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RESUMO 

Este trabalho consiste no confronto entre as e~ 

pectativas dos alunos e o currículo oferecido pela AFA,co~ 

preendendo tanto a formação como o futuro desempenho pro

fissional dos alunos. 

Entre os objetivos do trabalho destacam- se: 19) 

Identificar a proposta dos cursos oferecidos pela AFA,seus 

respectivos objetivos, carga horária , etc.; 29) Identifi

car a percepçao que os alunos e professores têm de sua for 

maçao acadêmica e preparo especifico de especializaçã~ 39} 

Fornecer subsIdies para uma possivel revisão da proposta 

curricular da AFA. 

A abordagem utilizada na pesquisa foi empírica, 

sendo realizados questionários e entrevistas com alunos e 

professores da AFA. Quanto à fundamentação teórica neces

sária para analisar os dados obtidos , recorreu-se à Teoria 

de Campo de Kurt Lewin, já que ela privilegia o objeto "e~ 

pectativa" na dinâmica do meio institucional, ficando o cur 

riculo como representante deste contexto educacional, assim 

como estudos sobre a Instituição Militar. Por outro lado, 

fundamenta-se esta pesquisa no referencial teórico de aná

lise do curriculo, tentando-se identificar o modelo propo~ 

to pela AFA. Estudaram-se, então, o modelo técnico- linear 

e o dinâmico-dialógico. 

As conclusões sao: 

- a g r unde ma i ori a de a lunos q ue ingressa na .\ I·'A 

cem como "idea l" se r oficia l a v iador d a Ae r o náu tica , s\.'I\I..lo 
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portanto, os demais cursos, objeto de pouco interesse por 

parte dos Cadetes; 

- o estigma de desligamento é permanente durante 

o período de formação acadêmica, gerando urna tensão que po

de ser caracterizada corno um "medo" de ser eliminado da 

MA. 

- as expectativas dos alunos centralizam-se mais 

na sua formação do que no seu futuro desempenho profissio

nal, isto é, a dedicação em tempo integral à instituição 

canaliza suas necessidades e interesses para urna realiza

çao imediata; 

- o currículo adotado pela AFA apresenta caract~ 

risticas majoritariamente do modelo técnico-linear, fican

do porém, identificado no modelo dinâmico-dialógico uma 

possível proposta de reformulação curricular; 

- os professores g9stariam de poder participar 

mais da elaboração do currículo da AFA, ao invés de atua

rem restritamente, em termos de aplicação e eventuais su

gestões de sua área. 

As considerações feitas por todos os que partic! 

param da pesquisa foram extremamente relevantes, apontaram 

para a necessidade de uma democratização do ensino oamofor 

ma de aperfeiçoar ainda mais a formação do oficialato bra 

sileiro, visando ao fortalecimento de uma naçao jovan e pote.!! 

cialmente rica como o Brasil. 
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ABSTRACT 

This paper 15 a confrontation between the 

expectations of AFA's students and the reality of the 

curriculum offered by the institution, encompassing both 

the students' formation and their future professional 

performance. 

Among its objectives are: 1) identifying the 

curricular propasals of the courses offered by the AFA, 

their respective goals, number of haurs, etc; 

2) determining how students and teachers perceive the 

acade mic formation and the specific specialized trainingi 

3) providing subsidies for a possible curricular 

reformulation at the AFA. 

The approach was empírical, questionaires being 

applied and interview5 made with AFA students and 

teachers. The theoretical fundaments needed to analyse the 

data o btained was taken from Kurt Lewin's Field Theory, 

since it prioritizes the object "expectations" in the 

dynamics of the institutional environment, the curriculum 

representing this educational context, as well ' as stuàies 

about Military Institutions. On the oth.er hand, this 

research ~ ~ased on the theoret1cal referentia! of 

curr1culum analysis, while an attempt is made to 1dentify 

the mode! proposed by the AFA. The techno-linear and 

dynamic-dialogical mode!s were examined. 
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The conclusions were: - the "ideal" of the great 

majority of students who enter the AFA 1s to become Air 

Eorce pilot officers, 50 that unrelated courses are of 

little interest to the cadetsj - the stigma attached to 

being discharged 1s permanent durinq the academic formation 

period, generating a tension that may be characterized as a 

"fear" of being expelled fram the AFA; - the students' 

expectations center on their formation, rather than on this 

professional performance, that 1s, the full-tirne dedication 

to the institution channels their needs and interests to an 

immediate realization; - the characteristics of the 

curriculum adopted by AFA belong mostly to the techno-lmear 

method, while the dynamlc-dialogical model points to a 

possible proposal for a curricular reformulation; - the 

teachers would like to participate more in AFA's curriculum 

planning, instead of having a restric participation in 

terrns of application and contingent suggestions to their 

area. 

