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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a demanda do ensino a 
distância como uma ferramenta para a formação continuada do capitão formado na 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), tendo como objetivos específicos 
propor uma melhor utilização do ensino a distância como instrumento disponível aos 
capitães concludentes do Curso de Aperfeiçoamento de Oficias (CAO) presencial do 
ano de 2020 e verificar o interesse dos mesmos na disponibilidade de uma 
ferramenta que os auxilie nas funções que irão desempenhar no Corpo de Tropa em 
2021. Utilizando como recurso a revisão de literatura civil e militar, juntamente com 
a aplicação de questionário aos atuais capitães-alunos do CAO – 2° ano, pode-se 
perceber o interesse dos mesmos em tão valoroso auxílio nas missões que o 
esperam nas diversas organizações militares do Exército Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Ensino a distância. Formação continuada. Autoaperfeiçoamento. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present paper purpose is to analyze the demand for distance learning as a tool 
for the continued training of the captain graduated from Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais (EsAO) in Brazil, similar to a Captains Career Course School in USA, 
having as specific objectives to propose a better use of distance learning as an 
instrument available to the captains  who conclude their course in 2020 and to verify 
their interest in the availability of a tool that assists them in functions they will perform 
in the Military Organizations in 2021. Using as a resource the review of civil and 
military literature, together with the application of a questionnaire to the captains, we 
can perceive their interest in such valuable assistance in the missions that await they 
in the various military organizations of the Brazilian Army. 
 
Keywords: Distance learning. Continued training. Self-improvement. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Ensino a distância tem se destacado como modalidade educacional, seja na 

formação, especialização ou no autoaperfeiçoamento, no Brasil e no Mundo. 

Situações como a pandemia do COVID-19, que assolou o globo terrestre, trouxeram 

à tona a necessidade de se utilizar tal ferramenta como forma de manter o 

distanciamento social necessário, sem, no entanto, interromper o processo de ensino-

aprendizagem.    

O Exército Brasileiro, sempre na busca por estar na vanguarda da capacitação 

técnico-profissional, criou e gerencia uma série de ferramentas que auxiliam no ensino 

não-presencial e na disseminação de conhecimento através de iniciativas como o 

Portal de Educação do Exército, o EB AULA, o Portal de Doutrina do Exército e o 

Sistema de Gestão Técnica de EAD,  Além destas, criou uma organização militar 

voltada para esta vertente, o Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEx), 

tudo consoante com a extensa legislação em vigor na Força Terrestre sobre ensino e 

com o intuito de maximizar o emprego desta ferramenta em prol de seus recursos 

humanos. 

Não obstante, verifica-se que a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), 

no perfil fisiográfico do concludente do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma 

de Artilharia, inclui como competência profissional a execução de atividades de 

assessoramento como membro de Estado-Maior até o nível Grande Comando. Tais 

atividades são alinhadas às diretrizes do Comando da Força e do Chefe do 

Departamento de Educação e Cultura do Exército, que tem como eixo transversal, 

dentro dos valores militares, o interesse pelo aprimoramento técnico-profissional. 

Sendo assim, não seria consoante a disponibilização de ferramentas que 

possibilitem ao capitão oriundo da EsAO o pleno exercício de suas atividades 

organizacionais, através de ambientes nos quais o mesmo possa encontrar legislação 

atualizada, disseminação de boas práticas, troca de experiências e material didático 

que o auxilie nos encargos administrativos da organização militar a qual pertence? 

Assim como acontece com a disseminação da doutrina militar no portal de doutrina, 

isto não poderia ocorrer para o pleno exercício de funções como encarregado do setor 

de pessoal, fiscal administrativo ou até mesmo nos encargos administrativos e 

rotineiros da função de comandante de subunidade?  
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Este trabalho destina-se a verificar o interesse do atual corpo discente da EsAO 

em tais ferramentas, o que seria um primeiro passo para a implementação das 

mesmas em um futuro próximo. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

No cenário atual, observa-se que a formação continuada e o 

autoaperfeiçoamento deixaram de ser possibilidades para o profissional de qualquer 

área e passaram a ser uma necessidade devido à velocidade com que são 

processadas as informações e, consequentemente, com que é construído e 

transformado o conhecimento. Considerando tal situação: O oficial do Exército 

Brasileiro, assim como a Escola Militar responsável pela sua formação, especialização 

ou aperfeiçoamento, não pode se furtar de observar este caráter permanente do 

ensino, buscando assim implementar ferramentas que possibilitem acompanhar esta 

tendência.  

Desta forma, através de seus recursos humanos o Exército tem buscado a 

excelência na disseminação dos conhecimentos gerados, facilitando assim sua 

aplicação através de estruturas físicas e digitais que possibilitam ao militar as 

ferramentas necessárias para estas tarefas. Neste sentido e considerando as 

características da profissão militar, o Ensino a distância torna-se peça fundamental 

deste sistema, possibilitando aos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem 

oferecer aos atores principais do mesmo, ou seja, os alunos, uma gama de 

possibilidades como acompanhamento, atualização e assessoria nas mais diversas 

questões que envolvem este processo.  

Basta para issoobservar que este processo não se encerra no dia da 

diplomação do curso, mas permanece, possibilitando tanto ao instrutor quanto ao 

aluno encontrarem não só novas questões a serem resolvidas, mas novas 

possibilidades de resolverem as questões já conhecidas por ambos, através de 

debates e troca de experiências. 

No sentido de orientar a pesquisa com relação à utilização do ensino a distância 

no processo de formação continuada, foi formulado o seguinte problema: de que forma 

o ensino a distância pode auxiliar na formação continuada do capitão recém-egresso 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a demanda do ensino a distância 

como ferramenta para o autoaperfeiçoamento do capitão formado no Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO.  De forma a atingir este objetivo geral 

explorando uma sequência coesa e concatenada, elenca-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) descrever os conceitos básicos ligados ao ensino: educação, ensino a 

distância, autoaperfeiçoamento e formação continuada; 

b) descrever as ferramentas de ensino a distância presentes atualmente no 

Exército e na EsAO; 

c) identificar as formas como o capitão atualmente cursando o CAO - 2° ano 

pretende buscar o seu autoaperfeiçoamento; 

d) identificar o interesse do capitão atualmente cursando o CAO - 2° ano em 

uma ferramenta que o auxilie em seu autoaperfeiçoamento.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

O ambiente operacional militar e, de uma forma mais abrangente, o contexto 

mundial no qual se está inserido atualmente pode ser definido como um ambiente 

VUCA. Conforme CCEM (2019, não paginado), VUCA é um acrônimo em inglês para 

as palavras volatility, uncertainty, complexity e ambiguity (volatilidade, incerteza, 

complexidade e ambiguidade). Oriundo das forças armadas norte-americanas, 

conceitualmente VUCA diz respeito a esta realidade contemporânea que torna 

impossível qualquer previsão, na qual tudo muda a todo momento a ponto de parecer 

que o mundo está tão fluido quanto a água.  

