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RESUMO 

 
Atendendo às demandas atuais do Exército Brasileiro (EB), foi criado o curso de 
Logística da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), visando ao 
aperfeiçoamento de profissionais competentes e vocacionados a atuar em um 
ambiente de guerra e de não-guerra. A história militar geral demonstra a importância 
da logística como função de combate e o sucesso dos senhores da guerra que se 
debruçaram sobre logística de guerra, sendo esta fator determinante para o sucesso 
de qualquer campanha militar. Vendo isto, o presente estudo investigou os principais 
aspectos positivos e as oportunidades de melhoria advindas da integração dos 
cursos de Intendência com e Material Bélico no Curso de Logística da EsAO (fase 
presencial), pela perspectiva dos capitães-alunos matriculados no CAO 2º Ano em 
2020. O estudo constou de uma leitura analítica e fichamento das fontes, de uma 
busca em base de dados da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), além da realização de um 
questionário. A análise do assunto demonstrou-se oportuna, tendo em vista o 
ineditismo da criação do curso de Logística da EsAO, pois pode-se consolidar a 
opinião do capitão aluno relativa à junção dos cursos de Intendência com o de 
Material Bélico. Assim, com a integração das Armas e a consolidação da Função de 
Combate Logística na EsAO, pôde-se constatar existirem mais aspectos positivos do 
que oportunidades de melhoria na junção dos cursos de Intendência com o de 
Material Bélico na EsAO. 
 
Palavras-chave: Aperfeiçoamento. Ensino. Exército. Logística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 

 
 

In response to the current demands of the Brazilian Army, the Logistics Course at the 
School for the Improvement of Officers (SIO) was created, aiming at training 
competent and dedicated professionals  to work in  war and non-war 
environment.General military history demonstrates the importance of logistics as a 
combat function and the success of warlords who have focused on this science, 
which is a determining factor for the success of any military campaign. For the first 
time in the history of this School, the Logistics Course was implemented, in person, 
at the “Casa do Capitão”, a relevant step taken by the Land Force towards the future 
of modern combat. The improvement of this branch of military knowledge is of great 
value for military operations. The results of this research will contribute to refining the 
betterment of the SIO Logistics Captain. This study aims to carry out an evaluation of 
the first year of the course, from the perspective of the captains-students, offering at 
the end a qualitative outlook as feedback to the institution and to the military 
academic community to contribute with the amelioration of the teaching of Logistics in 
this school, in order to provide subsidies for future proposals of pedagogical 
improvement of the course. 
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1 INTRODUÇÃO 

A logística é fator determinante para a vitória no combate e vem sendo 

pensada e reinventada através dos séculos, para suprir, prover e manter, com êxito, 

os exércitos durante as campanhas militares. A fim de abastecer, alojar e transportar 

tropas, o sistema logístico foi criado para que os recursos certos estivessem no local 

certo e na hora certa (RODRIGUES & SOCIEDADE, 2007). 

Ao longo da história, diversos líderes notáveis demonstraram a importância da 

logística como função de combate. Neste contexto, podemos citar Alexandre, o 

Grande (356-323 a.C.), rei da Macedônia, que sucedeu a seu pai, Filipe II, 

assumindo o trono com apenas vinte anos de idade, e que foi fonte de inspiração 

para outros senhores da arte da guerra, como Júlio César e Napoleão (RODRIGUES 

& SOCIEDADE, 2007). 

Na Macedônia, Felipe II envidou esforços para educar e preparar não só seu 

sucessor - Alexandre, o Grande, mas para formar um exército forte e coeso, 

incutindo um espírito de profissionalismo e treinamento dos seus oficiais e soldados, 

tornando-os diferenciados frente aos demais exércitos de sua época, mesmo 

quando seus rivais eram mais numerosos (RODRIGUES & SOCIEDADE, 2007). 

Os militares das tropas de Felipe II, educados por Aristóteles, eram 

estimulados a serem adaptativos aos reveses da guerra, a improvisar, tomar 

decisões complexas, identificar aspectos em comum entre problemas distintos e de 

aplicar seus conhecimentos e os de terceiros na solução de problemas 

(RODRIGUES & SOCIEDADE, 2007). 

