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RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão da literatura sobre o tema Gestão do 
Conhecimento (GC) buscando, inicialmente, estabelecer conceituações básicas a respeito do assunto. 
Em um segundo momento, verificou-se a implantação de metodologia de GC no Exército Brasileiro, em 
especial no Departamento de Educação e Cultura do Exército e no Comando de Operações Terrestres. 
Nesse interim, apresentou-se a Sistemática de Avaliação Doutrinária e Lições Aprendidas (SADLA) e 
algumas de suas possibilidades, em especial uma possível integração entre tal ferramenta de GC e a 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Pode se concluir que a SADLA é uma ferramenta de GC de 
grande relevância e potencial para o Ensino Militar. 
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Ensino militar. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 
Sistemática de Avaliação Doutrinária e Lições Aprendidas. 
 
ABSTRACT 
The present work aimed to carry out a review of the literature on the subject of Knowledge Management 
(KM) seeking, initially, to establish basic concepts on the subject. In a second step, there was the 
implementation of KM methodology in the Brazilian Army, especially in the Department of Education 
and Culture of the Army and in the Land Operations Command. In the meantime, the Doctrinal 
Assessment and Lessons Learned Systematics (SADLA) and some of its possibilities, in particular a 
possible integration between such a KM tool and the School for the Improvement of Officers, were 
presented. It can be concluded that SADLA is a KM tool of great relevance and potential for Military 
Education. 
 
Keywords: Knowledge management. Military education. School for the Improvement of Officers. 
Doctrinal Assessment and Lessons Learned Systematics. 
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1 INTRODUÇÃO 

No recente cenário em que se enquadra o Exército Brasileiro, é perceptível a 

migração que ocorre da chamada “Era Industrial”, focada simplesmente na produção. 

para a “Era do Conhecimento”. Conceitos e ideias oriundas do meio empresarial são 

agora nítidas em uma pluralidade de meios, como a Gestão Pública, Cultura e o 

Ensino. Assim, o conhecimento é visto como o maior patrimônio em corporações e 

organizações diversas. 

Observa-se a substituição progressiva do capital financeiro (traduzido, 
essencialmente, pela posse de bens e pela produção caracterizada por 
movimentos repetitivos, a fim de se alcançar uma grande quantidade de 
produtos) pelo conhecimento como principal fator gerador de riqueza. 
(VILLAR, 2017, p. 5) 

 

No Brasil, o Ministério da Defesa, antevendo a necessidade de introduzir essa 

nova realidade para as Forças Armadas, introduziu a definição de Gestão do 

Conhecimento (GC) como: 

Organização, compartilhamento e fluxo do conhecimento gerado ou coletado 
por uma instituição, visando à criação de novas competências, o alcance de 
desempenho superior, o estímulo à inovação e a criação de valor para os 
usuários. (BRASIL, 2015, p.120)  

 

A GC já é algo presente em diversas instituições militares de referência, como 

por exemplo o exército dos EUA, destacando-se por possuir, inclusive, manuais que 

embasem o emprego da GC no exército estadunidense, como o Techniques for 

Effective Knowledge Management (ATP 6-01.1) (USA, 2016). A tendência de 

implantação desses novos conceitos tem sido seguida por diversas Forças Armadas 

ao redor do mundo (KESKIN et al, 2015, pg. 21). 

O Exército Brasileiro, por sua vez, através de seus Órgãos de Gestão 

relacionados ao Ensino Militar, tem se dedicado, nos últimos anos, a um trabalho de 

integração e desenvolvimento da GC internamente, como por exemplo o EBConhecer 

e outras iniciativas que prezem a adoção de medidas integradoras do conhecimento, 

como a emissão da documentação “Bases para a Transformação da Doutrina Militar 

Terrestre” (DMT), a fim de orientar a adoção de conceitos doutrinários, visando à 

incorporação, pela Força, das capacidades e competências necessárias à sua 

inserção na “Era do Conhecimento” (DAMASCENO, 2017, apud BRASIL, 2013). 

Somado a esse aspecto, tem-se a faceta da evolução da Doutrina Militar, sendo 

constante e cada vez mais observada com um ritmo mais veloz e impactante na 
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estrutura das Forças Armadas de vários exércitos ao redor do mundo. No Brasil não 

seria diferente, com destaque para o desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 

(DMT). 

Por essa grande velocidade vista no desenvolvimento e transformação da 

doutrina, cresce a importância de uma apurada e eficaz GC que consiga não só trazer 

uma interação entre aquele que desenvolve a doutrina com um de seus principais 

destinatários, as organizações militares (OM) operativas, como também uma 

retribuição coerente e concisa dessas OM sobre opiniões a respeito dos novos 

produtos doutrinários, além de poder contribuir com suas experiências. Para isso, foi 

desenvolvida a Sistemática de Avaliação Doutrinária e Lições Aprendidas (SADLA), 

atualmente sob gestão do Centro de Doutrina do Exército (CDoutEx). 