Mas como se preparar para um mundo com estas características? É inegável 

que o líder militar necessita de uma série de atributos com os quais possa contar como 

ferramentas para enfrentas tais desafios, sendo o domínio de uma série de 

conhecimentos uma das mais importantes. Não menos importante que este domínio 

é a atualização destes conhecimentos que passa pelo autoaperfeiçoamento e pela 

formação continuada de cada um.  
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A constante aquisição de novos materiais, as transformações nas relações 

humanas, as imposições da dimensão informacional e as transformações doutrinárias 

que invadem diariamente o universo militar são só alguns dos exemplos de que o 

simplório ato de aguardar a publicação de novos manuais há tempos não é medida 

suficiente para se atualizar em uma atmosfera na qual deve-se ser agente destas 

transformações. 

Além do exposto, o Plano Estratégico do Exército 2020-2023 tem elencada 

como um de seus objetivos estratégicos a atualização do Sistema de Educação e 

Cultura do Exército, através da ação de desenvolver o uso da tecnologia no processo 

de ensino-aprendizagem e da atividade de implantar a infraestrutura necessária à 

ampliação do uso da tecnologia da Informação no processo de ensino-aprendizagem 

(BRASIL, 2019). 

Neste contexto, este trabalho busca dimensionar a demanda de uma 

ferramenta atual e necessária para a atualização e o autoaperfeiçoamento do capitão 

da linha de ensino militar bélico egresso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. O 

intuito é que através deste instrumento, o mesmo possa apresentar a prontidão, o 

conhecimento e a iniciativa que dele se espera nas organizações militares do Exército.  

 

2 METODOLOGIA 
 

Com relação à forma de abordagem utilizada na presente pesquisa, a mesma 

pode ser classificada como quantitativa, uma vez que os dados foram obtidos de  

forma objetiva,  estruturada e foram analisados através de comparações numéricas, 

bem como foram originadas conclusões estatísticas.  

Quanto ao objetivo geral, pode-se classificar tal trabalho como descritivo, 

considerando os conhecimentos já levantados sobre seu tema  e a postura de não 

interferência com relação ao objeto de estudo, além do objetivo de aprofundamento 

sobre o tema. 

Com o escopo de atingir os objetivos definidos e a fim de reunir dados 

suficientes para arquitetar uma solução para o problema apresentado, este trabalho 

foi estruturado através da pesquisa bibliográfica de legislação e de trabalhos 

científicos, além da aplicação de questionários à população de capitães-alunos da 

linha de ensino militar bélico  atualmente alunos do CAO – 2° ano da EsAO. 
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Na elaboração do questionário, buscou-se priorizar a praticidade e a 

objetividade, ao mesmo tempo que objetivou-se coletar dados suficientes para uma 

análise sólida da resolução do problema levantado. Tal ferramenta  foi disponibilizada 

on-line, no período de 08 à 26 de agosto de 2020, com acesso exclusivo pela 

população anteriormente mencionada e podendo ser acessada pelas mais diversas 

plataformas digitais.  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Principia-se esta pesquisa através da conceituação de ideias primordiais para 

o desenlace do problema proposto através de uma revisão de literatura compreendida 

entre 1980 e 2019. Importante salientar que, apesar da abrangente janela temporal, 

foi priorizada a revisão dos trabalhos mais recentes, haja vista a constante 

modernização das tecnologias empregadas no ensino a distância, o crescimento 

desta modalidade de ensino nos últimos anos e o consequente aumento na produção 

científica sobre a mesma. O limite preliminar acima estabelecido, assim como os 

trabalhos mais próximos temporalmente do mesmo, devem-se ao estudo de conceitos 

tidos como referência nesta área que nortearam este trabalho. 

Foram utilizados como banco de dados a Rede de Bibliotecas integradas do 

Exército, a Biblioteca Digital do Exército, a ferramenta de busca Google Scholar e  

periódicos em sítios eletrônicos de busca na internet. Em tais bases foram 

pesquisadas as palavras-chaves “ensino”, “ensino a distância”, “EAD no Exército 

Brasileiro”, “autoaperfeiçoamento” e “formação continuada”, sendo  selecionados 

artigos em português, inglês e espanhol.  

Quanto à delimitação da atividade, foram abarcados diversos trabalhos na área 

do ensino. Quanto ao tipo de operação militar, considerou-se que não se aplica tal 

delimitação, uma vez que a transmissão de conhecimentos advinda da modalidade de 

ensino em questão e os ganhos do autoaperfeiçoamento podem ser benéficos para 

as mais diversas operações militares. 

a) Critérios de inclusão: 

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

educação, ensino, ensino a distância, autoaperfeiçoamento e formação continuada, 

relacionados ao meio civil ou às Forças Armadas em específico; 
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- Levantamento de dados e legislação oficial publicada por órgãos 

governamentais sobre educação, ensino a distância, autoaperfeiçoamento e formação 

continuada. 

b) Critérios de exclusão:  

- Estudos relacionados à educação, ensino, ensino a distância, 

autoaperfeiçoamento e formação continuada no meio civil que não se aplicam à 

realidade nacional ou não se aplicam à realidade do Exército Brasileiro; 

- Estudos relacionados à educação, ensino, ensino a distância, 

autoaperfeiçoamento e formação continuada no meio civil, mas com viés ideológico e 

sem apresentar dados objetivos que comprovem suas conclusões. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

Na busca por dar um prosseguimento ao estudo teórico do assunto em questão, 

a demarcação da pesquisa abrangeu a coleta de dados através de pesquisa 

bibliográfica e da aplicação de questionário. 

 

2.2.1 Questionários 
 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais graduados 

na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) que estão cursando o 2° ano do 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais no ano de 2020, não havendo restrições quanto 

à arma, o quadro ou o serviço. 

Neste sentido, o efetivo total apto a participar da pesquisa foi de 467 militares. 

Na busca por utilizar uma amostra significativa e utilizando como parâmetros o nível 

de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%, a amostra considerada ideal foi de 

60 militares.  

Foi realizado um pré-teste com três militares que atendiam aos pré-requisitos 

com a finalidade de se verificar possíveis falhas no instrumento de coleta, não se 

identificando nenhuma, deu-se seguimento a aplicação dos questionários. A partir do 

nideal (60), verificou-se que o tamanho amostral obtido (n=61) foi superior ao desejado, 

o que viabilizou a utilização dos resultados obtidos. 
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O questionário foi disponibilizado online, no período de 08 de agosto a 08 de 

setembro de 2020, com acesso exclusivo pela população anteriormente mencionada 

e pode ser acessado pelas mais diversas plataformas digitais.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 CONCEITUAÇÃO 
 

Para o êxito da presente pesquisa é primordial a identificação de alguns 

conceitos que norteiam a mesma. Face aos diversos entendimentos e interpretações 

encontrados sobre os conceitos necessários, foram priorizados para cada um dos 

termos um entendimento do meio civil e o entendimento do Exército Brasileiro, este 

compilado no Glossário de Termos e Expressões da Educação e Cultura do Exército 

(BRASIL, 2015). 