The observat1ons made by alI those who 

participated in the survey were extremely relevant since 

they pointed to a need to democratize teaching as a way of 

greatly improving the formation of Brazilian Air Force 

officers, aiming at strengthining a young, potentially rich 

nation as Brazil. 
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1 - JUSTIFICATIVA 

A Universidade vem sendo questionada por toda a 

comunidade, não só devido aos seus fatores internos (est~ 

tura e funcionamento), mas, também, a fatores externos como 

conjuntura e relacionamento da Universidade com os demais 

setores da sociedade. 

Entre os pontos de reflexão que levam a esta ana

lise identificamos na área interna a qualidade do ensino, 

a autonomia da universidade, os problemas da pesquisa,etc, 

e na área externa, a relação Educação-Mercado de Trabalho, 

a interação da Universidade com seu contexto sóclo-econô-

mico-cultural, as expectativas quanto ao "produto 

da Uni versidade entre outros aspectos. 

final" 

A decisão do aluno em frequentar a Universida-

de ocorre por vários motivos, que vão desde a ascensao so

cial e a busca permanente da educação até uma po~sível qu~ 

lificação e habilitação profissional. A Universidade ofe

rece as "ferramentas iniciais", sendo a prática a respon

sável pela complementação dos estudos recebidos. Se a Uni 

versidade não é básica nem necessária para se ter uma pro

fissão, ela se constitui, entrentanto, no espaço pedagõgi-

co e social, politico e cultural, que legitima a 

tação pretendida para o ingresso em determinada 

sao. 

habili

profis-

Mesmo que ao final do 29 grau o aluno já esteja 

no me rcado de trabalho, com uma "profissão em exercícic", 

continua significativo o numero de aluno~ que aspiram .1O 

ingresso na Universidade devl..c1o ao "status" e promoçao so-
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cial que esta confere. 

A experiência de alguns anos ministrando aulas 

no 29 grau, no pré-vestibular e no 39 grau, permitiu a pes 

quisadora observar a ansiedade com que é encarada essa fa

se de escolha da carreira por esses alunos. 

o interesse demonstrado por um grupo de alunos 

pela carreira de oficial aviador, levou a autora deste tra 

balho a estabelecer contatos junto à Diretoria de Ensino 

da Aeronáutica (DIRENS), a fim de obter maiores informa

çoes sobre a formação do aviador. Esses contatos despert~ 

ram, na pesquisadora, um interesse de estudar uma Institui 

ção Milita~ dadas as características específicas do ensino 

oferecido neste setor e as expectativas manifestadas pe

los alunos. 

O estimulo à concretização desse trabalho pren

de-se nao só à existência de poucos estudos realizados em 

Instituições Militares como também a sua importância para 

compreensao, divulgação e comparaçao com as demais Insti

tuições, oferecendo aos educadores, de modo geral, subsí

dios para o conhecimento de uma realidade educacional esp~ 

cifica; aos profissionais da área de educação envolvidos 

com a Academia da Força Aérea (AFA), subsidios para uma r~ 

flexão crítica da Instituição, a partir das expectativas ~ 

presentadas pelos cadetes; aos pesquisadores, dados 

posteriores estudos. 

para 
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2 - O PROBLEMA 

o ensino superior em uma InstituiÇão Militar a

presenta características próprias e específicas, não só per 

tinentes à área particular daquela Instituição (aviação, 

neste caso), assim como os objetivos que envolvem a forma

ção do militar. 

Conhecer as expectativas dos alunos da AFA pare

ce-nos um indicador significativo, na medida que os dados 

obtidos poderão contribuir para uma avaliação conjunta da 

Instituição, que, se pressupoe, deseja obter resultados sa 

tisfatórios tanto no processo de formação do aluno-cadete, 

como no desempenho do profissional oficial da aviação. 