1.1 PROBLEMA 

Com base em conteúdos a respeito de GC e práticas relacionadas, é passível 

de questionamento a interação entre os estabelecimentos de ensino (Est Ens) militar 

de formação e aperfeiçoamento do Exército com relação ao conhecimento provado, 

avaliado e produzido nas OM operativas, além dos prováveis reflexos oriundos da 

evolução doutrinária da Força Terrestre (DAMASCENO, 2017, pg. 14). 

A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) tem sido um dos principais 

Est Ens de convergência e discussão doutrinária no âmbito do Exército Brasileiro, 

principalmente com relação à visão tática da doutrina, principal objeto de 

conhecimento e aprendizado do capitão aperfeiçoado. Contudo, percebe-se que pode 

haver um hiato entre o conhecimento doutrinário apresentado nos bancos escolares 

e a vivência nos corpos de tropa.  

Por outro lado, percebe-se a implantação de iniciativas de exploração de GC, 

a exemplo do que ocorre com o Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), 

subordinado ao Comando de Operações Terrestres (COTER), o qual utiliza como 

principal artifício para contato com as OM operativas a Sistemática de Avaliação 

Doutrinária e Lições Aprendidas (SADLA), que tem como um dos principais objetivos 

“proporcionar aos militares um canal para a exposição de suas experiências 

profissionais individuais e coletivas” (BRASIL, 2017, pg 10). 

Sendo a EsAO um consagrado Est Ens de pesquisa e produção doutrinária e 

divulgação de tais conteúdos no âmbito do Exército, no sentido de orientar a presente 
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pesquisa, foi formulado o seguinte problema: Como melhor integrar a Sistemática de 

Avaliação Doutrinária e Lições Aprendidas (SADLA) ao ensino na EsAO? 

1.2 OBJETIVOS 

Com o intuito de discorrer sobre a GC no Ensino Militar, especificamente na 

interação entre a SADLA e o ensino na EsAO, o presente trabalho tem como objetivo 

geral analisar a metodologia e implantação da SADLA e sua aplicabilidade na 

metodologia de instrução na EsAO, verificando se a sistemática de Lições Aprendidas 

(Lç Aprd) e Melhores Práticas (Mlh Prat) tem sido aproveitada, e em que grau, no 

âmbito do aperfeiçoamento de oficiais da chamada “Casa do Capitão”. 

Para atingir o objetivo geral e permitir o desencadeamento lógico do raciocínio 

apresentado neste estudo, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar, por meio de uma revisão da literatura, as possíveis contribuições 

dos produtos da SADLA em trabalhos doutrinários e no ensino militar; 

b) Formular uma proposta introdutória para melhor absorção e aproveitamento 

da SADLA na EsAO. 

 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

O Exército Brasileiro está inserido em uma época de transformações cada vez 

mais impactantes e em um ritmo rápido, o que exige que tanto OM operativas quanto 

Escolas de Formação e de Aperfeiçoamento se mantenham em constante atualização 

doutrinária, além de ampla divulgação de tais inovações. Destarte, uma consequência 

dessa conjuntura é, via COTER, o emprego do C Dout Ex, embasado na IG 20-13 - 

Instruções Gerais para a Organização e Funcionamento do Sistema de Doutrina 

Militar Terrestre (SIDOMT), no que tange à elaboração e análise evolutiva da doutrina.  

A concepção desse sistema conduz a um cenário de vantagem, seja operacional, 

estratégica ou ainda tática à Força Terrestre, adicionando, por conseguinte, valor ao 

poder combativo do Exército (VILLAR, 2017, p. 12). 

Como abordam as INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO DOUTRINÁRIO (EB20-IR-10.003), A “adoção de métodos 

eficientes de gestão é um dos meios que possibilitam a impulsão do Exército para a 

Era do Conhecimento.” (BRASIL, 2015, pg 2). Sendo assim, o presente trabalho tem 

como intenção, a partir de uma ferramenta de GC do Exército Brasileiro em emprego, 

externa ao Sistema de Ensino Militar, proporcionar um melhor gerenciamento dos 
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conhecimentos visando o ensino doutrinária, mitigando, assim, os problemas 

apresentados no item 1.1. 

 

2  METODOLOGIA 

 

A fim de subsidiar o trabalho de forma a permitir formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

militares. 

A respeito do objetivo geral, empregou-se a modalidade exploratória, devido ao 

pouco conhecimento disponível no âmbito do Exército, notadamente escrito, acerca 

do tema, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada por revisão de literatura 

relevante sobre o assunto. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Iniciou-se o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2019. Essa delimitação 

baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto que a introdução da Gestão 

do Conhecimento no Exército Brasileiro, com o surgimento de discussões mais 

relevantes, diretrizes e Instruções Reguladoras (IR) no âmbito da Força sobre o 

assunto a partir da década de 2010.  

O limite anterior foi determinado almejando incluir a publicação da 2ª edição 

das INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

DOUTRINÁRIO (EB20-IR-10.003), entre outras publicações de importância para esse 

trabalho. Entretanto, trabalhos civis publicados entre 2008 e 2010 exigiram a criação 

de exceções no período estipulado, devido à sua data de elaboração anterior ao ano 

de 2014. 