É notória a preocupação que os macedônios davam para o preparo, cultura e 

o ensino de seus militares, tanto nas ciências como na arte militar. Eram precisos e 

inventivos no uso de seu potencial cognitivo em combate, o que propiciava a seu 

exército a supremacia em campanha devido, principalmente, à inteligência no 

emprego de sua força frente às outras tropas (RODRIGUES & SOCIEDADE, 2007). 

Atualmente, gerir recursos humanos requer o desenvolvimento e manutenção 

de um efetivo hábil para fazer funcionar adequadamente uma organização. Para 

formar estes talentos, uma entidade deve ter sempre em mente sua missão 

institucional, saber onde quer chegar, delinear os perfis adequados e educar seus 

quadros. Além disto, deve haver um plano e uma preocupação constante com o 

treinamento (RODRIGUES & SOCIEDADE, 2007). 
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A gestão de talentos e a formação de líderes estão diretamente ligadas. A 

gestão de talentos conta com as aptidões, conhecimentos, atributos e atitudes 

pessoais do indivíduo e do seu potencial. Um exército, para ser bem sucedido, deve 

procurar utilizar líderes capacitados, empregando os talentos que estes possuem, 

explorando tanto suas habilidades desenvolvidas no âmbito da Instituição, quanto as 

capacitações adquiridas fora da força, em instituições parceiras, aumentando 

vertiginosamente o valor dos militares para a organização (ODIERNO, 2015). 

Desenvolvendo equipes coesas, com militares de alto rendimento e com os 

talentos certos, temos um EB forte. É importante, também, valorizar a diversidade 

cultural do efetivo do EB, proveniente da vasta dimensão demográfica do Brasil, 

procurando atrair e reter os melhores talentos, beneficiando-se de uma grande 

variedade de origens, formações e perspectivas pessoais e profissionais (ODIERNO, 

2015). 

No âmbito do EB, a Educação Militar toma grande vulto devido às suas 

características específicas, seus objetivos e às necessidades endógenas de cada 

estabelecimentos de ensino, nos quais os processos de aprendizado são 

desenvolvidos. O cenário atual aponta para a inovação como um desafio constante 

para as Forças Armadas, o que requer uma educação de qualidade para a aquisição 

das competências necessárias aos combatentes do século XXI (DURAN, 2016). 

Neste contexto, insere-se o aperfeiçoamento do Capitão do Serviço de 

Intendência (Sv Int) e do Quadro de Material Bélico (QMB) na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) no curso de Logística, no qual objetiva-se 

habilitar o oficial concludente do curso a preencher cargos e a desenvolver funções 

dos postos de Capitão aperfeiçoado e de oficial superior, com ênfase em 

Organizações Militares (OM) Logísticas, que não necessitam da habilitação do Curso 

de Comando e Estado-Maior do Exército (BRASIL, 2020). 

Apesar de muitos julgarem saber o que é a logística, poucos entendem 

realmente o nível de complexidade que a atividade envolve. Neste contexto, cresce 

de importância a necessidade de que esta atividade seja conduzida por militares 

capacitados, a fim de que não se incorra em amadorismos e improvisações, 

comprometendo a sua própria razão de existir (DE SOUZA, 2013). 
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Em que pese a complexidade da atividade de logística, deve-se atentar para a 

flexibilidade que é exigida no emprego dos meios, com o mínimo de rigidez 

preestabelecida e com o máximo de adaptabilidade, de forma a adequar-se com 

presteza às necessidades surgidas durante as operações (DE SOUZA, 2013). 

A adaptabilidade é evidenciada pela capacidade de o combatente logístico 

moldar-se à novas situações, procurando soluções acertadas para cada ambiente 

operacional, onde a F Ter for empregada, destacando a inovação, a iniciativa e a 

liderança dos militares de logística (DE SOUZA, 2013). 