Desta forma, inicialmente conceitua-se  ensino. Segundo Passmore (1980), 

para o qual é um erro procurar uma definição formal de “ensino”, há um ponto 

frequentemente assinalado acerca do ensino: o fato de se tratar de uma relação 

triádica. Para todo o X, se X ensina, deve existir alguém e algo que é ensinado por X 

(PASSMORE, 1980). Segundo o Glossário de Termos e Expressões da Educação e 

Cultura do Exército, ensino é “a ação formal de exercida de maneira sistemática e 

intencional para desenvolver a capacidade física, intelectual e moral do indivíduo” 

(BRASIL, 2015 p. 28). 

Outro termo a ser considerado é educação. Muitas são as suas definições  e 

sobre as mais diversas óticas, mas uma definição abrangente e atual é de que “a 

educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo que pode ser feito para 

desenvolver o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o 

desenvolvimento de competências e habilidades” (VIANNA, 2008, p. 130). Já para o 

Exército (BRASIL, 2015): 

 
Compreende diferentes atores, espaços (a família, o movimento social, a 
igreja, a mídia, etc.) e dinâmicas formativas, efetivado por meio de processos 
sistemáticos e assistemáticos. Para alguns teóricos, ela se restringe às 
diferentes etapas de escolarização que se apresentam de modo sistemático, 
por meio do sistema escolar (BRASIL, 2015, p.36). 
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O termo ensino a distância, que neste contexto pode ser equiparado à 

educação a distância, pode assim ser compreendido, segundo Alves (2011): 
 
Atualmente, podem ser consideradas as seguintes modalidades de 
Educação: presencial e a distância. A modalidade presencial é a comumente 
utilizada nos cursos regulares, onde professores alunos encontram-se 
sempre em um mesmo local físico, chamado de sala de aula, e esses 
encontros se dão ao mesmo tempo: é o denominado ensino convencional =. 
Na modalidade a distância, professores e alunos estão separados fisicamente 
no espaço e/ou no tempo (ALVES, 2011, p. 84). 

 

Consoante com esta visão, para o Exército educação a distância “é a 

modalidade da educação em que professores e alunos estão separados no tempo e 

espaço e que utiliza diversas tecnologias de informação e comunicação (TIC)” 

(BRASIL, 2015, p. 36).  

Autoaperfeiçoamento é um conceito bem arraigado no contexto militar, mas não 

tão comumente utilizado no meio civil. Para La Taille é a “procura do desenvolvimento 

pessoal, do crescimento, do superar limites” (LA TAILLE, 2002, p. 32). Já na definição 

do glossário, encontra-se que “autoaperfeiçoamento é a atitude em relação ao 

conhecimento  de forma a agir voluntariamente, no sentido de melhorar seus 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores (BRASIL, 2015, p. 16). 

Interessante observar que um termo correlato a autoaperfeiçoamento, o de 

formação continuada, não se encontra no supracitado glossário do Exército. Muito 

utilizada no meio docente, mas também podendo ser estendida ao meio corporativo e 

organizacional, segundo Mello (2014) o termo em questão consiste em “toda aquela 

formação que promova a modificação do escopo de conhecimentos do trabalhador 

sobre os processos produtivos e do trabalho, ou que simplesmente represente uma 

atualização permitindo ao trabalhador adaptar-se a uma mudança pontual nestes 

processos” (MELO, 2014, p. 9 apud DIESSE, 2007). 

 

3.2 LEGISLAÇÃO 
 

A legislação que rege o ensino no Brasil é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996), a qual já previa a 

utilização do ensino a distância, assim como o ensino militar: 

 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
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programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada. 
§ 1° A educação a distância, organizada com abertura e regimes especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 
§ 2° A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 
§ 3° As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para a sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração 
entre os diferentes sistemas. 
§ 4° A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiofusão 
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam 
explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder 
público;(Redação dada pela Lei n° 12.603, de 2012) 
II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. [..]  
Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência 
de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino 
(BRASIL, 1996, p. 31). 

 

As demandas do ensino a distância e a crescente popularização desta 

modalidade no Brasil originaram uma regulamentação desta lei através do Decreto n° 

5622, de 20 de dezembro de 2005, que posteriormente foi revogado e atualizado pelo 

Decreto n° 9.057, de 25 de maio de 2017. Este último estabelecia em seu primeiro 

capítulo: 
 
Art. 1° Para fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 
educação que estejam em lugares e tempos diversos. 
Art. 2° A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na 
modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições 
de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios 
utilizados.  
Art. 3° A criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos a 
distância observarão a legislação em vigor e as normas específicas 
expedidas pelo Ministério da Educação.  
Art. 4° As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas 
profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos 
pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, 
serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação a 
distância ou em ambiente profissional, conforme as Diretrizes Curriculares 
Nacionais.  
Art. 5° O polo de educação a distância é a unidade descentralizada da 
instituição de educação superior, no País ou no exterior, para o 
desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na 
modalidade a distância.  
§ 1º Os polos de educação a distância manterão infraestrutura física, 
tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos dos cursos ou 
de desenvolvimento da instituição de ensino. (Redação dada pelo Decreto nº 
9.235, de 2017)  
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§ 2 º São vedadas a oferta de cursos superiores presenciais em instalações 
de polo de educação a distância e a oferta de cursos de educação a distância 
em locais que não estejam previstos na legislação. (Incluído pelo Decreto nº 
9.235, de 2017)  
Art. 6º Compete ao Ministério da Educação, em articulação com os órgãos e 
as entidades a ele vinculados: 
I - credenciamento e o recredenciamento de instituições de ensino dos 
sistemas de ensino federal, estaduais e distrital para a oferta de educação 
superior na modalidade a distância; e:  
II - a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 
cursos superiores na modalidade a distância de instituições de ensino 
integrantes do sistema federal de ensino, respeitadas as prerrogativas de 
autonomia.  
Art. 7º Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e 
manterão abertos ao público os dados e atos referentes a:  
I - credenciamento e recredenciamento institucional para oferta de cursos na 
modalidade a distância;  
II - autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
na modalidade a distância; e  
III - resultados dos processos de avaliação e de supervisão da educação na 
modalidade a distância (BRASIL, 2017, não paginado). 

 

Desta forma pode-se observar não só a importância que a União dispensa a 

esta modalidade de ensino, inclusive fomentando-a  através de custos reduzidos em 

suas transmissões, como também a necessidade de constante adequação da 

legislação face às atualizações que esta modalidade passa devido a sua relação com 

as tecnologias a associadas. 