O centro do problema da pesquisa realizada con

siste em identificar as expectativas do aluno da AFA, uma 

vez que as mesmas podem oferecer subsIdias a uma revisão 

da proposta curricular oferecida pela instituição. Por ou 

tro lado, utilizamo-nos do currIculo corno fio condutor do 

presente trabalho, como eixo temático da pesquisa, sob o 

qual incide e infere-se os resultados das expectativas dos 

alunos. 

o pro blema gira em torno do currIculo , que se 

a p res e nta c o mo uma realidade concreta e o bjetiva a ser "vi 

vida" pelos alunos da Instituição Militar AFA. 

Corno o ensino superior em urna Instituição Mili

tar difere, em termos de mercado de trabalho, da profissi2 

nalização numa Instituição superior civil, acredita-se que 

o levantamento das expectativas dos alunos pOssibilitará 

c:mfrontar o real com o possível, o necessário com este poss,! 



velo 

o estudo dessas expectativas procurará 

der, principalmente, às seguintes perguntas: 

4 

respon-

a) A estrutura curricular da AFA encontra-se ho-

je correspondendo às necessidades da Força Aérea? 

b) Em caso de desligamento do cadete, quais as 

possibilidades de sua inserção na vida civil? 

c) Quais as expectativas dos cadetes da Força 

Aérea em relação a sua formação e seu futuro profissional? 

Por não ter sido possível levar o presente estu

do até os responsáveis pela fase decisória sobre a primei

ra pergunta, a), a instituição "Força Aérea" ficou assim 

representada pelo currículo, por ser ele reflexo das deter 

minações superiores à AFA. Portanto, alterou-se essa per

gunta para: "A estrutura curricular da AFA encontra-se ho

je correspondendo às necessidades declaradas pelos corpos 

discente e docente da AFA?" 

As respostas ao problema nao foram deduzidas a 

partir de reflexões apriorísticas da pesquisadora ou em 

função dos documentos referentes ao assunto, obtidos no Mi 

nistério da Aeronáutica. O problema nao é abstrato, se 

liga a prática e não a determinações legais; por esse moti 

vo optou- se por "dar vozes" aos alunos, isto e, 

críticas e sugestões por estes. 

permitir 

A operacionalização desse procedimento determi-

nau contatos com os profissionais diretamente ligados à 

formação dos cadetes, ou seja, àqueles que trabalham com 

as necessidades da Força Aérea, do ponto de vista da "qua

lidade do pessoal". A partir desse ponto de vista não se-
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ria válido desconhecer o que ele (o cadete) pretende para 

sua formação acadêmico-profissional. 

A segunda pergunta, b), dentro dessa perspecti

va ficou assim alterada para: "Em caso de desligamento do 

cadete, que possibilidades concretas existem de sua inser

çao na vida civil ou em outras áreas da Força Aérea, na 

perspectiva dos professores e alunos?" 

A terceira pergunta, c), apresenta-se como foco 

principal da presente pesquisa: "Quais as expectativas 00s 

cadetes da AFA em relação a sua formação e seu futuro pro-

fissional?" Essa questão reflete a prática do currículo, 

proposto pela AFA, através do depoimento ou "voz do cade

te" que se coloca em termos do real ajuste ou não às suas 

expectativas. 

Ressalte-se nao so a importância de analisar a 

expectativa de quem vivencia essa estrutura curricular co

mo também para propiciar uma reflexão e seu conseqüente a

perfeiçoamento, como é extremamente importante evidenciar, 

que, dentro da própria Força Aérea, os cadetes são capazes 

de contribuir para introdução de mudanças na sua formação, 

por serem os mesmos atores principais desse processo de 

formação. 
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3 - OBJETIVOS DO ESTUDO 

Mais do que oferecer subsidios a uma possível r~ 

flexão sobre as atividades desenvolvidas pela AFA e um po~ 

sível atendimento às expectativas identificadas pelos alu

nos, o objetivo é ressaltar a importância do ensino supe

rior em uma Instituição Militar, que contribui com sua vo

cação especifica para o desenvolvimento de um cidadão eng~ 

jado no seu momento histórico, político e social. 

são objetivos do presente estudo: 

- Verificar até que ponto as expectativas dos 

alurios coincidem com as características do trabalho desen

volvido pela AFA, 

- Oferecer aos órgãos superiores, entre outras 

contribuições, um quadro referencial indicativo do perfil 

do oficial aviador, do ponto de vista do próprio aluno; 

- Delinear a situação atual da AFA a partir dos 

documentos consultados e das observações efetuadas; 

- Revelar a percepção que os professores e alu-

nos têm da AFA no momento em que são membros 

dessa Instituição; 

integrantes 

- Contribuir para oferecer aos futuros alunos uma 

visão mais realista do processo educacional oferecido por 

aquela Instituição. 

