas no 
arcabouço jurídico nacional e suas abrangências. 
- Conhecer as regras de engajamento em operações 
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

B-111 (AC) Conhecer a legislação internacional que 
ampara os Direitos Civis e Políticos e os aspectos 
gerais relacionados às decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, bem como sua 
jurisprudência. 

8. DEFESA A Ae e AC 
B-101 (TE) (TA) Empregar o fuzil contra aeronave 
atacante. 

Diurno: 4h 

(continuação de OII RELACIONADOS A CONHECIMENTOS E HABILIDADES) 

) 

(continua) 
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B-102 (TE) (TA) Empregar o fuzil contra Carro de 
Combate atacante. 

9. DEFESA DO 
AQUARTELAMENTO 

B-101 (TA) (OP) Identificar as atividades previstas no 
Plano de Defesa do Aquartelamento (PDA). 

Diurno: 4h 

10. EDUCAÇÃO MORAL 
E CÍVICA 

 

B-101 (AC) Identificar os Símbolos Nacionais e seus 
significados. 

Noturno: 8h 

B-102 (AC) Citar os principais dados biográficos do 
Patrono do Exército e da Arma (Quadro/ Serviço). 

B-103 (AC) (FC) Identificar a atuação do EB na 
formação da nacionalidade e nos fatos marcantes da 
vida brasileira. 

B-104 (AC) Descrever as características da sociedade 
brasileira. 

B-105 (AC) Identificar os princípios fundamentais da 
Constituição Federal (CF). 

B-106 (AC) Cantar as canções militares. 

11. FARDAMENTO 
B-101 (OP) (CH) Identificar o uso correto do 
fardamento. 

Diurno: 2h 

12. FORTIFICAÇÃO 
B-101 (TE) (TA) Construir um abrigo para dois 
homens. 

Diurno: 4h 

13. HIERARQUIA E 
DISCIPLINA MILITAR 

B-101 (AC) Executar os sinais de respeito e a 
continência individual. 

Noturno: 4h B-102 (AC) (OP) Identificar os distintivos cor-
respondentes aos postos e as graduações das Forças 
Armadas. 

14. HIGIENE E 
PRIMEIROS 
SOCORROS 

 

B-101 (CH) Manter o asseio corporal, a higiene oral e 
a profilaxia sexual. 

Diurno: 8h 

B-102 (HT) Realizar a análise primária de uma vítima, 
aplicando técnicas de primeiros socorros adequada a: 
fratura de membro; hemorragia; queimadura; e efeitos 
do frio e do calor. Transportar doentes e feridos. 

B-103 (HT) Socorrer vítimas de picadas 

B-104 (HT) Socorrer vítimas de envenenamento 

B-105 (HT) Socorrer vítimas de afogamento. 

B-106 (OP) Aplicar o curativo individual de primeiros 
socorros. 

B-107 (OP) Socorrer os feridos com queimaduras. 

B-108 (OP) Socorrer vítimas com sintomas de 
hipotermia. 

B-109 (OI) Socorrer vítimas com sintomas de 
insolação e intermação. 

B-110 (OP) Socorrer vítimas com fratura. 

B-111 (OP) Estancar vitima com hemorragia. 

B-112 (OP) Socorrer vítima dos efeitos da altitude. 

B-113 (HT) Construir uma instalação sanitária ou uma 
fossa de detritos. 

B-114 (HT) Transportar ferido em combate. 

15. INTELIGÊNCIA E 
CONTRAINTELIGÊNCIA 

MILITAR 

B-101 (AC) Identificar as atividades de Inteligência e 
Contrainteligência. 

Diurno: 4h 

16. INSTRUÇÃO DE 
APRONTO 

OPERACIONAL 

B-101 (TE) Identificar as situações extraordinárias da 
tropa 

Diurno: 2h 

B-102 (TE) Executar o aprestamento individual. 

17. JUSTIÇA E 
DISCIPLINA 

 

B-101 (AC) (OP) Citar as recompensas a que faz jus o 
Soldado. 

Diurno: 4h B-102 (AC) (OP) Identificar as transgressões 
disciplinares e suas consequências no comportamento 
militar. 