O autoaperfeiçoamento, também entendido como a formação continuada, está 

presente em diversos trechos da legislação educacional, como evidencia Gatti (2008) 

em sua análise das políticas públicas para a formação continuada no Brasil: 

 
A partir de meados da última década do século passado é que a expansão 
da oferta de programas ou cursos de educação continuada se deu 
exponencialmente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN, lei n. 9.394/96) veio provocar especialmente os poderes públicos 
quanto a essa formação. A lei reflete um período de debates sobre a questão 
da importância da formação continuada e trata dela em vários de seus artigos. 
O artigo 67, que estipula que os sistemas de ensino deverão promover a 
valorização dos profissionais da educação, traz em seu inciso II o 
aperfeiçoamento profissional continuado como uma obrigação dos poderes 
públicos, inclusive propondo o licenciamento periódico remunerado para esse 
fim. Mais adiante, em seu artigo 80, está que "o Poder Público incentivará o 
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada" (grifo 
nosso). E, nas disposições transitórias, no artigo 87, §3º, inciso III, fica 
explicitado o dever de cada município de "realizar programas de capacitação 
para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os 
recursos da educação a distância". No que diz respeito à educação 
profissional de modo geral, a lei coloca a educação continuada como uma 
das estratégias para a formação para o trabalho (art. 40) (GATTI, 2008, p. 
64).  
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No que tange à educação no Exército Brasileiro, conforme o artigo 83 da Lei de 

diretrizes e bases da educação nacional visto anteriormente, o mesmo possui 

legislação própria para o seu sistema de ensino instituída pela Lei n° 9.786, de 8 de 

fevereiro de 1999, da qual foram selecionados alguns artigos: 

 
Art. 1º É instituído o Sistema de Ensino do Exército, de características 
próprias, com a finalidade de qualificar recursos humanos para a ocupação 
de cargos e para o desempenho de funções previstas, na paz e na guerra, 
em sua organização [...] 
Art. 3º O Sistema de Ensino do Exército fundamenta-se, basicamente, nos 
seguintes princípios: 
I - integração à educação nacional; 
II - seleção pelo mérito; 
III - profissionalização continuada e progressiva; 
IV - avaliação integral, contínua e cumulativa; 
V - pluralismo pedagógico; 
VI - aperfeiçoamento constante dos padrões éticos, morais, culturais e de 
eficiência; 
VII - titulações e graus universitários próprios ou equivalentes às de outros 
sistemas de ensino. 
Art. 4º O Sistema de Ensino do Exército valoriza as seguintes atitudes e 
comportamentos nos concludentes de suas modalidades de ensino: 
I - integração permanente com a sociedade; 
II - preservação das tradições nacionais e militares; 
III - educação integral; 
IV - assimilação e prática dos deveres, dos valores e das virtudes militares; 
V - condicionamento diferenciado dos reflexos e atitudes funcionais; 
VI - atualização científica e tecnológica; 
VII - desenvolvimento do pensamento estruturado (BRASIL, 1999a).  

 

Assim, pode-se perceber, já na legislação embrionária do sistema de ensino do 

Exército, a preocupação com a profissionalização continuada e com o 

aperfeiçoamento constante a ponto de instituí-los como princípios, bem como  a 

importância dada à atitude de atualização científica e tecnológica. Tais preocupações 

reverberaram no Decreto n° 3.182, de 23 de setembro de 1999, instituído para 

regulamentar a lei em questão  e o tema  do ensino a distância: 

 
Art. 13. Os currículos e os programas desenvolvidos no âmbito do Sistema 
de Ensino do Exército devem:  
[...] 
V - incentivar o autoaperfeiçoamento e a predisposição à mudança; 
[...] 
 VII - favorecer a ampla utilização da informática nas atividades presenciais, 
não-presenciais e no ensino à distância; 
[...] 
Art. 44.  Os cursos e estágios ministrados à distância possuem o mesmo 
valor dos cursos e estágios presenciais (BRASIL, 1999b).  
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Aos moldes da legislação educacional civil, houve a necessidade de legislação 

específica para regulamentar o ensino a distância no meio militar, o que ocorreu com 

a Diretriz de Educação a Distância para o Exército Brasileiro, instituída na portaria n° 

185, de 21 de dezembro de 2010. Esta, assim como a legislação civil,  precisou ser 

atualizada, o que ocorreu através da portaria n° 481 do EME, de 23 de novembro de 

2016, da qual destaca-se os seguintes artigos: 

 
Art. 1. A presente Diretriz tem a finalidade de: 
I – consolidar a Educação a Distância (EAD) como modalidade educativa no 
Sistema de Ensino do Exército (SEE), em consonância com o Plano 
Estratégico do Exército (PEEx 2016-2019) e o Projeto Político-Pedagógico da 
Instituição; e 
II – definir as áreas de responsabilidade dos órgãos envolvidos no 
planejamento dos eventos de capacitação em EAD. 
Art. 2° A consolidação da EAD contribui para a consecução do Objetivo 
Estratégico do Exército (OEE 12) de “Implantar um Novo e Efetivo Sistema 
de Educação e Cultura”, por meio da Estratégia 12.1 - Atualização do Sistema 
de Educação e Cultura, de forma realizar a Atividade Imposta 12.1.2.1 - 
Prosseguir na implantação do Ambiente Virtual de Educação e Cultura, 
visando: 
I - proporcionar aos integrantes do EB, servindo no Brasil ou no exterior, a 
capacitação nas áreas de interesse da Força e, até mesmo, nas áreas de 
interesse individual, quando conveniente para a Instituição; 
[..] 
VI - consolidar o Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEx) como 
uma organização militar (OM), com as missões de capacitar recursos 
humanos para atuar na modalidade de EAD e de coordenar e de orientar a 
execução dessa modalidade no âmbito do Exército. 
Art. 3° A EAD é uma modalidade de educação mediada por tecnologias da 
informação e comunicação e, até mesmo, com o emprego de aprendizagem 
imersiva, em que discentes e docentes estão separados espacial e/ou 
temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente 
presencial de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2016, p. 15). 

 

Desta última legislação destaca-se a importância que foi dada ao tema pelo 

Exército, através da consolidação do Centro de Educação a Distância do Exército 

(CEADEx), como Organização Militar responsável por tal modalidade no âmbito da 

Força.  

Tratando-se da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), e, mais 

especificamente do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), normatizado 

através da Portaria n° 190 do Departamento de Educação e Cultura do Exército, de 

26 de Novembro de 2015, encontra-se as seguintes informações no Guia do Curso 

2019: 

 
1.1.1 Os Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) para capitães das 
armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, do 
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serviço de Intendência e do Quadro de Material Bélico (...) integram a linha 
de ensino militar bélico e tem a duração de dois anos, sendo o primeiro ano 
desenvolvido por intermédio de ensino a distância e o segundo ano, de forma 
presencial, na EsAO. 
[...] 
1.2.1 O CAO tem por objetivo habilitar oficiais graduados pela Academia 
Militar das Agulhas Negras para ocuparem cargos e desempenharem funções 
pertinentes aos postos de capitão aperfeiçoado e de oficial superior, nas 
Organizações Militares do Exército, desde que não exijam a habilitação do 
Curso de Comando e Estado-Maior.  
2.1.1 A fase EAD, ministrado sob a forma de ensino a distância, possui carga 
horária de 720 horas, distribuídas por 40 semanas, e planejadas da seguinte 
forma: 
a. 400 horas estudadas em horário “fora do expediente”, com previsão de 
duas horas/dia, totalizando 10 horas/semana durante as 40 semanas; e 
b. 320 horas desenvolvidas em “horário de expediente”, com previsão de 8 
horas/semana durante as 40 semanas.  
2.2.1 O Curso busca transmitir ao capitão uma gama de conhecimentos 
profissionais com a finalidade de qualificar os recursos humanos para o 
exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua 
destinação. 
2.2.2 Dessa forma, atende-se o princípio do autoaperfeiçoamento e tem-se 
um oficial mais qualificado para o desempenho de suas atividades 
profissionais, como necessita o Exército (BRASIL, 2019). 