- Fornecer dados aos educadores de outras Insti

tuições (civis e militares) informações pertinentes a uma 

avaliação de seu desempenho, assim como informações \.lue 

possibilitem uma articulação eficaz entre as mesmas; 

- Oferecer aos alunos possibilidades de realizar 
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uma auto-avaliação mais objetiva, visando a um maior equi

líbrio entre as aspirações pessoais, expectativas de desem 

penha profissional e realização de uma participação efi

ciente enquanto cidadão; 

- Fornecer subsIdios para uma posslvel reflexão 

do atual currículo desenvolvido. 
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4 - METODOLOGIA 

4.1 - Abordagem Metodológica 

o presente trabalho adotou uma abordagem empíri

co-descritiva a qual se caracteriza pela importância conc~ 

di da aos "dados", sendo esses dados entendidos como acessi 

veis a observação direta e constituindo um objeto empíri

co de conhecimento. Assim, essa abordagem tem a preocupa

çao de não construir seu objeto de um ponto de vista teóri 

co, partindo do pressuposto de que o próprio dado propor

ciona a informação necessária e confiável, cabendo a elabo 

raçao teórica um papel posterior. 

O objeto de estudo desta dissertação é "O Currí

culo da AFA um estudo exploratório", envolvendo a análi

se do próprio currículo e a expectativa dos alunos em rela 

ção ao mesmo e observações dos professores relativos ao 

currículo e à Instituição. Tal objeto de estudo não pode

ria privilegiar uma abordagem teórica, implicando o conhe

cimento prévio, por parte do pesquisador, sobre o universo 

OODcneto dessa prática educacional. Conseqüentemente, o as 

pecto empíriCO da investigação constituiu-se no cerne do 

trabalho e, por esse motivo, determinou-se a escolha da me 

todologia empírico-descritiva. Além disso, para viabili 

zar a execuçao dessa pesquisa, dentro desta opçao metodoló 

g ica , e r a ma i s ade quado a utilização d o q ue stionário c omo 

in s trumento de coleta de dados , de vido a ins titui ç ã o ~m 

questão estar situada em Pirassununga (S.P.), exigindo o 

deslocamento da pesquisadora por g r ilnde dis tância (c o m do -
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micílio e atividades profissionais no Rio de Janeiro) para 

realização da coleta de dados. Acrescendo-se a esse moti

vo as características de instituição militar, estruturada 

em um esquema rígido de atividades, que dificultam a inseE 

ção de outra atividade que não esteja prevista em sua pro

gramaçao. Essas condições limitaram a escolha das técni

cas de pesquisa à aplicação de questionários a uma amos

tra de alunos e entrevistas semi-estruturadas com parte do 

corpo docente, técnicas que são típicas da metodologia ado 

tada. 

4.2 - Procedimentos, Instrumentos e Amostra da Pesquisa

Análise dos dados 

Visando a obtenção de dados precisos sobre o 

ensino militar e, mais especificamente, o da AFA, utiliza

mos os seguintes procedimentos: 

l-Primeiramente estabelecemos contato com o De 

partamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS), visando ob

ter, por parte desse Departamento, informações gerais so

bre o ensino da AFA (sediada em Pirassununga - SP), bem co 

mo a documentação relativa ao assunto. Estabelecido esse 

primeiro contato, através do Coronel responsável por esse 

setor, questionamos a possibilidade de autorização para 

posterior visita à AFA. Visita essa indispensável 

a realização do presente trabalho. 

para 

O registro do desenvolvimento prátiCO desse pro-

cesso, gostaria de registrar, para que, de alguma manei-
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ra, sirva de mais um dado concreto a ser repassado para pos 

te ri ores estudos. 

A primeira dificuldade prendeu-se a autorização 

quanto a ida da pesquisadora à AFA. Por motivos alheios a 

nossa vontade, tivemos um intervalo, relativamente grande, 

entre o primeiro encontro com a DEPENS (Departamento de En 

sino) situado no Rio de Janeiro e o segundo contato, por 

ocasião do pedido de autorização para uma visita à AFA. Es 

se intervalo ficou marcado pela mudança de Diretoria do De 

partamento acima referido e, conseqÜentemente, mudança de 

orientação por parte do novo comando. Foi exigido da pes-

quisadora uma alteração no tratamento do trabalho e um 

maior empenho, a fim de esclarecer, mais uma vez, os obje

tivos e limitações do presente trabalho, necessitando um 

tempo maior para que o clima de receptividade, anteriormen 

te conseguido, se restabelecesse. 