Foram utilizadas as palavras-chave Gestão do Conhecimento, doutrina, lições 

aprendidas, ensino militar e desenvolvimento, juntamente com seus correlatos em 

inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios 
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eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

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

Exército (ECEME), bem como de manuais de campanha referentes ao tema, dos EUA, 

em período de publicação próximo do utilizado nos artigos selecionados. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à gestão 

do conhecimento, doutrina militar e lições aprendidas; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólios, civis e militares, que retratam 

inovações com reflexos na implantação e exploração de GC; e 

- Estudos qualitativos sobre lições aprendidas e doutrina. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição de 

ferramentas de GC sem tangibilidade para aplicação no trabalho. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para ser possível, inicialmente, uma compreensão melhor sobre o que é a GC, 

e como a SADLA se configuraria de tal forma, faz-se necessário expor alguns 

conceitos preliminares sobre Gestão do Conhecimento. 

 
3.1 BASES DO CONHECIMENTO e GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 
 
3.1.1 Definição de Conhecimento  
 
 Damasceno (2017), em seu trabalho, evoca que a conceituação de 

conhecimento é difícil e de complexa definição e explicação, como também traz 

Lourenço (2007). Mas para que se possa haver um melhor entendimento, ambos os 

autores apontam para a necessidade de se diferenciar “dados” e “informação”. 

 
O dado é a consequência direta da observação. O dado torna-se informação, 
toda vez que ele é categorizado e lhe é atribuído um significado. Para que 
possa existir conhecimento, é necessário haver uma coleção de informações 
e regras que podem ser utilizadas para atender certa função (LOURENÇO, 
2007, p. 42). 

 
 

 Assim, Damasceno (2017) conduz o entendimento de conhecimento para o 

ambiente do Exército da seguinte forma:  

O Exército, buscando adaptar-se a estas terminologias, busca inseri-
las e contextualizá-las nos seus manuais, especialmente os que tratam da 
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questão da informação. Segundo o mesmo, o dado é qualquer representação 
de fato ou situação por meio de documento, fotografia, gravação, relato, 
sensores eletrônicos de vigilância, carta topográfica ou digital e outros meios, 
não submetida à metodologia para a produção do conhecimento. (BRASIL, 
2015, p. 45).  

Ainda segundo o mesmo, conhecimento seria “representações 
inteligíveis de objetos, estados e acontecimentos nos domínios real, virtual e 
subjetivo” (BRASIL, 2015, p. 45). (DAMASCENO, 2017, p. 21) 

 

 Damasceno (2017) ainda discorre sobre o assunto, nos seguintes termos: 
 

 Outro aspecto importante a esclarecermos é que muitos autores 
trabalham com duas subdivisões do conceito de conhecimento: o tácito e o 
explícito.  

O conhecimento de natureza tácita é pessoal, de difícil formalização e 
transmissão. Lourenço (2007) defende que o conhecimento tácito é algo 
dependente da experiência profissional do indivíduo, enraizado em sua ação 
e em seu comprometimento individual num contexto específico, podendo ser 
associado à expressão know-how.  

Afirma ainda que se trata de algo de difícil transmissão e que, por isso, 
“o gerenciamento desse conhecimento constitui-se em uma vantagem 
competitiva, apoiada pelo funcionamento das redes sociais.” (LOURENÇO, 
2007, p. 45). Diante de tal assertiva, o autor conclui sua ideia defendendo que 
o compartilhamento do conhecimento tácito tem grande influência na 
aprendizagem. (DAMASCENO, 2017, p. 21) 

 

3.1.2 A Gestão do Conhecimento  

 

Oliveira (2019) destaca o entendimento de gestão do conhecimento como 

sendo:  

O processo de criação, captura, assimilação e disseminação 
de conhecimento tácito extrínseco individual, integrando-o em 
conhecimento organizacional, a fim de que seja utilizado como subsídio 
útil às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da organização. 
(OLIVEIRA, 2019, apud MIRANDA, 2004, p.51)  

 

Como abordado anteriormente, o Ministério da Defesa conceitua o tema como 

“organização, compartilhamento e fluxo do conhecimento gerado ou coletado por uma 

instituição, visando à criação de novas competências, o alcance de desempenho 

superior, o estímulo à inovação e a criação de valor para os usuários” (BRASIL, 2015, 

p.120), explicitando a compreensão das Forças Armadas sobre tal inovação 

(OLIVEIRA, 2019). 

Oliveira (2019) também apontou as diferenças entre a GC no mundo comercial 

e acadêmico, baseado no trabalho de Silva (2010). No ambiente comercial e 

empresarial, ela é utilizada como ferramenta essencial e estratégica para a 

manutenção e sobrevivência da empresa; já para o meio acadêmico, a GC seria um 

instrumento dependente da vontade política e de visão para que seja implantada em 
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todos os níveis hierárquicos e em todas as pessoas que os compõem (OLIVEIRA, 

2019), carecendo também de conscientização e a imposição e recebimento de 

responsabilidades pelos subordinados. Para tanto, percebe-se que é de fundamental 

importância a realização de um dedicado trabalho de convencimento do público 

interno. 