O desenvolvimento destes atributos no combatente logístico necessita de 

capacitação continuada de recursos humanos, partindo do levantamento das 

melhores práticas logísticas (civis e militares), lições aprendidas (próprias e/ou de 

outros exércitos) e rapidez na criação e divulgação da doutrina de logística para a F 

Ter (DE SOUZA, 2013). 

A possibilidade de condensar as atividades de capacitação dos logísticos em 

uma única escola talvez seja uma linha de ação a se pensar. Esta Escola Militar 

poderia ser um centro de ensino referência no território nacional nessa área do 

conhecimento, focada na capacitação técnica de profissionais de logística 

especialistas na área de gestão de materiais e serviços (DE SOUZA, 2013). 

O militar de logística deve estar preparado não só para prover e operar os 

meios, ele deve ser capacitado para desenvolver consciência situacional e adaptar-

se à nova realidade do combate moderno, visando ser mais eficientes e eficazes na 

gestão dos meios logísticos (DE SOUZA, 2013).  

Assim, faz-se necessário desenvolver no Capitão aperfeiçoado de Logística a 

capacidade de propor soluções efetivas para as demandas atuais da Força Terrestre 

(F Ter), empregando os recursos tecnológicos, atentando-se às questões 

humanitárias, ambientais e o habilitar para combater em zonas urbanas permeados 

por população civil. Tais demandas exigem do combatente logístico competências 

inéditas para prestação do apoio necessário às operações militares no amplo 

espectro (DE SOUZA, 2013). 

Com o intuito de melhor direcionar a capacitação do profissional militar ao 

desempenho de cargos e funções no contexto de cenários complexos e 

imprevisíveis supracitados, atualmente está sendo empregada a metodologia do 

ensino por competências que promete aumentar o grau de exigência intelectual do 
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discente, desenvolvendo capacidades mentais mais avançadas na resolução de 

situações muito mais complexas (VILELA, 2019). 

No ano de 2020, através da Portaria nº 002-EME, de 3 de Janeiro de 2018, foi 

implementado o Curso de Logística, na fase presencial, pela primeira vez na EsAO, 

passo relevante para o aprimoramento desta ciência de suma importância para as 

operações militares. Os resultados deste estudo contribuirão para lapidar o 

aperfeiçoamento do Capitão de Logística da EsAO (BRASIL, 2018). 

1.1 PROBLEMA 

A modernização do ensino ressaltou a crescente necessidade do ensino 

castrense também se modernizar. Assim, surge possibilidades de novos modelos, 

como o ensino focado não apenas no conhecimento, mas que destaque a 

importância da interação do aluno no processo ensino-aprendizagem, habilitando o 

militar a ser capaz de, a partir de uma situação, apresentar uma solução a dado 

problema (VILELA, 2019). 

Neste processo, o aluno é protagonista em sala de aula e, através de sua 

participação e relatos de suas experiências, seus colegas, o professor/instrutor 

também aprendem. Com isso, vê-se que o discente é peça fundamental na 

disseminação do conhecimento, pelas relações que cria com os outros (KONRATH; 

TAROUCO; BEHAR, 2009). 

Atualmente, em função do ineditismo da criação do curso de Logística da 

EsAO, observa-se a falta de conhecimento acerca da percepção do capitão-aluno 

relativa à junção dos cursos de Intendência e Material Bélico. 

Dessa forma, reforçando a importância do aluno no processo ensino-

aprendizagem, faz-se necessária uma pesquisa de opinião estruturada para colher 

dados que materializem a visão dos discentes sobre a constituição do sistema de 

ensino integrado da Função de Combate Logística, prevendo feedback ao comando 

do curso e da Escola.  

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento pedagógico da “Casa 

do capitão”, foi formulado o seguinte problema:  

Quais são os aspectos positivos e as oportunidades de melhoria advindas da 

integração dos cursos e Intendência e Material Bélico no Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficias (CAO) de Logística da EsAO? 
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1.2 OBJETIVOS 

Tendo em vista o pioneirismo do Curso de Logística da EsAO, no ano de 

2020, e os esforços da instituição no aperfeiçoamento de seus profissionais, este 

estudo pretende realizar uma avaliação do primeiro ano do curso a partir da ótica 

dos capitães-alunos. Buscou oferecer, ao final, um panorama qualitativo como 

feedback à Instituição e à comunidade acadêmica militar, objetivando contribuir para 

o aprimoramento do ensino de Logística nesta Escola, e fornecer subsídios para 

futuras melhorias pedagógicas ao curso. 

