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Resumo 
Na história militar podemos observar que os exércitos que possuíam  novas tecnologias e 
lograram seu domínio mediante seu emprego em novos procedimentos lograram uma 
vantagem superior e decisiva para o êxito sob seus inimigos.  
O contínuo avanço da tecnologia, propõe novos desafios no âmbito militar, quer seja desde 
seu emprego como meio até o impacto na condução  dos elementos. O objeto desta pesquisa 
foi analisar como essas novas tecnologias influenciam nos elementos militares desde seu uso 
para os treinamentos, na área de educação até na tomada de decisões no planejamento. 
 
Palavras-chave: novas tecnologias, emprego militar. 
 
Abstract 
In military history, we can observe that armies that had new technologies and their dominance 
through their use in new procedures, had a superior and decisive advantage for success over 
their enemies. 
The continuous advance of technology, proposes new challenges in the military sphere, 
whether from its use as a medium to the impact on the leading of the elements, the object of 
this research was to analyze how these new technologies influence the military elements since 
their use for training, in the education, even in planning decisions. 
 
Keywords: new technologies, military use.   
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início até os dias atuais, a guerra sofreu mudanças não apenas pela 

contribuição de grandes mentes para a estratégia militar, mas pelo surgimento de novas 

tecnologias que irão modificar a forma de ir para a guerra. Intuitivamente, a importância 

de algumas nações com relativo desenvolvimento econômico e com capacidade de 

financiar e dispor de melhor tecnologia que a de seus adversários, foram hegemônicas 

desde que essa diferença persistiu, resolvendo a seu favor os diversos conflitos 

armados em que estiveram envolvidos. Como pano de fundo histórico temos as 

potências europeias em nosso continente no século 16, no sudeste asiático e na África 

subsaariana no século 17, graças à superioridade em armas de fogo e navios com 

canhões. 

A partir do surgimento da pólvora até os drones que podem adquirir objetivos de 

valor estratégico comandados remotamente do outro lado do globo, o uso de novas 

tecnologias foi decisivo no campo de batalha e atualmente no campo de combate 

continua a ocupar um papel de liderança 

 Devido à natureza mutável do combate moderno, que continua a modificar seus 

princípios e a maneira de conduzir operações militares, também muda a maneira como 

os soldados são formados e adestrados em todos os aspectos, concedendo novas 

ferramentas e maneiras de aprender. 

As novas tecnologias criaram um novo espectro, que se soma aos três espaços 

físicos (terra, ar, mar), o espectro eletromagnético ou ciberespaço. De fato, a OTAN, em 

sua mais recente doutrina conjunta (Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations), 

reconhece a existência desses domínios e cada um dos quais é preferencialmente 

usado por uma Força (Exército, Marinha, Força Aérea) e apresenta novos desafios para 

os elementos do emprego militar, não apenas na aplicação da ciência física, mas de 

mudar comportamentos e procedimentos. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Este trabalho se baseará em uma análise de como o uso de novas tecnologias 

afetam o campo militar e quais são os novos paradigmas que apresentam para a 

condução de operações militares, visto que o modo de fazer a guerra evolui com os 

avanços. Com os recursos tecnológicos e disponíveis de cada nação, a direção militar 

vê a necessidade de desenhar conceitos operacionais para aproveitar essa tecnologia 

disponível e aplicá-la da forma mais eficiente possível nos diferentes domínios em que 

atua. 

Assim, o problema de pesquisa central pode ser descrito na seguinte pergunta: 

Como o uso de novas tecnologias afeta o campo militar, desde o uso na educação, 

formação e adestramento, como no desenvolvimento das operações? 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar como o uso de novas tecnologias 

afeta o campo militar, desde sua utilização na educação, nos treinamentos, como no 

desenvolvimento das operações e como apresenta novas mudanças as formas de 

planejar e executar as operações  

Como objetivo específico podemos apontar o conhecimento de quais são as 

tecnologias que podem conceder maior conhecimento / capacidade ao poder militar de 

um elemento e como o uso de novas tecnologias afeta na formação das tropas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