(continuação de OII RELACIONADOS A CONHECIMENTOS E HABILIDADES) 

) 

(continua) 
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B-103 (AC) Identificar os crimes militares e suas 
consequências. 

B-104 (AC) Descrever o papel da Polícia do Exército 
(ou dos elementos que eventualmente realizam suas 
tarefas na guarnição). 

18. MARCHAS E 
ESTACIONAMENTOS 

 

B-101 (AC) Identificar os tipos e as características das 
marchas à pé. 

Diurno: 10h 

B-102 (OP) Realizar a 1ª marcha a pé. 

B-103 (OP) Realizar a 2ª marcha a pé. 

B-104 (OP) Participar da organização de um bivaque 
de subunidade. 

B-105 (OP) Participar da organização de um 
acampamento de subunidade. 

19. ORDEM UNIDA 

B-101 (OU) Executar os movimentos de ordem unida 
sem arma. 

Diurno: 20h 
B-102 (OU) Executar os movimentos de ordem unida 
com arma. 

20. OBSERVAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO 

 

B-101 (HT) (TE) Identificar acidentes do terreno. 

Diurno: 14h 
Noturno: 8h 

B-102 (HT) (TE) Avaliar pequenas e médias 
distâncias. 

B-103 (HT) (TE) Descobrir e designar objetivos e 
alvos. 

B-104 (HT) (TE) Executar um circuito básico de 
orientação diurna. 

B-105 (HT) (TE) Executar um circuito básico de 
orientação noturna. 

B-106 (HT) (TE) Executar um percurso de orientação 
diurna. 

B-107 (HT) (TE) Executar um percurso de orientação 
noturna 

B-108 (TA) Observar um setor, no período diurno. 

B-109 (TA) Observar um setor, no período noturno. 

B-110 (HT) Determinar o azimute magnético da 
direção. 

21. PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES 

B-101 (AC) Identificar as principais causas de 
acidentes. 

Diurno: 4h 
B-102 (AC) Identificar as medidas para isolamento e 
preservação de um local de acidente ou ilícito. 

22. PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO 

B-101 (OP) Identificar as ações previstas no Plano de 
Prevenção e Combate a Incêndio da OM. 

Diurno: 4h 

23. SERVIÇOS 
INTERNOS E 
EXTERNOS 

B-101 (OP) Conhecer o serviço de guarda da 
subunidade. Diurno: 8h 
B-102 (OP) Conhecer o serviço de guarda do quartel. 

24. TÉCNICAS 
ESPECIAIS 

 

B-101 (TE) (FC) Percorrer um circuito de pista de 
obstáculos. 

Diurno: 24h 
Noturno: 4h 

B-102 (TE) Realizar a transposição de um curso 
d’água. 

B-103 (TE) Identificar as técnicas de reconhecimento, 
manuseio e captura de animais peçonhentos. 

B-104 (TE) Identificar as regras de sobrevivência 

B-105 (TE) Identificar as espécies vegetais e animais 
comestíveis mais comuns. 

B-106 (TE) Construir uma armadilha para caça ou 
pesca. 

B-107 (TE) Preparar o material nativo para construção 
de abrigo. 

B-108 (TE) Obter fogo e água. 

B-109 (TE) Sobreviver utilizando recursos locais. 

(continuação de OII RELACIONADOS A CONHECIMENTOS E HABILIDADES) 

) 

(continua) 
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B-110 (TE) Silenciamento de sentinela. 

B-111 (TE) Tiro de Ação Reflexa Diurno. 

B-111 (TE) Tiro de Ação Reflexa Noturno 

B-112 (TE) Tiro Embarcado (fluvial) 

25. TREINAMENTO 
FÍSICO MILITAR 

B-101 (CF) Participar do Treinamento Físico Militar 
(TFM) 

Diurno: 58h 

26. UTILIZAÇÃO DO 
TERRENO 

B-101 (TA) (TE) Utilizar o terreno para progredir, no 
combate diurno. Diurno: 8h 

Noturno: 4h B-102 (TA) (TE) Utilizar o terreno para progredir, no 
combate noturno. 