O estudo tem como objetivo geral levantar os aspectos positivos e as 

oportunidades de melhoria advindas da integração dos cursos e Intendência e 

Material Bélico no Curso de Aperfeiçoamento de Oficias (CAO) de Logística da 

EsAO (fase presencial), pela perspectiva dos capitães-alunos matriculados no CAO 

2º Ano do ano de 2020. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Identificar os possíveis pontos positivos da integração dos cursos de 

Intendência e Material Bélico; 

b. Identificar as possíveis oportunidades de melhoria da integração dos 

cursos de Intendência e Material Bélico;c. Analisar, de forma geral, se a integração 

dos cursos de Intendência e Material Bélico na EsAO foi positiva ou negativa; ed. 

Verificar se ficou claro para os capitães-alunos quais as implicações imediatas 

advindas da integração dos cursos de Intendência com o de Material Bélico na EsAO 

(escolha de unidade, habilitação para cursos, assunção de cargos na futura OM). 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Até o presente momento, o EB não possuía turma específica no 

aperfeiçoamento em logística. Mas, devido à relevância desta Função de Combate 

para as operações militares, cresce de importância o aprimoramento do curso, 

visando a uma formação cada vez mais efetiva e aderente do combatente de 

logística. 

Tendo em vista o explicitado a cima faz-se necessária uma análise cuidadosa 

do novo curso para que se possa averiguar e mitigar possíveis oportunidades de 
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melhoria e consolidar os pontos positivos já implementados, galgando o 

estabelecimento de um curso forte, eficaz e eficiente. 

Neste sentido, o presente estudo justifica-se por promover uma avaliação 

embasada por meio do processo de pesquisa científica. De maneira a contribuir com 

o Curso de Logística da EsAO, servindo particularmente como pressuposto teórico e 

prático para estudos similares à esta linha de pesquisa. 

Objetiva-se, também, promover a conscientização dos capitães-alunos e 

instrutores sobre a importância acadêmica dentro do EB, assim como da 

especificidade de metodologia de ensino às diferentes áreas militares. 

 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

Este trabalho é caracterizado por sua natureza de pesquisa do tipo aplicada, 

visto que objetiva produzir conhecimentos que possam ser aplicados na solução de 

problemas reais e específicos envolvendo interesses da Escola, utilizando para tal a 

metodologia qualitativa apoiada na análise quantitativa, visto que serão 

considerados fatores técnicos relacionados aos alunos do curso de Logística da 

EsAO. 

Quanto ao objetivo, a pesquisa se classifica como exploratória. Terá por 

método de aplicação um questionário que foi enviado ao universo de capitães-

alunos do Curso presencial de Logística da EsAO matriculados no ano de 2020. 

Estes dados serão analisados e tabelados estatisticamente, a fim de criar um 

cenário no qual se pretende estabelecer metas e parâmetros para o aprimoramento 

do curso. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos 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 jan/2004 a dez/2019. Essa delimitação baseou-se 

na necessidade de atualização do tema, visto que as metodologias de ensino se 
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encontram em constante evolução e alguns escritos importantes datam da década 

passada. 

O limite mais antigo foi determinado almejando incluir as análises sobre a 

obra “Alexander the Great's Art of Strategy” (BOSE, 2004) referência em 

planejamento estratégico que foi de grande valia pra a presente pesquisa. Já o limite 

mais moderno, que se dilatou até nossa atualidade, foi necessário tendo em vista a 

constante atualização do tema. 

Foram utilizadas as palavras-chave ensino, modernização, aperfeiçoamento, 

logística e Exército Brasileiro, juntamente com seus correlatos em inglês, na base de 

dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), do Google Acadêmico, da 

Biblioteca Digital do Exército (BDEx), da Military Review e em sítios eletrônicos de 

procura na internet, da Biblioteca do Exército (BIBLIEx), biblioteca de monografias 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME). 