O desenvolvimento e o surgimento de novas tecnologias não só alcançou nossas 

Forças e as dotou de novas capacidades. "O inimigo", por representar de alguma forma 

nossas ameaças potenciais e reais, também foi alcançado por elas e é um uma das 

principais contribuições em termos de avanço tecnológico. Qualquer indivíduo ou 

organização localizada em algum ponto remoto do planeta pode acessar um fluxo de 

informações muito importante como receptor ou transmissor. 
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Este tipo de tecnologia, além de ser utilizada por diferentes organizações 

governamentais e não governamentais, é também escolhida por grupos terroristas, cujo 

principal objetivo é aumentar os seus níveis de eficiência e flexibilidade e que hoje 

possuem tecnologias que lhes permitem se organizar e coordenar em uma melhor 

forma de suas organizações dispersas e antes desconectadas, bem como acessando 

as mais diversas informações sobre seus objetivos e interesses. As organizações 

terroristas no Oriente Médio são exemplo, em suas diferentes escalas, dessa ideia, pois 

compartilham os princípios de organizações em rede, dotadas de igualdade relativa, 

descentralização estrutural, delegação de autoridade na tomada de decisões e um 

grande número de interconexões flexíveis entre grupos e indivíduos. dispersos (David 

Ronfeldt e John Arquilla, 2003). 

Isso nos leva a mais um motivo para considerar o grau de importância de saber 

quais são as novas tecnologias e os desafios que elas apresentam, seja pela mudança 

constante do campo de batalha, seja pelo surgimento contínuo de novas tecnologias. A 

grande custódia pode significar a incorporação de novos equipamentos ou a 

implementação de novas Doutrinas que se adaptem aos novos paradigmas 

apresentados pelas novas tecnologias. Isso requer uma análise que nos permita 

discriminar quais são os fatores mais importantes a serem levantados em consideração 

aos nossos novos cenários impostos no combate moderno como o uso de novas 

tecnologias e como elas influenciam as operações militares para estabelecer 

prioridades, otimizar seu uso e determinar o que é necessário para incorporar esses 

sistemas de armas. 

 

2. METODOLOGIA 

 No presente trabalho, será utilizada uma metodologia descritiva, qualitativa e não 

experimental para posteriormente chegar a um processo de síntese que permita tirar 

conclusões valiosas. O trabalho será realizado com base na análise e revisão de 

bibliografia preexistente como livros, monografias e estudos de caso, bem como 

recolhidos em entrevistas com pessoas em atividade, nomeadamente não referindo 

processos vividos, formação profissional ou experiência.  
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2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Segundo a  Military Review N°4 ed 1998, estabelece em seu artigo “O 

EXÉRCITO DO AMANHÃ: DESAFIO DA MUDANÇA NÃO LINEAR” que 

 “  Os projetistas da força atualmente 

.. () devem penetrar no grande número de 

escritos futuristas, alguns fantásticos e até 

presentes, para poder fazer projeções 

precisas sobre os ambientes geopolíticos e 

as capacidades militares do futuro”   

 e adiciona 

 “ A resposta convencional é que o 

pensamento militar é inerentemente 

conservador e, portanto, propenso a repetir a 

última guerra, em vez de se preparar para a 

próxima. No caso de 1914, por exemplo, as 

supostas falhas do pensamento militar são 

quase lendárias”. 

Enrique Fojon no seu artigo intitulado“ DESARROLLO TÉCNOLOGICOS    

MILITARES  FRENTE A NUEVOS CONCEPTOS OPERATIVOS ” nos fala de  que: 

“ Na sociedade digital de hoje, a 

mudança tecnológica acelerada 

revoluciona o caminho da guerra, cria 

novos domínios como o espaço sideral, o 

ciberespaço e o espectro 

eletromagnético e nos obriga a revisar ou 

habilitar conceitos operacionais”. 
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Dos trechos anteriores e da outra bibliografia citada como referência, podemos 

ver que o paradigma das novas tecnologias aplicadas às operações militares não é 

novo, mas que, ao salvar distâncias, existem muitos exemplos históricos de como eles 

impactaram positivamente aqueles que sabiam adaptar seus conceitos de emprego de 

maneira negativa para aqueles que foram relegados a essa tarefa. 

Como diz John Arquilla and David Ronfeldt en “CYBERWAR IS COMMING”:  

“ Ao longo da história, doutrina 

militar, organização e estratégia 

continuamente sofreram profundas 

mudanças devido em parte a 

descobertas. A falange grega, a 

combinação de arma e navegar, o dique 

em massa, a blitzkrieg, o Comando 

Aéreo Estratégico - a história está repleta 

de exemplos em que novas armas, 

propulsão, comunicação e tecnologias de 

transporte fornecem uma base para 

mudanças vantajosas na doutrina, 

organização e estratégia que permite ao 

inovador evitar o desgaste exaustivo 

batalhas e, em vez disso, busque uma 

forma de guerra "decisiva". 