 

3.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO EXÉRCITO BRASIEIRO (EB)  

 

3.2.1 Sistema de Doutrina Militar  

 

Oliveira (2019) apresenta em seu trabalho as INSTRUÇÕES GERAIS PARA O 

SISTEMA DE DOUTRINA MILITAR TERRESTRE (BRASIL, 2017), que define a 

Doutrina Militar Terrestre (DMT) como conjunto de itens como valores, fundamentos, 

conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos do Exército, a fim 

de orientá-lo no preparo e emprego de seus meios (BRASIL, 2017).  

As mesmas Instruções Gerais definem o Sistema de Doutrina Militar 
Terrestre (SIDOMT) como a “denominação dada ao conjunto de 
organizações, pessoal, publicações e atividades do Exército que interagem 
para o processamento das necessidades de evolução da DMT”.  

A estrutura do SIDOMT tem como base as Organizações Militares e 
os demais órgãos produtores de Conhecimentos de Interesse da Doutrina, os 
quais são orientados pelo Estado Maior do Exército e coordenados pelo 
Centro de Doutrina do Exército (BRASIL, 2017). (OLIVEIRA, 2019, p. 11) 

 

 

Figura 1: Estrutura do SIDOMT  

Fonte: INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE DOUTRINA MILITAR TERRESTRE (EB10-IG-

01.005) (BRASIL, 2017, p. 9) 
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3.2.2 Gestão do Conhecimento no Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx)  

 

Conforme Oliveira (2019), o órgão responsável no âmbito do Exército Brasileiro 

por orientar e coordenar as atividades educacionais nas Linhas de Ensino Militar 

Bélico é o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) (BRASIL, 2016), 

o qual conta com assessorias responsáveis por áreas específicas de atuação. Nesse 

contexto, tem-se a Assessoria de Doutrina (Asse Dout) como responsável pela gestão 

do conhecimento e suas atribuições estão assim listadas no Art. 15 da Portaria Nº 18-

DECEx, de 29 de janeiro de 2016.  

A fim de cumprir o objetivo de armazenar, organizar, gerenciar, preservar, 

recuperar e difundir acervo em formato digital no Exército Brasileiro, também fora 

elaborado o Portfólio de Apoio à Gestão do Conhecimento (PAGC) para o Exército 

Brasileiro no COTER, “abarcando os conteúdos de produções intelectuais, 

publicações de periódicos, conceitos doutrinários, patrimônio histórico e cultural e 

produtos de eventos temáticos de interesse do Exército” (OLIVEIRA, 2019, p. 11). 

Seus objetivos, elencados em legislação, são:  

I - armazenar, organizar e disponibilizar a produção técnica e científica, 
assim como os periódicos e eventos de interesse do Exército e do 
patrimônio histórico e cultural institucional, segundo padrões 
internacionais para compartilhamento de informações em rede;  
II - aumentar a visibilidade e o acesso às publicações da Instituição, 
em acesso aberto, em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação); e  
III - contribuir para a interação da produção de interesse do Exército 
Brasileiro com todos os setores que tratam de temas atinentes à 
segurança e à defesa. (Portaria No 254, 2019, p.4)  
De acordo com a mesma Portaria, o PAGC possuirá as seguintes 

plataformas digitais:  
I - Biblioteca Digital do Exército (bdex.eb.mil.br);  
II - Portal de Periódicos EB (ebrevistas.eb.mil.br);  
III - Portal de Eventos EB (ebeventos.eb.mil.br);  
IV - Portal EB Acervo do Patrimônio Histórico e Cultural 

(ebacervo.eb.mil.br);  
V - Enciclopédia Colaborativa de Doutrina (wikidout.coter.eb.mil.br); e  
VI - Metabuscador (ebusca.eb.mil.br). (Portari No 254, 2019, p.5). 

(OLIVEIRA, 2019, p. 14) 
 

3.3 A SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DOUTRINÁRIA E LIÇÕES APRENDIDAS 

(SADLA) 

 Mota (2016) discorre que “o processo de mudança militar permeia as forças de 

combate desde as guerras mais remotas da humanidade”. Sendo assim, as 

constantes evoluções no meio bélico acabam por apontar para necessidade do 
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desenvolvimento de novas doutrinas, ou mesmo, de métodos para que se possa ter a 

percepção do que pode ser de contribuição para a Força. Nesse interim, surge o 

conceito da Sistemática de Avaliação Doutrinária e Lições Aprendidas, ainda em 

recente divulgação no Exército Brasileiro. 