Quanto ao modelo de ensino, a revisão de literatura limitou-se a temas 

inerentes à modernização do ensino, com enfoque majoritário em processos de 

atualização do sistema de ensino do EB: 

 a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à modernização 

do ensino, ensino por competência e ensino militar; 

- Estudos, publicações acadêmicas e matérias jornalísticas que retratam 

inovações no processo de ensino aprendizagem; e 

- Estudos qualitativos sobre ensino e planejamento pedagógico. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o ensino por disciplinas; e 

- Estudos cujo foco central seja do ensino seja o conhecimento, professor ou 

meios auxiliares de instrução. 

2.2  COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por questionário. 

 

2.2.1 Questionário 
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A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de Capitães de 

Intendência e Material Bélico realizando o CAO em Logística. O estudo foi limitado 

aos 85 capitães-alunos do Curso presencial de Logística da EsAO do ano de 2020, 

sendo 3 destes militares Oriundos de Nação Amiga (ONA) por serem estes militares 

pioneiros participantes. O campo amostral é composto por militares do Quadro de 

Material Bélico e do Serviço de Intendência, das turmas de formação da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) de 2008 a 2011 e 3 militares ONA, sendo dois 

Tenentes oriundos da Argentina e um Capitão oriundo da Guiana. Os oficiais-alunos 

tem entre 29 e 36 anos de idade e são todos voluntários a participarem da pesquisa.  

Visando suprimir eventuais dúvidas e apontar problemas no instrumento da 

pesquisa, foi produzido um pré-teste com 12 capitães-alunos do curso de Logística 

da EsAO, que se enquadravam nos pré-requisitos para integrar a amostra proposta 

no presente estudo. Algumas oportunidades de melhoria foram identificadas com a 

conclusão do pré-teste e os demais pontos do instrumento foram ratificados. 

 Do universo de 85 militares aptos a participarem da pesquisa, 48 

efetivamente responderam o questionário. Este efetivo não comprometeu a 

pesquisa, pois para o cálculo amostral foram utilizados como parâmetros para um 

erro amostral de 10% e o nível de confiança de 90% que gerou um mínimo amostral 

de 38 participantes. A fim de eliminar dúvidas e levantar problemas sobre as 

perguntas selecionadas para o questionário, foi produzido um pré-teste com 12 

capitães-alunos do curso de Logística da EsAO, que atendiam aos pré-requisitos 

para integrar a amostra proposta no presente estudo. Algumas oportunidades de 

melhoria foram identificadas com a conclusão do pré-teste e os demais pontos do 

instrumento foram ratificados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao passo que a Educação Militar vem crescendo de importância no âmbito do 

EB, devido às suas características específicas, vê-se a inovação ser um desafio 

constante para as Forças Armadas, requerendo uma educação cada vez mais 

robusta e coesa para seus quadros. 

Neste contexto de modernização, insere-se a criação do Curso de Logística 

da EsAO, que uniu o Quadro de Material Bélico e o Serviço de Intendência, 

padronizando o aperfeiçoamento dos elementos da Função de Combate Logística. 
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Este importante passo cria um marco histórico para a “Casa do Capitão” rumo ao 

futuro das operações militares. 

Enquanto evoluem por meio do processo ensino-aprendizagem os capitães-

alunos devem ser ativos na aquisição de conhecimento, participando e trazendo 

para os bancos escolares suas experiências adquiridas durante a carreira, fazendo 

como com que seus companheiros, instrutores também aprendam com sua vivência, 

como prescreve o ensino por competência adotado pelo EB. 

Ao incentivar que capitão-aluno contribua com sua opinião, esse militar se 

torna mais autoconsciente. Nesse âmbito, vê-se a importância de a Instituição poder 

colher a opinião do discente, estabelecendo um canal fonte para as oportunidades 

de melhoria. O aluno por sua vez tem a oportunidade de dar o feedback sobre o 

processo de ensino ao qual ele está inserido, fortalecendo os laços dele com a 

Escola e estimulando o seu comprometimento com o curso. 