  Fonte: O autor, adaptado do PP de Instrução Individual Básica (BRASIL, 2019k) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(continuação de OII RELACIONADOS A CONHECIMENTOS E HABILIDADES) 

) 
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APÊNDICE J – CITAÇÕES NO IDIOMA ESTRANGEIRO ORIGINAL 

 

 

p. 62: It is designed to standardize procedures for initial qualification and training 

of personnel in their duties and responsibilities in airborne operations (EUA, 2018, 

p.13). 

 

p. 62: It is the personal responsibility of every individual involved in an ABN operation 

to know the established procedures necessary for the safe and successful execution 

of the operation (EUA, 2008, p.4). 

 

p. 85: trains Paratroopers in order to provide the Department of Defense with 

Soldiers, Sailors, Airmen, and Marines to conduct airborne operations […], forge the 

Paratrooper spirit in the junior leadership (EUA, 2020c). 

 

p. 85: The purpose of airborne training is to qualify personnel in the use of 

the parachute as a means of combat deployment. This training also 

develops leadership, self-confidence, and aggressive spirit through tough 

mental and physical conditioning (EUA, 2003, p. 1-1). 

 

p. 85: Airborne Soldiers have a long and distinguished tradition of being an elite body 

of fighting men and women–people who have always set the example for 

determination and courage (EUA, 2020a). 

 

p. 86: The 110 lbs standard is the minimum acceptable weight to meet the minimum 

160lbs weight for jumping the T-11ATPS. (110+T-11 weight = 162.2) (EUA, 2020b). 

 

p. 87: This is […] to ensure students can pull and hold a slip to safely avoid fellow 

jumpers in the air, obstacles on the ground, and assume a proper prepare to land 

attitude (EUA, 2020a). 

 

p. 87: Students are required to mount the bar from a fully extended hang position 

with the palms of the hands facing the body. The students, upon receiving the 

command to pull themselves up, will pull their body weight until the head and chin are 
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above the bar with the bar at nametape level. Once in this position, the student is 

required to hold this position for 20 seconds, thus demonstrating the ability to hold a 

slip with the T-11 ATPS (EUA, 2020c). 

 

p. 87: To go forward to Tower Training Week, you must individually qualify on the 34 

foot (10 m) tower, the LDA, and pass all PT requirements (EUA, 2020c). 

 

p. 88: To go forward to Jump Training Week you must qualify on the SLT, master the 

mass exit procedures from the 34-foot (10 m) tower, and pass all PT requirements 

(EUA, 2020a). 

 

p. 88: The last jump will culminate combining the combat equipment with a night 

jump giving the student a complete understanding of a night combat equipment jump 

(EUA, 2020c). 

 

p. 88: Students are trained by the same Platoon Sergeants, Section Sergeants, and 

Squad Leaders for all three phases of training, (Ground, Tower, and Jump). The 

execution of this teaching philosophy strengthens unit cohesion, discipline, and 

supervision while providing quality paratroopers throughout the force (EUA, 2020c). 

 

p. 88: Daily exercises are designed to condition the muscle groups that play a 

significant part in jumping (EUA, 2003, p. 1-2). 

 

p. 89: Finalidad del Curso: Preparar técnica, psíquica, física y espiritualmente al 

cursante para superar la aprensión de arrojarse al vacío desde una aeronave en 

vuelo y luego de llegar a tierra encontrarse en las mejores condiciones para iniciar el 

combate (ARGENTINA, 2012b, p. 2-11). 

 

p. 89: También es una finalidad desarrollar la capacidad de liderazgo, confianza en 

sí mismo, espíritu desafiante y competitivo, e incrementar el valor y arrojo a través 

de la ejecución de acciones de carácter riesgoso. (ARGENTINA, 2012a, p. I). 
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p. 89: Toda vez que se realiza el Curso Básico Conjunto de Comandos, se realiza 

un curso de Paracaidismo para aquellos cursantes que no poseen la Aptitud 

Especial de Paracaidista Militar (ARGENTINA, 2012b, p. 2-11). 