 

No Guia do Aluno observa-se como se desenvolve a utilização do ensino a 

distância pela EsAO, bem como a relação que este estabelecimento de ensino faz 

com  a a modalidade de ensino em questão e o autoaperfeiçoamento do militar, ainda 

que tal utilização seja prevista apenas durante a execução do curso. 

Importante destacar que as legislações acima destacadas não esgotam a 

diversidade de legislações sobre o ensino no Exército, tendo sido selecionadas pela 

afinidade e consonância com o escopo deste trabalho. 

 

3.3 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 

Para atingir os objetivos educacionais a que se propõe, o Exército utiliza uma 

série de ferramentas e plataformas. O Portal de Educação é uma ferramenta criada 

pelo Departamento de Educação e Cultura com múltiplos propósitos (ver Figura 1).  
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FIGURA 1 – Portal de Educação do Exército 
Fonte: Portal da Educação - EB 

 

Pode-se entender um pouco mais do mesmo através da apresentação em sua 

página eletrônica: 

 
Visando atingir os seus objetivos de forma eficaz, eficiente e efetiva, o DECEx 
criou o seu Portal de Educação, como um espaço virtual destinado a 
desenvolver e aperfeiçoar a Educação Militar, com base na consecução do 
Objetivo Estratégico do Exército nº 12 “Implantar um Novo Sistema de 
Educação e Cultura” e a Estratégia “Atualização do Sistema de Educação e 
Cultura”; ambos constantes do Planejamento Estratégico do Exército (PEEx). 
O Portal de Educação destina-se, então, à expansão da Educação a 
Distância no âmbito do Exército Brasileiro, à implementação de programas 
de capacitação dos agentes de ensino e ao desenvolvimento da cultura da 
transformação e da inovação nos estabelecimentos de ensino das Linhas de 
Ensino Militar Bélico, Saúde e Complementar. Além disso, o Portal de 
Educação possibilita a consecução das ordens contidas na Diretriz de 
Educação e Cultura do Exército Brasileiro 2016-2022, contribuindo para o 
aperfeiçoamento dos processos de capacitação e formação continuadas, 
desenvolvimento da Educação do Profissional Militar da Era do 
Conhecimento, a disseminação das práticas pedagógicas eficazes e 
inovadoras, devidamente contextualizadas, e para o estímulo à construção 
da mentalidade de inovação, com emprego da tecnologia integrada à 
educação. O contexto do Portal de Educação concebe um espaço virtual de 
grande relevância para o incremento e aperfeiçoamento da educação formal 
institucional e da viabilização da educação não-formal. Por educação formal, 
entende-se como sendo um processo sistematizado e conduzido pelos 
diversos estabelecimentos de ensino e organizações militares com encargos 
de ensino, pertencentes ao Sistema de Ensino do Exército (SEE), com o 
propósito de desenvolver competências que contemplem a aprendizagem de 
conteúdos, habilidades e valores. A plataforma e o ambiente virtual de 
aprendizagem (EBAula) (BRASIL,2011). 
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Para atingir os objetivos acima descritos, o Portal de Educação engloba notícias 

da área da educação e da cultura, reúne as páginas eletrônicas das escolas e dos 

colégios militares, traz uma seção de boas práticas relacionadas ao ensino e à cultura 

no Exército, além de trazer um portal voltado ao sistema de idiomas no Exército (o 

qual trata sobre legislação e informações sobre credenciamento linguístico, sendo 

administrado pelo Centro de Idiomas do Exército – CIDEx) e o sistema de Gestão 

Técnica de Ensino a Distância, administrado pelo Centro de Educação a Distância do 

Exército – CEADEx. 

 
FIGURA 2 – Sistema de Gestão Técnica de EAD 
Fonte: Site do Exército Brasileiro – Portal da Educação 

 
 

O Sistema de Gestão Técnica de EAD (ver Figura 2 acima) é um Portal no qual 

o aluno encontra informações sobre os cursos à distância os quais ele pode se 

inscrever, ou já está inscrito, além de ter acesso à um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, o EB AULA(ver Figura 3), dentro do qual encontra, para cada curso 

inscrito, informações sobre as unidades didáticas, documentação de apoio, fontes de 

consulta digitais, quadro de avisos e um fórum de dúvidas e orientações. 
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FIGURA 3 – EB AULA 
Fonte: Site do Exército Brasileiro – Portal da Educação 

 

É através deste ambiente virtual que aluno e o tutor interagem durante a fase 

presencial do CAO – 1° Ano, assim como, funciona como mais um canal de interação 

entre aluno e instrutor durante a fase presencial do CAO – 2° Ano.  

Destaca-se aqui a ferramenta de fórum onde ocorre uma maior interação entre 

aluno e instrutor, oferecendo um espaço destinado não somente para a retirada de 

dúvidas e orientações, mas também de interação entre os instruendos. Outra 

funcionalidade disponível é que o EB AULA já se encontra em formato de aplicativo 

de celular, facilitando o acesso em qualquer plataforma digital móvel.  

Outra ferramenta disponível em formato de aplicativo é o EB Conhecer, uma 

plataforma que, segundo a própria apresentação em sua página eletrônica, apresenta 

as seguintes características: 
 

O EB Conhecer disponibiliza todas as produções intelectuais, publicações de 
periódicos, conceitos doutrinários e os produtos de eventos temáticos de 
interesse do Exército Brasileiro, visando armazenar, organizar, gerenciar, 
preservar e disseminar todo o seu acervo em formato digital, através das suas 
plataformas. Subordinado ao Departamento de Educação e Cultura do 
Exército (DECEx), o EB Conhecer possibilita aos seus pesquisadores um 
amplo acesso aos mais valiosos temas (EB Conhecer, BRASIL, 2011) 

 

Sendo assim, esta plataforma consegue reunir publicações da Biblioteca Digital 

do Exército, das Revistas do Exército, além de gerenciar eventos, permitir acesso ao 

acervo cultural digitalizado e à Rede de Bibliotecas Integradas do Exército, composta 

atualmente por 65 bibliotecas (ver Figura 4). Além disto, existe a plataforma 
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WIKIDOUT, que consiste em uma enciclopédia colaborativa de doutrina militar 

terrestre. 

 

 
FIGURA 4 – EB Conhecer 
Fonte: Site EB Conhecer 

 

Destaca-se o dinamismo e as possibilidades da WIKIDOUT, apesar de verificar-

se pouca utilização da mesma pela diminuta quantidade de páginas já construídas 

(ver Figura 5). 