Assim mesmo podemos concordar com Russell Weigley, quando descreve que:  

“. . . a tecnologia da guerra não consiste 

apenas em instrumentos destinados 

principalmente para a guerra. A 

capacidade de uma sociedade de 

trabalhar guerra depende de cada faceta 
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de sua tecnologia: suas estradas, seu 

transporte veículos, sua agricultura, sua 

indústria e seus métodos de organização 

sua tecnologia. Como diz Van Creveld, 

“por trás do hardware militar há hardware 

em geral, e por trás disso há tecnologia 

como um certo tipo de know-how, como 

forma de olhar o mundo e lidar com seus 

problemas ”.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apenas 60 anos se passaram desde a introdução do computador, pouco mais de 

40 anos desde a invenção do microprocessador e 25 anos desde a introdução da 

Internet . Cada um desses marcos (e os consequentes avanços em cada uma dessas 

interrupções) amplificou, ampliou e multiplicou a importância, a interferência e as 

possibilidades da tecnologia e sempre esteve ligada ao âmbito militar. Não é novidade 

que as necessidades militares deram lugar a avanços tecnológicos muito benéficos 

para humanidade, por exemplo, a internet, através de sua primeira “geração” que foi a 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) e foi criada em nome do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O uso de sistemas de comunicação 

celular é outro exemplo: ele surgiu no campo de batalha, especificamente para 

substituir telégrafos que impediam a comunicação rápida porque eram pontos vitais ao 

atacar o inimigo, impedindo a comunicação entre batalhões, etc. 

Uma constante dos últimos 15 anos tem sido a crescente relevância que a 

tecnologia (em um sentido amplo) assumiu em nossa vida cotidiana, seja nos esportes, 

saúde, treinamento, trabalho. Tudo se tornou intensivo em tecnologia, uma vez que um 

fator que era escasso agora está relativamente ao alcance de todos. 

No âmbito militar, não houve exceção a essa escalada no surgimento e uso de 

novas tecnologias. É possivelmente nesta última década que a análise e interpretação 

da influência da tecnologia no mundo realmente mudou notavelmente, passando de 



7 
 

uma presença seletiva ao emprego como um elemento que agrega valor e pode 

modificar situações que no passado poderiam ser consideradas irreversíveis.  

Outro fator a ter em conta é que a queda dos orçamentos obriga os militares a 

procurar uma melhor relação custo / benefício dos armamentos, o que dá origem ao 

que é pode-se chamar o aplicativo de tecnologia civil spin-in o para os militares. As 

tecnologias duplas afetam principalmente o campo de telecomunicações, informação, 

transporte, sensores, microeletrônica, materiais especiais, etc. Isso deve significar que 

atualmente, existem muito mais produtos desenvolvidos para aplicação civil e adaptada 

às aplicações militares, que o preparado a partir de uma perspectiva militar e depois 

estendido a uma aplicação civil. Poucos produtos, originalmente militares, são 

suficientemente competitivos em um mercado civil, onde uma forte concorrência e onde 

a relação qualidade/preço prevalece sobre o puro conceito de desempenho ou 

características. 

 

3.1 NOVOS PARADIGMAS 

Dizemos que as novas tecnologias provocam uma mudança contínua nas formas 

de ver as coisas, de obter e analisar informações, de gerir os recursos, de capacitar 

nossos militares, além de melhor as condições de vida e de trabalho tanto em paz como 

em campanha e optimizar procedimentos. Porém, esse processo transformacional que 

eles geram tem a ver menos com a tecnologia e mais com os paradigmas e crenças 

daqueles que compõem a organização e seu nível de maturidade digital, ou seja, a 

tecnologia em si não importa, mas a contribuição de valor que dito outorga. Aí reside a 

importância dos critérios de seleção que são levados em consideração quando se quer 

incorporar uma nova tecnologia às Forças Armadas, pois como mencionamos 

anteriormente, as possibilidades são quase infinitas.  