 Pode-se conceituar a SADLA como um processo sintetizador do arcabouço de 

conhecimentos militares disponíveis em experiências doutrinárias oriundas da 

instrução, adestramento e do emprego da Força nas diversas e atuais operações 

militares, a fim de contribuir com a evolução da doutrina militar terrestre (DMT) 

(BRASIL, 2020). Essa sistemática almeja absorver quaisquer informações que 

possam interferir de modo positivo no emprego e/ou no preparo, quer seja por lições 

aprendidas (Lç Aprd), quer seja por melhores práticas (Mlh Prat) (BRASIL, 2017). 

 

  

Figura 2: Logo da SADLA  
Fonte:http://www.eb.mil.br/avisos/-asset_publisher/hn5YtQpv25sj/content/sistematica-de-

acompanhamento-doutrinario-e-licoes-aprendidas-sadla-?inheritRedirect=false, acesso em 15 de 
agosto de 2020. 

 

Atualmente, o documento que regula a SADLA são as INSTRUÇÕES 

REGULADORAS DA SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DOUTRINÁRIO E 

LIÇÕES APRENDIDAS (EB70-IR-10.007), atualmente em sua 3ª edição (2017), e tem 

como objetivos: 

I - integrar os órgãos de produção doutrinária no âmbito do Exército;  
II - aumentar o intercâmbio de informações doutrinárias;  
III - possibilitar a absorção de conhecimentos de interesse da doutrina 
disponíveis em outras nações;  
IV - proporcionar aos militares um canal para a exposição de suas 
experiências profissionais individuais e coletivas;  
V - preservar vidas, economizar tempo e recursos de toda ordem, evitando 
desperdícios e a reincidência de erros e enganos; e  
VI - promover a solução de problemas militares identificados no preparo e 
emprego da Força, por meio da adoção de Lç Aprd e Mlh Prat. (BRASIL, 
2017, pg 13) 
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Com amparo no conteúdo apresentado no EB70-IR-10.007, pode-se afirmar 

que a SADLA é um sistema de GC do COTER, no âmbito do CDoutEx, que vislumbra 

não só a aquisição e gestão das informações da aplicação da doutrina em vigor, mas 

também uma importante ferramenta para que haja uma evolução doutrinária partindo-

se das experiências da própria Força Terrestre. 

A exemplo de outros manuais e instruções reguladoras, as Instruções 

Reguladoras da SADLA também trazem algumas conceituações importantes, abaixo 

descritas: 

I - DADO: representação de fato ou situação por meio de documento, 
fotografia, gravação, relato, carta topográfica e outros meios, ainda não 
submetidos à metodologia para a produção do conhecimento.  
II - CONHECIMENTO DE INTERESSE DA DOUTRINA (CID): dado de caráter 
técnico-operacional, decorrente do exercício da profissão militar 
(experiências individuais ou coletivas), de relatórios, das atividades de 
instrução, de adestramento e, principalmente, de situações de emprego da 
Força Terrestre (F Ter), que deve ser submetido a uma análise para identificar 
uma lição aprendida ou uma melhor prática.  
III - ELEMENTOS ESSENCIAIS DE INFORMAÇÕES DOUTRINÁRIAS 
(EEID): questões objetivas formuladas pelos órgãos condutores da doutrina 
aos integrantes do SIDOMT para serem pesquisadas e respondidas 
pontualmente, por meio de documentos usuais, ou incluídas nos relatórios e 
sumários previstos em calendários de eventos. Visam a direcionar a coleta 
de dados doutrinários.  
IV - LIÇÕES APRENDIDAS (Lç Aprd): produtos do processo de coleta e 
análise dos CID que possam colaborar para a DMT. As Lç Aprd pressupõem 
inovação da doutrina em vigor.  
V - METODOLOGIA - Conjunto de práticas recomendadas para realizar 
determinada tarefa, acompanhado, na maioria das vezes, por material de 
treinamento, programas de capacitação, planilhas e ferramentas de 
diagramação.  
VI - PROCEDIMENTOS: métodos que orientam, de forma não prescritiva, o 
modo de executar missões, funções e tarefas.  
VII - TÉCNICAS: ações padronizadas e detalhadas que prescrevem o modo 
de realizar tarefas específicas, relacionadas ao manuseio, à manutenção e à 
utilização de armamento e equipamentos.  
VIII - MELHORES PRÁTICAS (Mlh Prat): produtos do processo de coleta e 
análise dos CID que estão relacionados a técnicas, procedimentos ou 
metodologias identificadas como sendo a “melhor forma de atuar” em 
determinado contexto. (BRASIL, 2017, p. 10) 
 

 A SADLA também se organiza em 3 fases, que balizam seu funcionamento: 

 
I - COLETA: fase inicial da sistemática, caracterizada pela apresentação de 
CID, com possíveis repercussões para o aprimoramento ou a ratificação da 
doutrina;  
II - ANÁLISE: fase intermediária da sistemática, caracterizada pelo tratamento 
do CID até sua homologação (como lição aprendida ou melhor prática) ou seu 
arquivamento; e  
III - DIFUSÃO: fase final da sistemática, caracterizada pela divulgação das Lç 
Aprd ou Mlh Prat. (BRASIL, 2017, p. 11) 
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Figura 4: Diagrama de fluxo do CID nas fases da SADLA 
Fonte: INSTRUÇÕES REGULADORAS DA SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO 