 

 
FIGURA 5 – WIKIDOUT 
Fonte: Site WIKIDOUT (DECEx) 
 

Outra ferramenta que pode-se destacar é o Portal de Doutrina Militar Terrestre 

(ver Figura 6). O mesmo possui um ambiente virtual de aprendizagem no qual são 

discutidos essencialmente tópicos voltados à Doutrina militar, à reformulação de 

manuais, a produtos de simpósios e conferências e à divulgação de trabalhos 

científicos de relevância para a Força. 
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FIGURA 6 – Portal de Doutrina Militar Terrestre 
Fonte: Site Doutrina Militar Terrestre (DECEx) 

 

 Pode-se, assim, evidenciar uma série de ferramentas voltadas para a 

parte doutrinária, mas pouca ou quase nenhuma voltada para a parte operacional e 

até mesmo funcional e prática da realidade encontrada pelos capitães-alunos ao 

assumirem suas funções e cargos no corpo de tropa. Sendo assim, uma ferramenta 

tecnológica voltada diretamente para procedimentos e boas práticas relacionadas às 

funções de assessores do Comando (S1, S2, S3, S4 e S5) e Comandante de 

Subunidade não se aplicam nas funcionalidades atualmente utilizadas nas tecnologias 

acima. 

 

3.4 AUTOAPERFEIÇOAMENTO E EAD NO EXÉRCITO  
 

A necessidade de autoaperfeiçoamento, assim como a importância que é dada 

ao mesmo, não é uma exclusividade do Exército Brasileiro. O Exército americano  

estrutura-se em um plano de carreira para os oficiais semelhante ao brasileiro, no qual 

muitas vezes o oficial  tem um intervalo de tempo relativamente longo entre um curso 

e outro, como relata Nowowiejski (2014) em seu artigo sobre a importância de um 

plano de autoaperfeiçoamento de longo prazo para os oficiais do Exército Americano: 

 
Antes de analisar o potencial do autoaperfeiçoamento, cabe examinar a atual 
situação do ensino de oficiais. Esse sistema, existente há muitos anos, inclui 
os cursos básicos e avançados de liderança [relativos à formação básica do 
oficial em sua respectiva arma, quadro, serviço ou especialidade e o curso de 
aperfeiçoamento — N. do T.]; o Ensino de Nível Intermediário (Intermediate-
Level Education — ILE) [no caso do Exército dos EUA, o curso de Comando 
e Estado-Maior – N. do T.]; e as instituições de pós-graduação das Forças 



 
19 

 

Armadas. Em muitos aspectos, esse processo é progressivo, mas 
descontínuo, quanto ao tempo e ao conteúdo. A educação avançada está 
focada em considerações relacionadas ao nível tático; à arma, quadro ou 
serviço; e a questões referentes à brigada e suas unidades subordinadas. O 
ILE completa a instrução tática e dá início ao processo de educação no nível 
operacional e estratégico. As instituições militares de pós-graduação ensinam 
estratégia. Embora os oficiais passem muitos anos estudando, o foco muda 
conforme suas carreiras exigem mudança. Há intervalos relativamente 
longos, com duração de anos, entre um curso avançado e o ILE e entre 
este e o curso em uma das instituições militares de pós-graduação. 
Essas lacunas devem ser preenchidas com o autoaperfeiçoamento, a 
fim de criar algo próximo de um processo de educação continuada ao 
longo da carreira do oficial (NOWOWIEJSKI, grifo nosso p. 2, 2014). 

 

Sendo assim, estes intervalos relativamente longos no Exército Brasileiro 

podem ser entendidos como o intervalo de tempo entre a formação na AMAN e a 

EsAO (aproximadamente 10 anos) e o intervalo entre a EsAO e a ECEME (de 5 a 8 

anos aproximadamente). Intervalos estes que podem e devem ser preenchidos 

através do autoaperfeiçoamento do oficial. Apesar de não ser o escopo deste trabalho, 

se faz interessante observar que isto também ocorre na carreira da praça, nos 

intervalos entre a Escola de Sargentos das Armas e a Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais do Exército e entre esta última e o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de 

Oficiais.  

O autoaperfeiçoamento é uma dificuldade para o Exército Americano também 

e por motivos parecidos com as dificuldades aqui encontradas: 
 
Contudo, o que pude constatar é que, em sua maioria, os oficiais se 
empenham em manter-se atualizados sobre sua arma, quadro, serviço ou 
especialidade e sobre os acontecimentos em âmbito mundial, dentro dos 
limites de tempo impostos pelas responsabilidades no trabalho e em casa. 
Entretanto, eles chegam a alcançar os objetivos de autoaperfeiçoamento 
conforme descritos nos documentos doutrinários e políticas oficiais do 
Exército dos EUA? (NOWOWIEJSKI, p. 2, 2014). 

 

Trazendo este conceito para a realidade brasileira, não é possível que o militar 

fique à mercê de suas próprias ferramentas para atingir o elevado grau de 

autoaperfeiçoamento que dele se espera. Além do mais, observa-se que muito é 

aprendido através da interação com outros militares e que esta interação, para fins de 

crescimento técnico-profissional, muitas vezes ocorre de forma informal através de 

aplicativos de mensagens devido às distâncias que separam as organizações militares 

em um país de dimensões continentais como o Brasil. 

Sendo assim, se o Exército busca os benefícios de um profissional 

permanentemente aperfeiçoado e atualizado em relação ao ambiente dinâmico no 
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qual insere-se, cabe a este mesmo Exército assumir as rédeas deste processo e 

sistematizá-lo, oferecendo ferramentas que possibilitem ao oficial atingir os patamares 

de aperfeiçoamento esperados e contribuir ainda mais para o pleno alcance dos 

objetivos da Força.  

O Ensino a distância pode e deve ser uma ferramenta utilizada para 

suplementar estas interações informais, uma vez que nesta ferramenta está presente 

a figura do mediador/tutor, que tem a capacidade de organizar estes conhecimentos 

adquiridos para que os mesmos não se percam, além de utilizá-los para contribuir 

para a melhora do processo de ensino-aprendizagem. 

 
3.5 RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS  
 

Com base nas respostas dos questionários dirigidos aos capitães-alunos, ao 

serem perguntados sobre sua arma, quadro ou serviço, pôde-se ter ideia da 

especialização do espaço amostral com o qual trabalhamos, a qual pode-se verificar 

no Gráfico 1 abaixo:  

 

 
GRÁFICO 1 – Identificação da amostra 
Fonte: O autor 

 

A segunda pergunta iniciou com uma breve explanação sobre o conceito de 

autoaperfeiçoamento, questionando qual atitude relativa à prática profissional do 

capitão-aluno ele vislumbra que mais irá contribuir para o seu autoaperfeiçoamento 

após a EsAO.  

Foi utilizado o conceito de autoaperfeiçoamento do Glossário de Termos e 

Expressões de Educação e Cultura (BRASIL, 2015), suprimindo-se os termos 
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Cavalaria; 1%

Artilharia; 67%
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“capacidades”, “atitudes” e “valores” no sentido de simplificar o conceito e focar na 

melhora do conhecimento, tornando a pergunta mais objetiva e prática. Optou-se por 

não permitir ao capitão-aluno sugerir outra opção e solicitou-se que o mesmo 

escolhesse entre as respostas sugeridas. As respostas obtidas são sintetizadas no 

Gráfico 2 a seguir:   

 

 
GRÁFICO 2 – Porcentagem sobre a atitude com maior contribuição no autoaperfeiçoamento 
Fonte: O autor 
 

Observa-se a predileção pela atitude de interação com militares mais 

experientes seguida do exercício da prática profissional, corroborando a ideia da 

importância conferida à experiência advinda da prática e do trabalho de outros 

militares ou do próprio, em detrimento à teoria de manuais e trabalhos sobre o tema. 