O mercado atual (embora nos limitemos às empresas ou países com uma 

indústria de defesa) oferecem produtos tão variados e igualmente eficientes, em uma 

ampla gama de necessidades para cobrir, comunicações, comando e controle, 
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inteligência e contrainteligência, segurança digital, aquisição de alvos (aeronaves e 

artilharia), vigilância, entre muitos outros. Então, como determinamos quais fornecem o 

valor que nossa organização precisa?  

É claro que, se pudéssemos escolher, seriam todos eles, mas diante dessa 

impossibilidade, devem ser estabelecidas prioridades, algumas delas claramente 

definidas por potências mundiais como o treinamento de tropas, C3I (comando, 

controle, comunicações e inteligência) e segurança. Outro fator que mencionamos é a 

maturidade digital. Entende-se que para ter sucesso na transformação digital (na 

incorporação de novas tecnologias) é importante que a organização saiba onde está e 

aonde quer chegar. Desta forma, pode-se alinhar a sua estratégia à capacidades que já 

possui, às possibilidades que o mercado oferece e às tendências do enquadramento 

internacional (ou experiências dos Poderes que o têm testado em combate) visto que 

normalmente estão na vanguarda neste tipo de avanços, desde a criação de novos 

tecnologias, sua incorporação em vigor e o desenvolvimento e adaptação de 

procedimentos e doutrinas em suas forças. 

Tendo como centro de gravidade a análise do uso de novas tecnologias e como 

isso tem gerado novos paradigmas nas Forças Armadas, podemos citar a criação da 

Força Espacial nos Estados Unidos da América, ação dita que foi realizada com graça 

em um início, marca um ponto de referência na importância e seriedade com que uma 

potência mundial assume os novos conceitos que hoje fazem parte da guerra moderna, 

como o espectro eletromagnético, guerra eletrônica e o ciberespaço, já que esses 

conceitos se relacionam com a força espacial. Isso é algo que desenvolveremos 

brevemente . 

Há várias décadas, as Forças Armadas dos Estados Unidos reconhecem que a 

tecnologia suscita novos conceitos relacionados à condução da guerra e que oferece 

oportunidades para o desenvolvimento de novas capacidades. A novidade é a 

velocidade da mudança tecnológica e como o setor comercial da indústria de defesa 

(que hoje tem um grande impulsionador do desenvolvimento do seu país) tem estado 

envolvido em algumas áreas de vital importância para as Forças Armadas.  
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Ao relacionar a evolução da tecnologia com sua visão de futuro, eles concluíram 

que todos esses novos sistemas e tecnologias representam um valor estratégico hoje, 

não apenas pelas capacidades que oferecem aos militares, mas também por grande 

parte de sua economia e estilo de vida, desde transações bancárias à previsão do 

tempo, serviço de televisão e indicações de GPS, por exemplo, que dependem da 

utilização de satélites que operam 24 horas por dia. O valor estratégico que eles 

representam deve ser mantido e cuidado, pois ao mesmo tempo que oferece vantagens 

e benefícios, é também um risco potencial para a sua segurança nacional e os seus 

interesses. 

 Com a criação da Força Espacial, os Estados Unidos buscam não apenas dar 

proteção aos seus satélites essenciais para as guerras modernas (usados 

principalmente para comunicação e vigilância), mas manter seu poder de combate em 

um novo espectro que hoje é decisivo. Seu presidente Donald Trump mencionou a esse 

respeito : "o espaço é o mais novo domínio do mundo para lutar na guerra" e seu vice-

presidente Pence também argumentou "... que o espaço é um domínio de combate na 

guerra ..." e até fez menção que outras potências globais, como Rússia e China, já 

estão tratando como tal. 

A Força Espacial dos EUA tem responsabilidades que "incluem o 

desenvolvimento de profissionais espaciais militares, aquisição de sistemas espaciais 

militares e maturação da doutrina militar para o poder espacial". Tamanha é a seriedade 

da força recém-criada que US$ 40 milhões foram alocados apenas para seu criação, e 

mais de US$ 700 milhões como orçamento anual, já possui um satélite militar de 

comunicações em órbita (criado pela Lockheed Martin como parte de uma rede de seis 

satélites), um avião espacial (o X-37B com experimentos da NASA ) e seus primeiros 

graduados da Academia Militar da Força Aérea. Como podemos ver, todas as medidas 

fazem parte de um conjunto de ações que vão desde uma nova força que se agrega às 

convencionais (Exército, Marinha e Força Aérea) até a treinamento de tropas e 

desenvolvimento de novas doutrinas. Sem dúvida uma mudança que marca não apenas 

como as guerras do futuro serão travadas, mas também o ambiente espacial e as novas 

tecnologias têm uma importante predominância hoje. 
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3.2 NOVAS TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE ARMAS 