 

p. 89: Formar como paracaidistas militares al personal de soldados voluntarios de la 

Br Parac IV u otras Unidades Paracaidistas, que aprobaron las exigencias de núcleo 

de instrucción básica (NIB) y que deben completar las unidades de combate 

(ARGENTINA, 2012b, p. 1-11). 

 

p. 89: No haber sido separado en más de 2 (dos) oportunidades de cursos anteriores 

por ineptitud o por voluntad (ARGENTINA, 2012b, p. 7-11). 

 

p. 90: Pudiéndose dar por aprobado el curso al personal que, por limitaciones de 

horas de Aerocooperación, hayan efectuado como mínimo CUATRO (4) lanzamientos 

(ARGENTINA, 2012b, p. 7-11). 

 

p. 90: Las actividades de instrucción en Plaza de Aparatos de Paracaidismo, sirven 

para que el paracaidista: a. Alcance el mejor nivel técnico para afrontar sin 

inconvenientes los lanzamientos desde aeronave en vuelo. b. Le permitan luego de 

llegar a tierra, estar en las mejores condiciones para iniciar el combate 

(ARGENTINA, 2012a, p. 1). 

 

p. 90: El adiestramiento y entrenamiento está diseñado para adquirir un alto grado 

de eficiencia y la incorporación de destrezas para el manejo del cuerpo a través de 

la automatización de movimientos, mediante técnicas ya probadas (ARGENTINA, 

2012a, p. I). 

 

p. 91: Se deberá tener presente que la misión del SOLDADO PARACAIDISTA 

comienza recién cuando se concreta la reunión en tierra de toda la fracción 

(ARGENTINA, 2012a, p. II). 

 

p. 91: tanto al personal Militar del Ejército, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea 

del Perú, de la PNP y Civiles autorizados por el Cuartel General del Ejercito (PERU, 

2018). 
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p. 91: la misma que tiene por misión impartir instrucción técnica de paracaidismo 

militar a las Unidades Orgánicas de la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales, del 

Ejército y a aquellas que disponga el Comando del Ejército (PERU, 2018). 

 

p. 92: Prescribir las técnicas y los procedimientos relacionados con la instrucción del 

Programa Básico de Paracaidismo Militar, desde el punto de vista técnico (PERU, 

2015, p. 1-1). 

 

p. 92: Determinar las medidas de seguridad a tenerse en cuenta durante la 

instrucción, así como la descripción y empleos de los diferentes aparatos, equipos e 

instalaciones que se utilizan para impartir la instrucción (PERU, 2015, p. 1-1). 

 

p. 92: Debe estar en buenas condiciones físicas y mentales, para que esté seguro 

de que llegado el momento del salto en paracaídas, lo ejecutará con el máximo de 

seguridad (PERU, 2015, p. 2-1). 

 

p. 92: Los resultados serán exitosos, si durante la instrucción se observa: 1) Estricta 

disciplina. 2) Entrenamiento físico progresivo. 3) Un alto nivel de habilidad en el 

empleo de cada aparato, equipo o instalaciones. 4) Preparación psicológica del 

alumno, orientado hacia la ejecución de los lanzamientos […] 5) Desarrollar entre el 

personal, el compañerismo y espíritu de cuerpo (PERU, 2015, p. 2-1). 

 

p. 92: Cada sesión será evaluada para determinar el progreso del alumno, a fin de 

determinar si está o no en condiciones de poder continuar la instrucción (PERU, 

2015, p. 2-1). 

 

p. 92: Para que el Alumno Paracaidista se encuentre en óptimas condiciones físicas, 

se requiriere la programación de una instrucción física rigurosa, pero es necesario 

que los alumnos, de forma progresiva, sean preparados para este fin. Para ello, en 

las progresiones semanales se incluirá el tiempo necesario para realizar la práctica 

del entrenamiento físico (PERU, 2015, p. 2-1). 
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p. 92: Todo el progreso en la formación del paracaidista se basa en cinco técnicas 

fundamentales que, ejecutadas correctamente, darán al alumno confianza y 

seguridad en los lanzamientos (PERU, 2015, p. 3-1). 