Finalmente foi obtida a autorização necessária 

para a concretização da "pesquisa em campo". 

2 - Visando a melhor instrumentalização da pes-

quisadora, fez-se o levantamento dos documentos que nor-

teiam a política educacional da Aeronáutica, tais como: BoI. 

Ext. COMGEP n9 9, de 03 de jun. 85; Regulamento da Academia da 

Força Aérea; Normas Reguladoras, Regimento Interno da Aca

demia da Força Aérea; Política de Ensino do Ministério da Ae

r o náutica; Relatório sobre equiparação do c~rso da AFA com a 
• 

Escola de Engenharia Mauá; Plan:> Geral de Ensin:::l e Olrrículo da AFA. 

3 - Revi s ã o da lite r a tura , q ue fo i o r ga ni zada de 

modo a f undame nta r, a n í ve l t eórico , o es tudo de cu r r i c u-

los, assim como a caracterização da instituiçã o de ensino 
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da Aeronáutica (AFA) e seu currículo especIfico. 

4 - Objetivando confrontar se a praxis revelada 

através dos documentos legais, já consultados, estava em 

consonância com a aplicação curricular vivenciada na AFA, 

utilizou-se dois recursos: questionários aplicados aos ca

detes e entrevistas semi-estruturadas (vide anexos) . Es

sas últimas visaram obter registro de suas experiências e 

possíveis sugestões, por parte do corpo docente e mais es

pecificamente dos coordenadores de área. 

Para realização desse trabalho a pesquisadora 

contou com a colaboração do Diretor da Divisão de Ensino 

da AFA, que a partir de sua autorização e, com o apoio das 

psicólogas daquela Academia, possibilitou 

cadetes para aplicação do questionário. 

a reunião dos 

O questionário, acima referido, foi elaborado 

com a finalidade de detectar as expectativas dos cadetes 

diante do currículo que é oferecido nos cursos da AFA. Es

se questionário serviu de estudo piloto para que se 

obtivesse condições de estruturar um 29 questionário. O 

primeiro questionário foi elaborado com perguntas em aber

to, de forma que as respostas possibilitassem um universo 

maior de informações, procurando diminuir as dúvidas exis

tentes e aumentando os indicadores da validade e precisão 

do referido instrumento. Como a aplicação desse question~ 

rio prendeu-se a uma amostra representativa da população 

de cadetes de 1985, realizou-se um plano de amostragem que 

atendesse aos objetivos da pesquisa. Por isso mesmo, foi 

delimitada a população como O conjunto de cadetes que, em 

1985, cursavam os 19 e 49 anos da AFA, já que se previa, 
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a nível teórico, diferenças importantes quanto às expecta-

tivas (objeto do presente estudo) entre os cadetes que 1n-

gressam na AFA e os cadetes do último ano, em função dos 

três cursos específicos que estes realizam (Aviador, Inten 

dência, Infantaria de Aeronáutica) . 

Assim, o plano de amostragem obedeceu ao segui~ 

te esquema: 

QUADRO N9 1 

ANO CURSOS 

19 COMUM A TODOS OS CADETES 

49 AVIADOR INTENDENTE INFANTE 

Segundo esta subdivisão da população .em dois es-

tratos (19 e 49 anos) e três subgrupos no estrato do 49 

ano, o cálculo da amostra utilizou a fórmula de Yamane~ 

determinar o tamanho de uma amostra estratificada, com alo 

cação proporcional. 

Fórmula n 

sendo n = nQ necessário de sujeitos para que a amostra se-

ja representativa da população 

N = nQ de sujeitos na população 

N
h

= n9 de sujeitos no estrato 

2 
D = (0,05) 2 

(1,96) 2 
e 

Sh 2 
= pq (variância máxima do estrato = p = 0,5 e 

q = 0,5), 
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Uma vez estabelecido o n9 total necessário para 

a amostra, foi este distribuído pelo 19 ano, 49 ano e seus 

respectivos cursos, reproduzindo, em cada um desses subgr~ 

pos, a mesma proporção encontrada entre o N total da popu

lação e o n total da amostra. 