Durante décadas, a inclusão da tecnologia teve como objetivo o desenvolvimento 

de novas armas, dispositivos e ferramentas que melhorassem ou otimizassem os 

existentes, foi quando o surgimento de alguns deles causou tal impacto devido aos seus 

sistemas inovadores, sua melhor confiabilidade, melhor pontaria, menor custo, sua 

maior capacidade de destruição, etc. Isto que gerou um rompimento na forma como era 

utilizado, ou seja, modificou táticas, procedimentos ou comportamentos. Atualmente 

podemos dizer que o desenvolvimento de novas tecnologias continua bem à frente do 

desenvolvimento de novas técnicas, de táticas ou estratégias, mas continuam a 

modificá-las e afetá-las quase diretamente. A seguir discutiremos como as novas 

tecnologias modificaram as armas e equipamentos das tropas e como isso modificou 

em alguns casos a forma de lutar certos combates. 

A aplicação de implementos tecnológicos nas tropas e em particular nos 

soldados, tais como as suas armas pessoais ou proteção individual, levou alguns 

países a criarem um conceito de “soldado do futuro”, um soldado mais forte, mais 

eficaz, que não só alcança com menos esforço o cumprimento de sua missão, mas 

representa um custo menor em termos de vidas perdidas e seu custo político colateral. 

Para citar alguns desses projetos podemos encontrar os programas “American Future 

Force Warrior” com seu componente “Land Warrior”, ou seu equivalente Inglês “FIST”, 

Alemão “LDZ”, Francês “FÉLIN”, Russo “RATNIK” ou Espanhol “COMFU”, que 

apresentaram propostas de novos uniformes, miras, capacetes com diferentes tipos de 

viseiras, coletes à prova de balas de última geração, etc. Mas a tecnologia, por mais 

avançada que seja, ainda não foi capaz de conceber coletes à prova de balas leves e 

flexíveis. Além disso, exoesqueletos robóticos ainda não estão operacionais o suficiente 

e custam muito alto e uma autonomia muito reduzida devido às suas baterias, Mas a 

pesquisa e o desenvolvimento continuam e forneceram alguns elementos que já foram 

testados em combate. 

Todo soldado quer e precisa ver ou saber o que está do outro lado de um 

obstáculo, montanha ou altura. Naturalmente sua vida depende disso. Obter 
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informações sobre o inimigo, sua composição, armas, dispositivo, localização, bem 

como conhecer as características de um obstáculo, do terreno, e outros, são 

fundamentais para a tomada de decisão, embora o uso de drones e aeronaves não 

tripuladas hoje já sejam de uso comum nas capacidades dos países com maior poder 

de armamento. Isto oferece informações cruciais em tempo real e com segurança, e 

ainda com capacidades ofensivas que permitem a aquisição de alvos de alto valor 

estratégico como suporte de fogo para as forças empregadas em terra. A introdução de 

novos tipos de sensores e plataformas que o soldado da linha de frente pode 

transportar, operar e receber seus dados a tempo real, é uma diferença vital para a 

eficácia das tropas terrestres. Hoje já existem alguns aparelhos como o “RQ-11 Raven”, 

o “RQ-20 Puma” ou o norte-americano “WASP III”, que são drones telecomandados 

lançados à mão. São capazes de navegar sozinhos e enviar imagens ópticas e 

infravermelhas para as estações de controle da linha de frente, o que permite melhorar 

as informações e acelerar a tomada de decisões das unidades a um nível inferior. O 

uso dessas tecnologias geram novos paradigmas, visto que, a ferramenta citada e suas 

capacidades implicam na necessidade de dar a esses comandos de unidades menores 

mais flexibilidade e autonomia na tomada de decisões, uma vez que eles têm novos 

elementos de julgamentos e informações em tempo real em um cenário cada vez mais 

mutável.  