DOUTRINÁRIO E LIÇÕES APRENDIDAS (EB70-IR-10.007) (BRASIL, 2017, p. 11) 

 

Conforme definição encontrada no trabalho de DAMASCENO (2017), pode-se 

situar a SADLA como uma ferramenta de GC que alinha o armazenamento, o 

compartilhamento e a aplicação do conhecimento, tendo como base as ferramentas e 

métodos de Análise Pós-Ação, gerenciamento eletrônico de documentos e o emprego de 

um portal do conhecimento, entre outros.  

Embora a SADLA seja um grande avanço, principalmente para que se possa 

mensurar os pontos fortes e oportunidades de melhoria quanto a práticas, técnicas, 

procedimentos ou mesmo relevantes pontos doutrinários que sejam experimentados 

em OM operativas, percebe-se ainda que a integração e conhecimento de suas 

potencialidades com os bancos escolares se dá timidamente. Brasil (2017) cita 

brevemente a participação de Est Ens no fluxo do CID, embora tenha uma forte 

relevância: 

 
Os estabelecimentos de ensino militares exercem um papel importante na 
coleta dos CID e nas propostas de Lç Aprd e Mlh Prat, contribuindo com a 
SADLA por possibilitar: 
I - reunir o CID nos exercícios escolares; e  
II - receber propostas de temas e/ou assuntos de interesse doutrinário para 
coleta, pesquisa e/ou produção de trabalhos científicos, bem como de 
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assuntos ligados às áreas do conhecimento militar enviados pelos integrantes 
da SADLA.  
III - enviar ao C Dout Ex/COTER propostas de Lç Aprd/Mlh Prat já analisadas 
e/ou testadas por iniciativa do próprio Estb Ens. (BRASIL, 2017, p. 15) 

 

3.4 UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE A SADLA E O ENSINO NA ESAO 

 

 Em seu artigo, Mendonça (2019) reconhece a grande importância da GC para 

o ensino e formação, reconhecendo-a como uma importante ferramenta capaz de 

aprimorar a capacitação profissional e ainda ressalta que “no ensino militar, essa 

assertiva possui acentuada relevância ao observarmos a velocidade da evolução dos 

desafios impostos às Forças Armadas. (MENDONÇA, 2019, p. 72) 

 Partindo-se de tal definição apresentada pelo autor supracitado, pode-se ainda 

reconhecer a importância do papel dos Est Ens junto à produção científica de 

relevância para o Exército. Tais escolas exigem a assimilação das disciplinas 

ministradas e também a produção de trabalhos pautados na metodologia científica, 

tendo estas realizações papel primordial na interação entre os conhecimentos 

explícito e tácito (MENDONÇA, 2019). Para o autor, a pesquisa científica tem 

condições suficientes de “estruturar as informações já existentes na Instituição — 

documentadas formalmente ou dispersas em expertises individuais —, por meio de 

um processo que inclua a identificação, seleção, organização, distribuição e 

transferência sistemática de conhecimentos” (MENDONÇA, 2019, p. 72), tudo isso 

visando um melhor aproveitamento. 

 Percebe-se, aqui, um importante ponto de inserção da SADLA na EsAO: como 

ferramenta de GC, sua contribuição para a pesquisa acadêmica, ao ser absorvida pelo 

corpo discente da Escola na confecção dos seus trabalhos, trazendo maior 

profundidade e relevância para a F Ter, contribuindo significativamente para a solução 

de problemas com trabalhos que possam ser aproveitados e valorizados. Esse é só 

um exemplo das várias possibilidades de integrar a SADLA com o ensino na EsAO. 

 Com esses parâmetros, Mendonça (2019) realiza uma análise objetiva, crítica, 

profissional e muito bem fundamentada sobre aspectos a serem aperfeiçoados no que 

tange à pesquisa e à produção científica realizada na EsAO, a “Casa do Capitão”. 

Basicamente, o autor cita vários fatores relacionados a deficiências na produção 

científica encontradas, mas entre elas destaca-se a seguinte: 

Um dos principais argumentos utilizados pela corrente que percebe a 
pesquisa como mera exigência curricular reside no menosprezo às 
capacidades e experiências dos capitães-alunos. Essa concepção não condiz 
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com a realidade. A maioria dos oficiais, ao ingressarem na EsAO, já possui 
cerca de 10 anos de vivência profissional no nível tático, sem contar as mais 
diversas habilitações, cursos e estágios civis e militares. 

Outro fato que reforça sua experiência é a crescente participação do 
EB em operações reais de vulto e considerável intensidade, como a 
segurança dos Jogos Olímpicos e a pacificação de comunidades como 
Complexo do Alemão e da Maré. 