Vendo isto, foi elaborada uma pesquisa de opinião com intuito de levantar os 

principais aspectos positivos e as oportunidades de melhoria da integração dos 

cursos de Intendência e Material Bélico no Curso de Logística da EsAO (fase 

presencial), pela perspectiva dos capitães-alunos matriculados no CAO 2º Ano.  

De forma geral, dos 85 (oitenta e cinco) alunos do curso, 48 responderam à 

pesquisa, o que representa a fatia de 56,5% do efetivo total do curso. Esta adesão 

de mais da metade do curso, reforça a tese de Odierno (2015) de que ao estimular 

que pares, subordinados e superiores participem com suas opiniões, os líderes se 

tornam mais autoconscientes, e contribuem mais com a instituição. 

As perguntas número 1 e 2 eram de identificação. A primeira pergunta tinha 

como objetivo identificar se o respondente era do Quadro de Material Bélico ou do 

Serviço de Intendência: 
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GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em percentual, sobre a participação do efetivo de 
Material Bélico e Intendência na pesquisa. 

Fonte: O autor 

 

No geral, 79,2% dos respondentes eram do Serviço de Intendência e 20,8% 

do Quadro de Material Bélico. Este resultado era esperado, tendo em vista que 

67,1% do efetivo total do curso é oriundo do Serviço de Intendência. 

Na pergunta número 2 (dois), o objetivo era levantar as turmas de formação 

dos participantes da pesquisa, tendo em vista terem militares oriundos de 4 (quatro) 

turmas de formação da AMAN realizando o curso: 

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em percentual, sobre a participação do efetivo 
das turmas de formação da AMAN na pesquisa. 

Fonte: O autor 

 

Dos respondentes, 60,4% do efetivo era oriundo da turma de 2011 da AMAN, 

27,1% da turma de 2010, 10,4% da turma de 2009 e 2,1% da turma de 2008. O 
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resultado era esperado tendo em vista ter seguido a proporção do efetivo das turmas 

matriculadas no curso no corrente ano. 

Na pergunta número 3, o objetivo era levantar os principais aspectos positivos 

da integração dos cursos de Intendência com o Material Bélico: 

 

 
GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em percentual, sobre a participação do efetivo de 

Material Bélico e Intendência na pesquisa. 

Fonte: O autor 

 

Da análise das respostas, parece que o principal aspecto positivo da 

integração das Armas na EsAO, com 60,4% das respostas, na visão dos 

respondentes é a consolidação da Função Combate Logística. Este aspecto é 

corroborado com a visão de Piggee (2002), que prescreve o gerenciamento 

integrado da cadeia de suprimento e dos processos logísticos como uma boa 

prática. Assim, como a junção das Armas, o capitão-aluno dos cursos de Intendência 

e Material Bélico estão sendo impulsionados a pensar a Logística de forma mais 

integrada. 

Na pergunta número 4, cujo objetivo era levantar as principais oportunidades 

de melhoria da integração dos cursos de Intendência e Material Bélico, podemos ver 

os seguintes resultados: 
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GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em percentual, sobre os aspectos positivos da 

integração dos cursos de Material Bélico e Intendência na EsAO. 

Fonte: O autor 

  

 Da análise das respostas podemos ver que a grande maioria dos 
respondentes acreditam não haver nenhuma oportunidade de melhoria advinda da 
junção dos cursos de Intendência e Material Bélico no CAO 2020. Este resultado 
demonstra o alinhamento da visão do capitão-aluno de Logística com o 
posicionamento estratégico do Exército, que, conforme de Souza (2013), vem se 
debruçando no processo de transformação da F Ter através do qual se almeja dotar 
o Brasil de uma operacionalidade flexível e capaz de interagir em um ambiente 
volátil, incerto, complexo e ambíguo ou, em Inglês, Volatility, Uncertainty, Complexity 
e Ambiguity  (VUCA).  