 

p. 92: Esto se obtiene mediante las voces y señales de comando que emite el 

Maestro de Salto antes del lanzamiento, asegurando de esta manera que el personal 

salte sin el menor peligro sobre su zona de caída (PERU, 2015, p. 3-1). 

 

p. 93: En este tiempo que no es mayor de cuatro segundos, el paracaidista debe 

mantener su cuerpo en una posición compacta (JEBI), para evitar girar o dar vueltas 

en el aire, facilitando de esta manera la apertura del velamen (PERU, 2015, p. 3-1). 

 

p. 93: JEBI.  Término en Ingles: JUMP EXIT BODY IMPULSE (impulso del cuerpo 

para una salida exitosa). Posición que toma el paracaidista para abandonar una 

aeronave en vuelo (PERU, 2015, p. 1-4). 

 

p. 93: Esto permitirá al alumno tomar los direccionales y observar a su alrededor o 

realizar pequeños desplazamientos ya sea para evitar colisionar con otros 

paracaidistas (MC1-1D, T-10R), o evitar algún obstáculo en el terreno (árboles, 

cables de alta tensión, agua, etc.). El paracaidista maniobrará el paracaídas MC1-1D 

con giros a la izquierda/derecha desplazándolo hacia la zona de caída, debiendo 

necesariamente enfrentar el viento antes de hacer contacto con tierra” (PERU, 2015, 

p. 3-1). 

 

p. 93: Esta técnica sirve para que el paracaidista amortigüe la caída, distribuyendo la 

intensidad del golpe en todo su cuerpo. La mayoría de las lesiones que normalmente 

se producen se debe a aterrizajes incorrectos (PERU, 2015, p. 3-1). 

 

p. 93: El paracaidista una vez que ha hecho contacto con el suelo, tendrá que 

controlar su paracaídas para luego desequiparse y estar en condiciones de cumplir 

la misión asignada (PERU, 2015, p. 3-1). 

 

p. 93: Al final de la Fase Tierra, el alumno es sometido a una evaluación realizada 

por […] la Escuela de Paracaidistas. Tal proceso será de acuerdo a las normas 
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vigentes en este establecimiento de enseñanza. El objetivo de este proceso es 

constatar si el alumno está en condiciones de realizar un salto de una aeronave 

militar en vuelo y aterrizar en seguridad. Parar ello, será realizada una verificación 

por medio de la práctica de las instrucciones realizadas en esta fase del curso. Los 

aprobados seguirán la Fase Especializada del Programa y, posteriormente, la Fase 

de Saltos (PERU, 2015, p. 3-64). 

 

p. 93: Para calificarse paracaidista militar, son necesarios un mínimo de tres saltos, 

los cuales deberán ser realizados a una altura de 1,200 pies (PERU, 2015, p. 3-65). 

 

p. 94: La Brigada Aerotransportada (BAT) es una gran unidad con características 

especiales que la distingue entre las demás organizaciones militares de la Fuerza 

Aérea Paraguaya. Integrada solo por voluntarios, es una tropa de elite enfocada a 

los duros ejercicios de la intensa preparación para el combate, y al constante desafío 

de la actividad paracaidista. La BAT, […], se constituye en la tropa de respuesta 

rápida por excelencia, capaz de ser lanzada en corto plazo en cualquier área de 

Operaciones; posibilidad que define, su esencia, […].  Por eso mismo, todo en esta 

tropa gira en torno a la búsqueda Constante de mayor operacionalidad y del 

perfeccionamiento profesional d sus integrantes, manteniendo la mística paracaidista 

(PARAGUAI, 2018). 

 

p. 94: Ejecutar los planes y cumplir las misiones ordenadas por el escalon 

superior en el campo estratégico o táctico; proporcionar seguridad a las   Bases e 

Instalaciones de la Fuerza Aérea (PARAGUAI, 2019). 

 

p. 94: Planear, orientar, coordinar e impartir la Instrucción Militar para la formación 

de tropas paracaidistas y otros elementos para el apoyo de las operaciones de los 

mismos (PARAGUAI, 2019). 