Observe-se que esta interação pode ser física, com militares que estão próximos, ou 

digital, através de aplicativos de mensagens ou outros dispositivos que permitam a 

retirada de dúvidas ou o esclarecimento quanto a questões.  

A terceira pergunta referiu-se a qual ação o capitão-aluno acreditaria que iria 

surtir mais efeito para resolver uma dificuldade no exercício de sua função, 

considerando que a legislação em vigor não fosse suficiente para dirimir suas dúvidas 

(ver Gráfico 3). 

 

Leitura de manuais
18%

Pesquisa na 
internet e 
trabalhos 

publicados
11%

Interação com 
militares mais 
experientes

38%

Exercício da 
prática profissional

33%
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GRÁFICO 3 – Ação mais eficaz ao se deparar com questão não prevista em legislação 
vigente 
Fonte: O autor 

 

Mais uma vez a opção que envolve interação com outros militares se sobressai, 

demonstrando que esta é uma opção que se preferência natural neste tipo de questão. 

O que ocorre atualmente é que esta interação existe e é benéfica para os militares se 

buscarem o seu aperfeiçoamento, só não ocorrendo de uma forma sistematizada pelo 

Exército.  

O quarto questionamento disse respeito ao sentimento do capitão-aluno ao se 

formar na EsAO com relação às ferramentas necessárias para o exercício pleno das 

funções e cargos que irá exercer, obtendo-se os resultados demonstrados pelo 

Gráfico 4 a seguir: 

 

 
GRÁFICO 4 – Crença na posse de todas as ferramentas necessárias após a formação na 
EsAO 
Fonte: O autor 
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De um modo geral, os capitães-alunos não se sentem totalmente prontos para 

todas as questões que podem surgir relacionadas ao aspecto profissional, não por 

insegurança, mas por entenderem que o processo de ensino-aprendizagem é 

contínuo, assim como deve ser a atualização e a absorção de novos conhecimentos 

para a resolução das mesmas questões.  

A quinta pergunta disse respeito ao interesse do capitão-aluno em alguma 

ferramenta que auxiliasse no desempenho de suas funções no corpo de tropa após a 

EsAO, obtendo as respostas a seguir (ver Gráfico 5): 

 

 
GRÁFICO 5 – Interesse em ferramenta para auxílio no autoaperfeiçoamento após a EsAO 
Fonte: O autor 

 

 Desta forma, entende-se que o capitão-aluno enxerga como válida a existência 

de alguma ferramenta que possa utilizar para auxiliá-lo no desempenho de cargos e 

funções os quais irá ocupar no corpo de tropa. Analisando esta resposta juntamente 

com as respostas dos questionamentos 2 e 3, entende-se que o capitão-aluno já 

escolheu tal ferramenta, que seria uma tecnologia baseada na interação e que 

considerasse a experiência de outros militares para que o mesmo construa o seu 

próprio conhecimento e as suas próprias experiências. 

Outra observação importante foi com relação à última pergunta, a qual 

questioonava se o capitão aluno-gostaria de acrescentar algo sobre o presente 

estudo. Foram selecionadas algumas das respostas mais relevantes (ver Quadro 1): 
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Pergunta Gostaria de acrescentar algo sobre o presente estudo? 

Resposta 1 

“Acredito que no exercício da função no corpo de tropa, após a 

formação na EsAO, o ideal  é possuir alguma ferramenta tecnológica 

informal que possibilitasse a retirada de dúvidas e/ou a interação com 

outros militares que estão exercendo a mesma função que a sua, a 

fim de auxiliar no desempenho das funções e consequentemente no 

autoaperfeiçoamento.” 

Resposta 2 
“Uma ferramenta tecnológica seria muito válida para o constante 

aperfeiçoamento e dúvidas que possam surgir.” 

Resposta 3 
“A EsAO deveria nos preparar melhor para exercermos a função de 

S1, S2, S3, S4 e Fiscal.” 

Resposta 4 
“Na plataforma EAD, um link com as funções, manuais e interação 

entre os militares seria de grande valia.” 

Resposta 5 
“Seria interessante uma central de difusão de questionamentos e 

respostas da própria escola para os corpos de tropa.” 

Resposta 6 “Muito Relevante.” 

Resposta 7 
“Poderia ser criado um banco de dados que abarcasse as 

experiências vividas nas operações.” 

Resposta 8 

“A carga jurídica a que os militares estão sujeitos hoje em dia, 

principalmente em funções de Estado Maior, pede um monitoramento 

constante de legislações em vigor, bem como depende da assessoria 

especializada.” 

Resposta 9 

“Poderia haver um canal de dúvidas para consulta (poderia ser no 

formato Moodle) das partes administrativas, que são 

indubitavelmente as mais complexas e que exigem maior 

conhecimento e atenção, bem como de OCCA (Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências).” 

QUADRO 1 – Acréscimos ao estudo por parte dos capitães-alunos 
Fonte: O autor 

 

Analisando as respostas do quadro acima observa-se a preocupação do 
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capitão-aluno com o exercício das funções que irá desempenhar, assim como o 

interesse do mesmo em algo que o auxilie neste exercício. Destaca-se a resposta nº3, 

que, apesar de não ser objetivo deste estudo, coaduna com a ideia apresentada na 

descrição das tecnologias digitais de informação e comunicação de que há uma 

carência em ferramentas disponibilizadas atualmente para a parte prática das funções 

a serem exercidas pelos capitães-alunos.  

As repostas 4, 5, 7 e 9 propõem efetivamente uma solução para a questão, seja 

utilizando a plataforma que já é utilizada pela EsAO (EB AULA), por exeplo através de 

outras plataformas digitais. Enquanto a resposta 5 especificamente propõe uma 

participação do Estabelecimento de Ensino, posicionando o mesmo como difusor de 

conhecimento para o corpo de tropa não apenas através do capitão-aluno, mas de 

uma ferramenta tecnológica. 

Desta-se também a palavra “informalidade”, retirada da resposta 1, que 

demonstra os caminhos que a serem seguidos para a efetiva participação neste tipo 

de plataforma, indo ao encontro da pouca utilização das ferramentas que estão hoje 

disponíveis, como a WIKIDOUT, questão esta já tratada na capítulo que descreve as 

tecnologias atualmente em uso.  

De um modo geral, todas as respostas corroboram a importância da 

disponibilidade de uma ferramenta para auxiliar o capitão-aluno, sendo tal importância 

representada pela resposta 6, que enaltece a importância do presente estudo. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com relação às questões levantadas preliminarmente neste trabalho, deduz-se 

que o presente estudo atingiu os objetivos propostos, comprovando que há um 

interesse dos capitães-alunos cursando atualmente o 2° ano do CAO em uma 

ferramenta que auxilie em seu autoaperfeiçoamento após a sua especialização na 

EsAO. 