Já na pergunta número 5, que buscou avaliar de uma forma geral se o 

respondente avalia como positiva ou negativa a integração dos cursos de 

Intendência e Material Bélico na EsAO, temos os seguintes resultados: 

 
GRÁFICO 5 – Opinião da amostra, em percentual, sobre as oportunidades de 

melhoria da integração dos cursos de Material Bélico e Intendência na 
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EsAO. 

Fonte: O autor 

 

Do estudo das respostas podemos concluir que, o efetivo 83,3% dos 

participantes da pesquisa crê que, de uma forma geral, existem muito mais aspectos 

positivos do que oportunidades de melhoria advindas da integração dos cursos de 

Intendência com o Material Bélico na EsAO.  

Assim, pode-se ver claramente que, como afirma de Souza (2013, p. 55-56):  

“o processo de evolução continuada da logística é inexorável e irreversível, 

fazendo com que o homo logisticus tenha como única opção adaptar-se a 

essa realidade e descortinar as possibilidades que se mostram mais 

eficientes e eficazes para a correta gestão logística”. 

Por fim, na pergunta número 6, que abriu a oportunidade de os respondentes 

acrescentarem livremente sobre o tema da pesquisa, destacou-se o seguinte 

comentário: 

- “Na Argentina já foi feito faz muitos anos com um resultado ótimo. A 

integração é importante não só entre os Logísticos, também com o resto das Armas. 

Em nossos cursos (Argentina), o pessoal de Intendência ministra aulas para as 

outras armas (recepção da SU, trâmites que terá que fazer num futuro e que 

precisará da Intendência), Infantaria e Cavalaria dão aulas de cartografia, etc. cada 

arma compartilha com as outras suas experiências e conhecimentos”. 

O comentário traz o relato de um militar Oriundo de Nações Amigas, que 

reflete e corrobora com a visão de Zabala (2010), ressaltando que atualmente temos 

a necessidade de reformar um ensino que, em um passado próximo, reduziu-se a 

transmissão de conteúdos e a memorização dos mesmos. Hoje, mais do que nunca, 

tem-se a necessidade de implantar uma metodologia mais moderna. No caso da 

Argentina, como relatado pelo respondente, a integração já ocorre de forma mais 

ampla, na qual militares disseminam os seus conhecimentos específicos com as 

outras armas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre os principais aspectos positivos e as oportunidades de melhoria 
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advindas da integração dos cursos de Intendência e Material Bélico no Curso de 

Logística da EsAO (fase presencial), pela perspectiva dos capitães-alunos 

matriculados no CAO 2º Ano. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a logística é fator crítico de 

sucesso no combate e vem sendo pensada e reinventada através da história. 

Séculos a fio, diversos líderes expoentes demonstraram a importância da logística 

como função de combate, e se debruçaram sobre essa arte a fim de fortalecer seus 

exércitos. 

Dessa forma, entende-se que houve, desde os primórdios, a necessidade de 

se pensar de forma eficiente a logística, incutindo um espírito de profissionalismo e 

treinamento dos militares, preparando-os e tornando-os aptos a operar o suprimento 

das tropas em combate. 

Foi possível constatar que, no âmbito do EB, cresceu a importância da 

Educação Militar, devido às suas características específicas, seus objetivos e à 

necessidade de preparar a F Ter para as demandas do combate moderno. 

Buscou-se implementar uma educação de qualidade para a aquisição das 

competências necessárias aos combatentes do século XXI, adequando os 

processos de aprendizagem, investindo na inovação para vencer este desafio.  

A modernização do ensino foi a saída certa para atender as necessidades da 

educação, implementando-se novos modelos, principalmente, dando lugar aos 

métodos focados não apenas no conhecimento em si, mas que destaquem a 

importância da interação do aluno no processo ensino-aprendizagem.  

Cada dia mais percebe-se que o discente é peça fundamental no processo 

ensino-aprendizagem pelas conexões que cria com os outros. Vê-se também a 

importância de se estimular que os alunos participem com suas opiniões, dando 

feedback ao EB sobre o ensino, tornando-os líderes mais autoconscientes, e mais 

engajados com instituição. 