Da realização do 19 questionário a do 29 ques-

tionário, observou-se a necessidade de ajustar-se o crono-

grama previsto da pesquisadora com o cronograma das ativi-

dades desenvolvidas pelos cadetes da AFA. Como a determi-

naçao do dia e hora de aplicação ficou sob a responsabili

dade do Diretor da Divisão de Ensino e, como já foi regis-

trado, a Instituição localiza-se no Estado de são Paulo, 

obrigou-se a lançar mão da colaobração de um profissional 

da própria AFA para agilizar, em termos operacionais, a 

aplicação do questionário definitivo. 

Terminada esta etapa de aplicação, acima descri-

ta, a pesquisadora obteve a seguinte amostra: 

GRUPO 19 ano 49 anol A~9iaadnOor 49 ano 49 ano Total 
Inten- Infante 
dente 

N n~ popula- 250 199 129 40 30 449 
çao 

n na amostra 110 81 53 20 8 191 

n/N % 44,00 40 , 70 41,08 50,00 26,67 42, 59 

Mantendo o propósito de obter o maior número 

possível de informações através dos questionários, parte 

dos itens foi, propositadamente, deixada em aberto. Es-
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se grupo de respostas foi, posteriormente, categorizado p~ 

la pesquisadora. Devido ao grande número de itens a serem 

analisados, lançou-se mão do computador como recurso de 

maior precisão para o processamento dos dados e, conseqüe~ 

temente, menos margem de erro para a posterior análise de 

dados. 

Em relação aos procedimentos previstos no proje

to da pesquisa, quanto às entrevistas semi-estruturadas,o~ 

servou-se o seguinte: no projeto havia sido planejado en

trevistas com o maior número possível de representantes 

do corpo docente, a fim de se obterem maiores subsídios p~ 

ra o trabalho a ser desenvolvido; na prática houve uma aI 

teração da situação prevista, isto é, apenas um pequeno nú 

mero de professores aquieceu, voluntariamente, a partici

par, como entrevistados, da presente pesquisa. Desta for

ma limitou-se a obter a colaboração dos professores que se 

dispuseram a oferecer os subsídios pretendidos. 
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5 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica sobre o currículo pren

deu-se ao atendimento de dois aspectos: a identificação do 

modelo curricular adotado pela AFA e sua conseqÜente abor

dagem e a projeção feita, pelos cadetes da AFA, do modelo 

de currículo que atendesse às suas expectativas. Assim é 

que, para poder identificar o modelo curricular da insti

tuição estudada, foi preciso realizar um estudo teórico, 

centralizado nos modelos técnico-linear e dinâmico-dialógi 

co. O primeiro tem por interesse básico "o controle" e, 

como objetivo a transmissão de conhecimento e da herança 

cultural. O segundo mantém urna relação dialóglca, proble-

matizadora , educador-educando, mediatizada pela proposta 

cultural de uma sociedade, respeitado o seu ritmo históri

co. 

Deve-se esclarecer que essa conduta de investi

gaçao teórica teve, como ponto de partida, a própria cate

gorização das respostas dos alunos aos questionários da 

pesquisa de campo, permitindo identificar qual o modelo de 

currículo que atenderia às expectativas dos cadetes da AFA, 

em confronto com a prática institucional no domínio do cur 

rículo. 

A fundamentação teórica sobre expectativa está 

ligada ã necessidade de uma instrumentalização para a ana

lise dos dados coletados, através da aplicação de questio

nários aos cadetes, com a finalidade de revelar alguns as

pectos da expectativa do corpo docente diante do currículo, 



16 

por ele vivenciado. 

5.1 - Motivação e Expectativa: Discussão e Definição 

de Conceitos 

5.1.1 - Revisão de algumas teorias da motivação 

Estando o presente trabalho centrado no estudo 

das expectativas dos cadetes da AFA e na relação destas ex 

pectativas com o currículo que lhes é oferecido, foi veri

ficada a necessidade de incluir, na fundamentação teóri

ca, uma abordagem mais ampla sobre motivação, através da 

discussão de conceitos de vários autores, considerada 

a estreita vinculação do objeto 

rias motivacionais elaboradas no 

gia . 