Por mais que operações de garantia da lei e da ordem não se 
constituam a prioridade do EB, é inegável que a experiência da progressão 
sob fogos em ruas e vielas exige relevante adaptação e evolução das tropas 
e pode ser replicável a muitas situações de conflitos atuais vivenciados por 
vários exércitos estrangeiros. A despeito disso, muitos militares ainda evitam 
colher ensinamentos desse tipo de operação, talvez ainda bloqueados por 
uma visão ortodoxa pelo tipo de emprego e por ainda acreditarem que os 
exércitos somente serão empregados em uma guerra irrestrita, em que 
poderiam evacuar a população e impor força sem haver contraposição da 
mídia (VISACRO, 2018). 

Assim, o presente estudo percebe como subemprego da capacidade 
intelectual dos capitães a Instituição não exigir que suas investigações 
redundem em soluções para as demandas existentes. Sem dúvidas, a 
concorrência de tempo entre a pesquisa e as avaliações da EsAO tendem a 
diminuir o ímpeto do pesquisador. Entretanto, a experiência dos militares 
indica que a rotina nos corpos de tropa restringe ainda mais o tempo 
disponível para qualquer pesquisa. 

Nesse sentido, este estudo entende que o CAO representa um 
excelente momento de reflexões críticas por parte dos capitães, em que o 
aluno confronta suas vivências com a doutrina militar vigente e traduz seus 
pensamentos em soluções práticas por meio de metodologia científica. 
Catalisar esses conhecimentos e transformá-los no formato inteligível para 
sua aplicabilidade caracterizam o sucesso pleno esperado. (MENDONÇA. 
2019, p. 81) 

  
A SADLA é um banco de dados, experiências e expertises que, sendo 

corretamente empregada em trabalhos acadêmicos ou mesmo nas produções 

doutrinárias realizadas no âmbito da EsAO, fornece as respostas questionamentos de 

Mendonça, trazendo em seus dados as experiências vividas por militares em 

situações reais, com ensinamentos de operações, vivência profissional e acesso 

facilitado aos pesquisadores científicos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, de modo precursora e 

exploratória, ampliando a compreensão sobre a GC no âmbito do Exército Brasileiro, 

ressaltando-se que ainda é um assunto recente em discussão e que carece de mais 

conteúdo e debate, embora alguns trabalhos de relevância tenham sido 

desenvolvidos. 
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A revisão de literatura possibilitou concluir que a Gestão do Conhecimento tem 

ganhado cada vez mais importância junto ao Exército Brasileiro, com seus conceitos 

e implementação fluindo, em especial, junto ao COTER e ao DECEx. Isso demonstra 

que a instituição tem acompanhado a tendência de outros exércitos ao redor do 

mundo, que também implantam ferramentas de GC em suas organizações. 

Dessa forma, entende-se que a SADLA, implantada no âmbito do CDoutEx, 

tem se mostrado como uma ferramenta de GC de grande potencial, compilando os 

dados de lições aprendidas e melhores práticas, formando uma biblioteca digital de 

conhecimento a respeito desses conteúdos que podem facilmente ser acessada pelos 

maiores beneficiários, os militares de corpo de tropa. 

O estudo permitiu identificar que a SADLA possui um grande potencial e que 

pode ser utilizada amplamente na EsAO, tendo sido apresentada nesse trabalho uma 

hipótese de emprego: o uso de seus dados na pesquisa científica da Escola, a fim de 

que tais trabalhos possam ser valorizados e aproveitados pela instituição para 

tangíveis soluções de problemas da F Ter. 

Entretanto, a resposta à problemática apresentada não se encerra por aqui: é 

certo que deve haver uma maior propagação das possibilidades e funcionamento da 

SADLA, desde o começo do ano letivo da EsAO, com a finalidade de subsidiar o corpo 

discente em sua pesquisa, além de melhor conduzir o corpo docente na análise de 

lições aprendidas e melhores práticas, consolidando a doutrina vigente ou 

aperfeiçoando-a, como prescreve as INSTRUÇÕES REGULADORAS DA 

SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DOUTRINÁRIO E LIÇÕES APRENDIDAS 

(EB70-IR-10.007). 

Recomenda-se, assim, que o Art. 29 das INSTRUÇÕES REGULADORAS DA 

SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DOUTRINÁRIO E LIÇÕES APRENDIDAS 

(EB70-IR-10.007) deixem mais ampla a contribuição dos Est Ens no desenvolvimento 

doutrinário, e, se possível, estimule a criação de grupos de trabalho compostos por 

instrutores e alunos, a fim de discutir tais práticas extraídas da SADLA, seja através 

de ferramentas como Brainstorm, análises de aprendizagem e análises pós-ação, 

entre outros, que podem gerar outros trabalhos e discussões a respeito dos temas e 

experiências. 

Como já fora anteriormente explanado, a SADLA, sendo corretamente 

empregada em trabalhos acadêmicos ou produções doutrinárias da EsAO, traz em 
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seu arcabouço experiências vividas por militares em operações e situações reais, com 

seus ensinamentos, erros, acertos e vivência. Ainda necessita que essa ferramenta 

de GC ganhe maior publicidade no Exército Brasileiro, a fim de que possa ser 

constatada sua relevância pelos integrantes da Força. 