 

p. 94: La historia de la Asesoría Brasileña de Paracaidismo en la Brigada 

Aerotransportada de la Fuerza Aérea Paraguaya es un reflejo de la Cooperación, de 

la Integración y de la Amistad entre Paraguay y Brasil. Su origen está directamente 

relacionada con el comienzo del paracaidismo en Paraguay, así como la propia de 

creación de la Escuela de Paracaidismo (BRASIL, 2016b). 
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p. 95: 14 de diciembre de 1.957 se reciben los  primeros paracaidistas militares en la 

Republica Federativa del Brasil (PARAGUAI, 2019). 

 

p. 95: En 1965, El Mayor de Artillería ITALO MAZZONI DA SILVA, oficial del Ejército 

Brasileño, fue designado y asumió el papel como el primer asesor de paracaidismo, 

en aquel entonces, Regimiento Aerotransportado, futura Brigada Aerotransportada 

(BRASIL, 2016b). 

 

p. 96: Al año siguiente, en 1966, el Mayor Mazzoni, en el trabajo con los paraguayos 

paracaidistas, pioneros formados el Centro de Formación Paracaidista General 

Penha Brasil, coordinó la realización del primer curso de paracaidista básica en 

tierra guaraní (BRASIL, 2016b). 

 

p. 96: 02 de marzo de 1.966 – se crea la Escuela de Paracaidismo. Realizándose los 

cursos de paracaidismo básico, y maestro de salto (PARAGUAI, 2019).  
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APÊNDICE K –  PROPOSTA DE REVISÃO DO PPB/3 
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APÊNDICE L – EXERCÍCIOS DO TREINAMENTO FÍSICO DIÁRIO NO BAC 

 

 
 

AQUECIMENTO SÉRIES REPETIÇÕES 

Flexão na Barra 1 10 

EXERCÍCIOS DE ROTAÇÃO SÉRIES EXECUÇÃO 

Pescoço 1 10 segundos 

Braços/Ombros 1 10 segundos 

Quadril 1 10 segundos 

Joelho/Tornozelos 1 10 segundos 
ALONGAMENTO SÉRIES EXECUÇÃO 

Abdominal 1 15 segundos 

Dorsal 1 15 segundos 

Superiores das Costas 1 15 segundos 

Panturrilha 1 15 segundos 

Posterior da coxa 1 15 segundos 

Glúteos 1 15 segundos 

Adutores 1 15 segundos 

Observação: os exercícios de calistenia seguintes são conduzidos com um 
intervalo de 15 s entre cada exercício 

CALISTENIA CATEGORIA A SÉRIES REPETIÇÕES 

Ski Jumper 1 15 

Flexão de Braço 
(4 segundos por flexão/extensão dos braços) 

2 15 

Abdominal 2 15 

Mountain Climber 2 15 

Agachamento 2 15 

CALISTENIA CATEGORIA B SÉRIES REPETIÇÕES 

Ski Jumper 1 15 

Flexão de Braço 
(8 segundos por flexão/extensão dos braços) 

2 15 

Supine Bicycle 2 15 
Squat Bender 2 15 

Flutter Kick 2 15 

CORRIDA – distâncias e tempo por milha 

Semana Distância Tempo por milha 
Tempo total 

Mínimo Máximo 

Solo 3,2 milhas Minimo – 8 min e 45 seg 
Máximo – 9 min e 15 seg 

28 min 29 min e 36 seg 

Torre 4 milhas 35 min 37 min 
       Fonte: O autor, adaptado de FM 3-21.220 Static Line Parachuting Techniques and Training 

(EUA, 2003) 
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ANEXO A – FICHAS DE CONTROLE DA INSTRUÇÃO PREVISTAS NO PP de IIB 

 

 

 

 
  Fonte: Programa-Padrão de Instrução Individual Básica (BRASIL, 2019k) 
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ANEXO B – FICHAS DE CONTROLE DA INSTRUÇÃO PREVISTAS NO PPB/3 

 

 

 

 
 Fonte: PPB/3 Preparação do Combatente Básico Pqdt (BRASIL, 1984) 
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ANEXO C – MAPA FUNCIONAL DO CURSO BÁSICO PARAQUEDISTA 
 

 

 
   Fonte: Boletim Nr 7, de 24 de janeiro de 2019, do DECEx 

 

 