Outros tipos de sensores também chegarão em breve ao campo de combate. Um 

exemplo de possibilidade é uma espécie equivalente, no campo militar, aos sistemas de 

detecção de tiros usados pelas forças policiais dos Estados Unidos, sistemas capazes 

de localizar a origem de um tiro antes que o projétil chegue ao seu destino. Outro 

exemplo são os sistemas de visão que permitem que um soldado seja visto do outro 

lado de uma parede (como térmico e infravermelho em aeronaves) ou sistemas de 

identificação biométrica individual, mesmo à distância, que podem complementar alguns 

dos novos sistemas existentes, como jeep inteligente usado por Israel para patrulhar 

suas fronteiras. 

A incorporação de novas armas individuais desenvolvidas com novas tecnologias 

(como lançadores de granadas inteligentes em que podem ser selecionadas a distância 
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e a altura em que podem detonar, melhorias na mira e estabilização do tiro do soldado 

de infantaria regular) somadas ao uso de armas já comprovadas em combate (como o 

míssil antitanque Javelin) confere à infantaria uma capacidade de ataque superior, 

estendendo seu alcance efetivo até aproximadamente 3 a 5 km. Este fator implicaria em 

uma grande mudança de doutrina em países como o nosso, e replantaria a maioria dos 

conceitos de uso de nossos elementos, que, por não possuírem essa capacidade, 

seriam incomparáveis e quase obsoletos diante de uma força de tais características. 

Como exemplo prátoco, de uma posição defensiva, o alcance de um Guarani é de 2km. 

Ele não teria oportunidade de atirar com eficácia contra uma tropa a pé.  

E isso não é tudo. Existem outros programas de pesquisa e desenvolvimento que 

poderiam melhorar substancialmente a precisão do fogo de infantaria utilizando 

sistemas inteligentes, reduzindo drasticamente o consumo de munição e aumentando a 

eficácia do atirador. A partir de um estudo norte-americano, estimou-se que na segunda 

Guerra Mundial, as tropas daquele país precisaram de cerca de 20.000 munições para 

as baixas, 200.000 na Guerra do Vietnã e 250.000 no Iraque e Afeganistão, por isso 

estão desenvolvendo tecnologias como a utilizada pela empresa “Tracking Point”, que 

utiliza um sistema integrado rifle, munição e mira computadorizada, onde o atirador 

determina o ponto de impacto desejado através da mira, e o computador realiza os 

cálculos atirando no momento exato para garantir que o projétil atinja o local desejado, 

ou o novos sistemas com munição de 12,7 mm que "seguem" seu alvo modificando sua 

trajetória até o impacto. Em um alvo móvel, essas tecnologias representariam, como 

mencionamos, uma redução no consumo de munições e na capacidade de letalidade 

do soldado da linha de frente, mesmo para tropas não tão treinadas. 

As tecnologias e dispositivos descritos acima são apenas alguns dos inúmeros 

avanços no armamento em que a tecnologia de última geração está ultrapassando os 

limites, o que nos leva à seguinte conclusão: a velocidade que essas ferramentas 

conferem ao desenvolvimento das operações, a modificação das profundezas do 

campo de batalha que eles implicam são alguns dos novos paradigmas a serem 

considerados para os próximos conflitos. 
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3.3 NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO  

O fenómeno a que nos referimos anteriormente (transformação digital), 

revolucionou todos os aspectos da nossa organização e foi também introduzido na 

educação e formação dos nossos quadros e militares, tanto numa perspectiva individual 

de formação e aperfeiçoamento como na formação dos conjuntos. Isto se deve à 

incorporação das novas tecnologias e todo o seu conjunto de recursos, processos e 

ferramentas de informação e comunicação aplicados à estrutura e às atividades do 

sistema educacional em suas diversas áreas e níveis. 

 Embora devamos reconhecer que este trabalho não é totalmente novo, de fato, 

o combate, a comunicação entre OM, exercendo o comando e o controle dos elementos 

em um teatro de operações, requer um uso intensivo de tecnologias de informação e 

comunicação, com o que é lógico deduzir que os militares estão acostumados a utilizá-

los. Esses militares utilizam-se dessas tecnologias aceitando e avaliando cada nova 

incorporação além de mostrar uma rápida adaptação, por isso é opinião do autor que as 

Forças Armadas encontraram no uso da tecnologia de a informação de uma solução 

para os problemas que se colocam na hora de treinar seu pessoal, principalmente 

utilizando os novos modelos educacionais para obter de suas tropas novas capacidades 

para enfrentar as demandas que delas se esperam. Esta solução não se deve apenas à 

utilização de dispositivos tecnológicos para fins educacionais como o uso de 

computadores, a possibilidade de acesso à internet, “pizzarrones” digitais, tablets 

inteligentes ou simuladores de combate, mas também no seu valor complementar como 

ferramenta educacional. 