Através de pesquisa bibliográfica pôde-se identificar os principais conceitos 

relacionados à temática em questão, assim como a legislação que a rege no Brasil e 

no Exército em particular. Foi possível compreender a importância do ensino a 

distância enquanto ferramenta já disponível na Força e a obrigatoriedade que o oficial 

tem em buscar seu autoaperfeiçoamento no contexto do ambiente social e operacional 
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no qual se encontra, além de se identificar as principais tecnologias digitais da 

informação e comunicação atualmente utilizadas pelo Exército. 

Além de comprovar o interesse dos capitães-alunos em alguma ferramenta que 

os auxilie em seu aperfeiçoamento, a compilação de dados possibilitou observar como 

os mesmos buscam o autoaperfeiçoamento com as ferramentas que hoje possuem e 

o quanto valorizam a experiência advinda da prática profissional, seja a própria ou a 

de outrem.  

Sendo assim, como o Exército pode auxiliar o oficial em sua busca pelo 

autoaperfeiçoamento profissional, de forma que consiga também conduzir tal 

aperfeiçoamento para as áreas de interesse da Força e que consiga sistematizar e 

gerenciar as informações advindas destas buscas pessoais? A resposta para esta 

pergunta está em um sistema de ensino-aprendizagem contínuo que utiliza o Ensino 

a Distância. 

Entende-se, assim, que o ensino a distância pode ser utilizado como um 

instrumento de autoaperfeiçoamento, seja através da mediação do tutor do 

estabelecimento de ensino, ou seja através da interação dos usuários com outros 

militares que possuam experiências afins. Tal canal de comunicação pode ainda servir 

como forma de revisar os objetivos propostos durante a aprendizagem, identificando 

as principais dificuldades encontradas no corpo de tropa e podendo, assim, trabalhar 

as mesmas ainda em sala de aula.  

Desta forma, esta ferramenta pode também servir como uma forma de 

retroalimentar o sistema de ensino, aprimorando o mesmo e possibilitando que o 

oficial consiga ter uma rede de informações e interações para aprimorar o seu 

conhecimento técnico-profissional.  

Pode-se assim concluir que existe a demanda por uma ferramenta de 

autoaperfeiçoamento na vida profissional do oficial egresso da EsAO e que tal 

ferramenta pode ser o ensino a distância, dado o dinamismo, as capacidades e as 

possibilidades desta modalidade de ensino.  
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
 

ANEXO A – SOLUÇÕES PRÁTICAS 
 

O presente trabalho concluiu que há uma demanda da utilização do Ensino a 

Distância para o autoaperfeiçoamento do Oficial egresso da AMAN e formado na  

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Sendo assim propomos algumas dessas 

possibilidades de utilizações, de modo prático, de modo que possam nortear futuras 

ações nesta área, apresentadas no quadro abaixo: 
                                                                                                                                      (continua) 

Responsável Solução prática 

DECEx 

- Utilização de uma ferramenta colaborativa como a WIKIDOUT, mas 

ao invés de voltada para o nível doutrinário, voltada para o nível 

operacional, para a construção de informações voltadas para o 

desempenho de cargos e funções inerentes ao capitão formado na 

EsAO. 

DECEx 
 

- Criação de um ambiente virtual de interação, aos moldes do Portal 

de Doutrina Militar Terrestre, contendo fóruns separados por áreas de 

interesse, os quais seriam integrados por militares de diferentes 

postos e graduações que tenham contato, familiaridade e/ou 

experiência com determinado material ou função, de forma que as 

ideias, dúvidas e boas práticas fluam de forma linear e dinâmica. Tais 

ambientes poderiam ser mediados por um militar de comprovado 

conhecimento em tal área, seja por sua experiência ou função, 

podendo ou não ser um instrutor de Estabelecimento de Ensino 

EsAO 
- Utilização do próprio EB AULA utilizado pela EsAO, como fórum de 

retirada de dúvidas e discussões, após a formação do Capitão aluno, 

franqueando ao mesmo as instruções mais atualizadas e permitindo 
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ao mesmo a interação com outros militares já formados e os ainda em 

formação sobre tópicos voltados ao desempenho de cargos e funções 

inerentes ao capitão formado na EsAO. 

QUADRO 2 – Soluções práticas para a utilização do EAD como ferramenta para o autoaperfeiçoamento 
Fonte: O autor 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Art Bruno Boquimpani de Oliveira, cujo tema é Ensino a distância: 
uma ferramenta para a formação continuada. Pretende-se, através da compilação 

dos dados coletados, fornecer subsídio para uma análise da utilização do ensino a 

distância como ferramenta para o autoaperfeiçoamento do oficial concludente do 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO. 

A fim de conhecer a demanda por tal ferramenta no autoaperfeiçoamento dos 

militares, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as 

perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 

completamente possível.  

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Bruno Boquimpani de Oliveira (Capitão de Artilharia – AMAN 2009) 

Celular: (13) 98189-2744 

E-mail: boquimpani@hotmail.com  

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual sua Arma/Quadro/Serviço? 
(   ) Infantaria 

(   ) Cavalaria 

(   ) Artilharia 

(   ) Engenharia 

(   ) Comunicações 

(   ) Intendência 

(   ) Material Bélico 
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AUTOAPERFEIÇOAMENTO 
 

2. Considerando o conceito de autoaperfeiçoamento como atitude de agir 
voluntariamente no sentido de melhorar seus conhecimentos, qual atitude 
relativa à sua prática profissional você vislumbra que mais irá contribuir para o 
seu autoaperfeiçoamento, após a EsAO?   

(   ) Leitura de manuais. 

(   ) Pesquisa na internet e trabalhos publicados. 

(   ) Interação com outros militares mais experientes. 

(   ) Exercício da prática profissional. 

(   ) Outros. 

 
 
3. Ao se deparar com uma dificuldade ou dúvida no exercício de algum 

cargo ou função o qual esteja exercendo, a qual a legislação em vigor (manuais 
e ou diretrizes) não seja suficiente para dirimir suas dúvidas, qual ação você 
acredita que pode surtir mais efeito para resolver a questão? 

(   ) Interação com militares que estejam exercendo o mesmo cargo/função que 

o seu. 

(   ) Consulta formal ao escalão superior. 

(   ) Levar em consideração sua própria interpretação da legislação vigente. 

(   ) Outros. 
  

 
  

ENSINO A DISTÂNCIA 
 

 
5. Você acredita que, ao se formar na EsAO, estará munido de todas as 

ferramentas para o exercício pleno das funções e cargos os quais irá exercer? 
(   ) Sim, acredito que estarei pronto 

(   ) Não, pois acredito que o aprendizado é constante, assim como a 

atualização de conhecimentos  

 
6. Você gostaria de, no exercício de seu cargo ou função no corpo de 

tropa, após a formação na EsAO, possuir alguma ferramenta tecnológica 
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informal que lhe possibilitasse a retirada de dúvidas e ou a interação com outros 
militares que estão exercendo a mesma função que a sua, a fim de auxiliá-lo no 
desempenho de suas funções e consequentemente no seu 
autoaperfeiçoamento?  

(   ) Sim, acredito que seja válido 

(   ) Não acho necessário 
 

FECHAMENTO 
 
7. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 
 

 

Obrigado pela participação. 
 