Conclui-se, ainda, que mais trabalhos e pesquisas orientadas para a 

implantação e integração do GC no Exército devem ser realizadas, permitindo sua 

ampla divulgação e utilização, em benefício da evolução da F Ter e sua entrada no 

futuro.  



16 

 

REFERÊNCIAS 

 

BATISTA, Fábio F.; QUANDT, Carlos O.; PACHECO, Fernando F.; TERRA, José C.C. 
Gestão do Conhecimento na Administração Pública. Texto para Discussão nº 
1095. Brasília: IPEA, 2005. 
 
BRASIL. Exército Brasileiro. EB10-IG-01.005: Instruções Gerais para o Sistema de 
Doutrina Militar Terrestre - SIDOMT, 5ª Edição, 2017. 
 
_______. Exército Brasileiro. EB20-IR-10.003: Instruções Reguladoras para a 
Gestão do Conhecimento Doutrinário, 2ª Edição, 2015. 
 
_______. Exército Brasileiro. EB20-IR-10.005: Instruções Reguladoras para o 
Processo de Concepção das Condicionantes Doutrinárias e Operacionais – 
CONDOP, 2ª Edição, 2015. 
 
_______. Exército Brasileiro. EB70-IR-10.007: Instruções Reguladoras da 
Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas. 3ª Edição, 
2017. 
 
_______. Exército Brasileiro. Portaria n. 18-DECEx, de 29 de janeiro de 2016. 
Aprova o Regimento Interno do Departamento de Educação e Cultura do 
Exército (EB60-RI-05.001) e dá outras providências. Separata ao Boletim do 
Exército, Brasília, DF, n. 5, 5 de fevereiro de 2016. 
 
_______. Exército Brasileiro. Portaria n. 254, de 27 de fevereiro de 2019. Cria o 
Portfólio de Apoio à Gestão do Conhecimento para o Exército Brasileiro (PAGC) 
e dá outras providências. Boletim do Exército, Brasília, DF, n. 8-A, 28 de fevereiro 
de 2019. 
 
_______. Exército Brasileiro. Portaria n. 041-EME, de 27 de fevereiro de 2019. 
Aprova a Diretriz para transferência do Portfólio de Apoio à Gestão do 
Conhecimento para o Exército Brasileiro (PAGC) do COTER para o DECEx. 
Boletim do Exército, Brasília, DF, n. 10, 8 de março de 2019. 
 
_______. Ministério da Defesa. MD35-G01: Glossário das Forças Armadas, 5ª 
Edição, 2015. 
 
DAMASCENO, P. H. N. A Influência das Práticas de Gestão do Conhecimento 
sobre os Integrantes do Curso de Infantaria da Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais. Dissertação de Mestrado. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2017. 
 
KESKIN, A. ORHAN, M. E. ŞENSOY, S.E. Knowledge Management in Military 
Organizations: Applications of Knowledge Creation and Knowledge Transfer. Turkish 
Army War College, 2015. 
 
LOURENÇO, Jorge Tadeu Vieira. A Dimensão Humana Essencial: uma 
identificação dos alicerces do desempenho organizacional. Tese de Doutorado 
para obtenção do título de Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Industrial da PUC-Rio. Rio de Janeiro, 2007. 



17 

 

 
MENDONÇA, H. O. Gestão do conhecimento no nível tático: A pesquisa na 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como catalisadora e difusora de 
soluções práticas. Rio de Janeiro: A Doutrina Nacional, Ano CVI, Edição nº 828, 1º 
quadrimestre/2019. Escola de Comando e Estado-Maior, 2019. 15 p. 
 
MOTA, R. B. da. A Evolução da Doutrina Militar Terrestre e suas Manifestações 
no Componente Militar da Defesa Nacional: um estudo sobre o Processo de 
Transformação do Exército Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Escola de Comando 
e Estado-Maior, 2016. 
 
OLIVEIRA, P. H. de. A Gestão do Conhecimento como Ferramenta Integradora 
do Ensino Militar. Trabalho de Conclusão de Curso. Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais, 2019. 
 
SILVA, Ronaldo Pereira. A Gestão do Conhecimento em Instituições de Ensino 
Superior e Tecnológico: análise do Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia - IFBA. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Brasília/DF, 2010.  
 
TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 320p. 
 
UNITED STATES OF AMERICA. Headquarters Department of the Army. 
TECHNIQUES FOR EFFECTIVE KNOWLEDGE MANAGEMENT (ATP 6-01.1). 1ª 
Edição, 2015. 
 
VILLAR, D. B. de F. Implantação da Gestão do Conhecimento no Departamento 
de Ciência e Tecnologia: análise a partir do grau de maturidade em gestão do 
conhecimento das Organizações Militares de Ensino, Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação. Trabalho de Conclusão de Curso. Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, 2017. 
 