Dessa forma, exaltando a importância do aluno no processo ensino-

aprendizagem, e como forma de dar um feedback ao Comando do Curso de 

Logística e ao Comando da EsAO, foi julgado uma pesquisa de opinião estruturada 

através de um questionário direcionado aos capitães-alunos de Logística 

matriculados no CAO presencial 2020, para colher dados que constituam a visão dos 
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discentes sobre a integração do sistema de ensino da Função de Combate 

Logística.  

O estudo foi oportuno tendo em vista o ineditismo da criação do curso de 

Logística da EsAO e, com a pesquisa, pode-se consolidar a opinião do capitão-aluno 

relativa à junção dos cursos de Intendência e Material Bélico. 

Da análise das respostas podemos inferir que a grande maioria do efetivo 

respondente da pesquisa crê que, de uma forma geral, existem muito mais aspectos 

positivos do que oportunidades de melhoria advindas da integração dos cursos de 

Intendência e Material Bélico na EsAO, elencando como o principal aspecto positivo 

da integração das Armas na EsAO, a consolidação da Função Combate Logística e 

constatando também que a maioria dos capitães-alunos acreditam não haver 

nenhuma oportunidade de melhoria advinda da junção dos cursos no CAO 2020. 

Conclui-se, portanto, que é inegável haver muito mais aspectos positivos do 

que oportunidades de melhoria na integração da Intendência e Material Bélico no 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficias de Logística da EsAO e, como sugestão para 

estudos futuros, seria de grande valia uma pesquisa aprofundando como a 

integração dos cursos de Intendência e Material Bélico na EsAO contribui para a 

consolidação da Função de Combate Logística no âmbito do Exército Brasileiro, 

tendo em vista ter sido este o aspecto positivo elencado como a principal vantagem 

da junção destes cursos na EsAO.  
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APÊNDICE A - Questionário 

 presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Int Humberto Bruno de Oliveira, cujo tema é Especializações na 
carreira do oficial: A Formação do Capitão na Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO). Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, dar um 
feedback à Escola e à comunidade acadêmica militar a fim de contribuir para o 
aprimoramento do ensino de Logística na “Casa do Capitão”. 

A fim de contribuir com a avaliação do primeiro ano do Curso de Logística da 
EsAO (fase presencial), pela perspectiva dos capitães-alunos matriculados no Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) 2º Ano, 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.  

A percepção do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando para o aprimoramento do ensino de Logística na “Casa do Capitão”. 
Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Humberto Bruno de Oliveira (Capitão de Intendência – AMAN 2011) 

Celular: (21) 97979-1881 

E-mail: brunoafmg@hotmail.com  
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu Quadro ou Serviço? 

( ) Intendência     (    ) Material Bélico 

 
2. Qual sua turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN)? 

( ) 2008      (     ) 2009   ( ) 2010      (     ) 2011 

 
 

ASPECTOS AVALIATIVOS 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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3. Quais foram os principais aspectos positivos da integração dos cursos 
de Intendência com o de Material Bélico no Curso de Logística da EsAO(fase 
presencial)? 

( ) consolidação da Função de Combate Logística 

( ) fomento da cultura da Logística 

( ) intercâmbio de conhecimento entre as armas 

( ) nenhuma 

( ) Outras:__________________________________________________ 

 
4. Quais foram as principais oportunidades de melhoria da integração dos 

cursos de Intendência com o de Material Bélico no Curso de Logística da EsAO (fase 
presencial)? 

( ) descontinuidade da formação específica no quadro ou serviço 
adquirida na AMAN 

( ) perda da identidade do quadro ou serviço 

( ) nenhuma 

( ) outras: __________________________________________________ 

 
5. De forma geral, o senhor avalia como positiva ou negativa a integração 

dos cursos de Intendência com o de Material Bélico na ESAO? 

( ) positiva 

( ) negativa 

( ) indiferente 

 
6. O Sr. tem ciência das consequências para a sua carreira advindas da 

integração dos cursos de Intendência com o de Material Bélico na EsAO (escolha de 
unidade, habilitação para cursos, assunção de cargos na futura OM)? 

( ) total 

( ) parcial 

( ) nula 

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

estudo? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 