A exigência de instruir os diferentes membros das Forças Armadas em 

determinadas áreas ou sistemas e de treinar os comandantes e seu estado-maior na 

condução e controle das Forças em um curto espaço de tempo e ao menor custo 

possível, deu origem a um desenvolvimento acelerado de novas tecnologias 

educacionais como simuladores modernos e sofisticados, que reproduzem um cenário 

de combate bastante real, por meio da utilização de logaritmos computacionais 

complexos e complementos tecnológicos como sensores, telas e instrumentos reais-
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símile, somados à complexidade, alto custo e o ambiente operacional dos sistemas de 

armas modernos.  

A simulação avançada tem sido cada vez mais usada. Estes formadores são 

capazes de proporcionar um treino mais intenso do que o que se consegue em 

sistemas e equipamentos reais e tudo isto num ambiente de aprendizagem seguro e 

cômodo. A fidelidade que se consegue com estes modernos aparelhos permite ao 

instrutor avaliar com um alta confiabilidade o comportamento observado no simulador e 

prever sua correta transferência para sistemas reais. Outros benefícios importantes são 

a economia de combustível e munição. Uma redução dos efeitos adversos no meio 

ambiente e nos custos de instrução, treinamento e operação.  Além disso, a capacidade 

de controlar os vários fatores que afetam o desempenho à vontade de uma determinada 

tarefa ou atividade, como condições climáticas, inimigo, terreno, entre outros. Hoje 

podemos observar em nossos exércitos que sem ter recursos quase ilimitados como 

possuem as grandes potências, temos simuladores que justamente permitem, diante 

dessa urgente necessidade de redução de custos, treinar e ser treinado nas mais 

diversas funções, com ação real em ambiente simulado e/ou ação e ambiente simulado, 

alguns desses exemplos são os simuladores de batalha, os simuladores de tiro (em 

todas as suas variantes, de torres de tanques, armas antitanque a tiro de fuzil e pistola), 

simuladores de máquina de alto desempenho, de mergulho, de pilotagem de 

aeronaves, entre outras. 

É verdade que os simuladores  podem ser uma ferramenta valiosa no processo 

de instrução, treinamento e manutenção de uma capacidade operacional. Também é 

verdade que a melhoria da aprendizagem não é garantida "per se", ou seja, que 

necessariamente a sua utilização, como qualquer outra tecnologia utilizada na 

educação, deve ser aproveitada de forma adequada na sua complementaridade, para 

que se torne uma verdadeira e significativa contribuição para o processo de ensino-

aprendizagem das Forças em todas as suas variantes, bem como incluída no programa 

educacional como parte integrante dele, uma vez que seu uso não é como se crê 

vulgarmente para tornar a instrução mais atrativa ou substituir a atividade do instrutor, 

mas deve complementá-la, ao instrutor e à prática real nunca deve ser omitido ou 
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acreditar que pode ser totalmente substituído por qualquer tipo de tecnologia, a 

premissa deve ser sempre utilizá-lo para potencializar as capacidades e otimizar o 

processo de aprendizagem.   

Resumindo, podemos dizer que a utilização das novas tecnologias aplicadas à 

educação, tanto na formação no processo de ensino-aprendizagem como na formação 

como parte da formação, são tecnologias de informação e comunicação avançadas que 

contribuem enormemente para a manutenção de elevados padrões. Padrões de 

eficiência com menor custo de utilização de equipamentos reais e muitas vezes mais 

eficazes, e obviamente sempre com menos risco, por exemplo no caso de simuladores, 

fornecem uma instância para resolver situações que podem ser encontradas em 

combate real e cometer erros (com capacidade de corrigi-los) que seriam inaceitáveis e 

/ ou irreversíveis na realidade, reduzindo significativamente os riscos e custos de 

treinamento e ainda contribuindo para preservar o equipamento real, minimizando seu 

desgaste ou probabilidade de destruição em caso de potencial ocorrência de acidente.  

A incorporação de novas tecnologias inseridas no campo educacional e como 

elemento complementar do sistema educacional tem potencializado as capacidades de 

nossa organização, disponibilizando novas e mais sofisticadas ferramentas aos 

instrutores, permitindo a aplicação de novas técnicas de ensino e apresentando os 

alunos de forma mais simples e mais Os cenários complexos tanto das operações 

quanto dos procedimentos da arte da guerra são compreensíveis, e para os alunos a 

possibilidade de terem mais acesso, conectividade, inter-relação e até possibilidades de 

aprendizagem autônoma / semi-dirigida, é importante ressaltar que ainda é importante 

manter uma atualização constante, valorize qual é a contribuição de valor que a 

tecnologia traz sobre a própria tecnologia e lembre-se que devem ser sempre de 

natureza complementar, nunca podendo substituir a presença do instrutor, pois além 

dos motivos óbvios, o mesmo sempre faz uma contribuição direta ou indireta das 

experiências e transmissão de valores da nossa profissão. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, mencionamos alguns dos mais recentes avanços 

tecnológicos, aplicados ao desenvolvimento de novos dispositivos e suportes de uso 

militar, tanto para aplicação direta em combate como no âmbito educacional como 

ferramenta complementar na educação e o treino das tropas, tomando como premissa a 

questão colocada no início do referido estudo e após análise das informações 

levantadas, podemos obter algumas conclusões que dão uma resposta sobre como as 

novas tecnologias impactam o campo militar e quais as mudanças que representam. 

Partindo do uso de novas tecnologias aplicadas na educação e formação das 

Forças Armadas, podemos destacá-las como uma ferramenta complementar que 

proporciona dinamismo, realismo e qualidade à instrução e execução de práticas, a 

baixo custo e com segurança, cabe destacar que a sua utilização seja sempre 

complementar e que nunca substitua a execução efectiva de técnicas e procedimentos 

de combate bem como por um instrutor experiente, mas que se bem utilizado, conferirá 

às tropas profissionalismo e um elevado nível de eficiência. 

Quanto ao resto das alterações que as novas tecnologias provocam, podemos 

constatar que as novas tecnologias, principalmente informação e comunicação, 

modificaram radicalmente as três esferas clássicas de aplicação do poder: a política, a 

económica e a militar, e a atual competição tecnológica. constitui, em si, sua própria 

esfera que determina ou condiciona os fatores de poder. O poder militar deve adaptar-

se ao desenvolvimento tecnológico, identificar as tecnologias aplicáveis, controlar os 

seus efeitos através de processos de inovação integral e integrá-los em conceitos 

operacionais verificáveis, tendo em conta que o elemento humano, devidamente 

preparado, é o principal recurso e o talento uma nova componente de ethos e eficácia 

militar. 

O surgimento de tecnologias altamente disruptivas como operações realizadas 

no espectro eletromagnético ou do ciberespaço deve ser incorporado à doutrina 

(preferencialmente conjunta), deve-se levar em conta que é um processo que 

certamente levará tempo e até alguma resistência em alguns casos, mas o impacto que 

essas novas tecnologias têm se reflete na velocidade com que as operações são 
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realizadas atualmente, na mudança de teatros de operações, essas tecnologias não só 

aumentam as capacidades das tropas, mas também modificam as distâncias 

convencionais dos elementos de combate, reduzir os danos colaterais à população civil, 

oferecer um maior e constante fluxo de informações às cadeias de comando da 

hierarquia inferior e oferecer segurança e proteção às tropas empregadas, o 

desenvolvimento contínuo dessas tecnologias coloca o desafio de dada a 

impossibilidade de possuir os recursos necessários para adquiri-los, com orientá-los 

detalhadamente para tentar tomar as medidas necessárias para neutralizá-los se 

necessário e, no melhor dos casos, servir de guia para o seu próprio desenvolvimento, 

como dizia Heráclito "A única coisa permanente é mudar" a forma de combater a luta e 

até o inimigo está se movendo, nas palavras de Frank Hoffman "as doutrinas militares 

convencionais do século vinte dirigidas contra os Estados-nação e os exércitos em 

massa da era industrial estão efetivamente mortas", grande parte da mudança se deve 

ao aparecimento constante de tecnologias disruptivas, cabe a nós gerá-los, identificá-

los, adotá-los e desenvolvê-los para manter uma capacidade de combate real, que nos 

permita cumprir a missão.
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