de estudo 

campo da 

às teo

pSicolo-

o problema da motivação é central no esforço ci

entífico de compreensao do comportamento humano. O compoE 

tamento de uma pessoa não se explica , inteiramente, pelas 

circunstâncias do meio externo em que ela está vivencian

do. A sua reação a um mesmo estímulo do meio pode ser mais 

ou menos intensa , ainda que as circunstâncias permaneçam 

constantes, em função da sua disposição para agir. Esta 

observação pode ser feita por qualquer pessoa, observando 

seu desempenho em suas tarefas diárias. Os fatores inter

nos, que fazem a diferença do grau de intensidade nas rea

çoes de um indivíduo, é estudado pela psicologia sob di 
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motiva-

A abordagem operacional conceitua justamente mo

tivação como uma modificação na força das respostas. Esta 

modificação é explicada pelas operações naturais ou experi 

mentais, que povoam num organismo uma privação dos estimu 

los que podem satisfazê-lo. Neste sentido, podemos dizer 

que o organismo está motivado em buscar esse estimulo com 

uma certa intensidade, que é função do tempo de privação 

do estimulo. Por outro lado, a modificação do comporta

mento pode ser explicada pela operação de colocar o orga

nismo frente a estímulos aversivos, pois o efeito dessa ope

raçao é "motivar" o afastamento do organismo, também numa 

certa intensidade, que é função do tempo de 

dos estímulos aversivos. 

apresentação 

g de se notar que a abordagem operacional traba-

lha para conceituar a motivação basicamente com dois ter

mos: as condições em que se observa a modificação na for

ça da resposta dos meios que se utilizam para efetuar me

didas, ou seja, procura-se "objetivar" a motivação. Con

trapondo-se a essa perspectiva para outra abordagem conhe

cida como mediacional, motivação não é observável e só p~ 

de ser entendida como uma construção lógica, que se refere 

a um fato interno sem o qual não se dá conta das modifica

çoes observadas no comportamento, no sentido das mesmas 

terem um desencadeamento (deflagração), delas se manterem 

(manutenção) e de se dirigirem para um objetivo (direção). 

Estes três aspectos são centrais nos estudos da motivação , 

segundo a linha mediacional, o que fica claro , por exe m-
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pIo, no capItulo "Natureza da Motivação", da obra de Ver

non (p . 11, 1973) . "A motivação é encarada como uma espécie 

de forma inte r na que emerge , regula e sustenta todas as 

nossas ações mais importantes. Contudo, é evidente que a 

motivação é uma experência interna que não pode ser estuda 

da diretamente. Deduzimos sua existência e sua natureza a 

partir da observação e experiência de comportamento ". 

Uma explicação dessa "força interna" pode ser 

procurada, sob diferentes ângulos, nas condições do orga

nismo - biolÓgicas, fitogenéticas, neuro- fisiológicas - ou nas 

condições ambientais, que estejam direta ou indiretamente 

relacionadas com as ações do organismo. Nas teorias media

cionais, a ênfase recai sobre as condições internas do or

ganismo, sem negar a importância da estimulação externa, 

mas mostrando que esta não é suficiente como fatos explica 

tivo da motivação. 

Assim, diz Hebb (1964): li • • • as noçoes de Set, .! 

t e nção, a titude, expectativa, hipótese, intenção, veto r, n~ 

cessidade, preservação e preocupação . . . têm um elemento 

comum, e apenas um. Este elemento é o reconhecimento de 

que as respostas são determinadas por algo além da estimu 

lação sensorial imediatamente precedente. Não se nega a im

portância do estImulo imediato; nega- se que a estimulação 

sensorial seja tudo , para o comportamento . " (p.5) 

Este autor, Hebb, coloca a questão da motivação 

em relação com os processos centrais autônomos . Concebe o 

comportamento de um organismo como determinado por uma "m2 

ti vação" , a qual é. concebida como um pro ce sso de "controle 

da sequência de fase", ou seja, como urna limitação da vari 
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edade de "atividade conceitual" em curso nos padrões de 

circuitos neuronais já formados no sistema nervoso cenbal, 

limitação que resulta num certo padrão de ação."O termo rn2 

tivação refere-se portanto (1) a existência de uma sequên

cia de fase organizada, (2) a sua direção ou conteúdo e (3) 

sua persistência em urna dada direção, ou estabilidade de 

conteúdo"(p.IBl). Nota-se, assim, que Hebb faz equivaler 

"atividade conceitual" e "sequência de fase". Esta é a in

tegração em série temporal ordenada de "assembléias de cé 

lulas" (neurônios), incluindo seus elementos motores. Essas 

"assembléias" formam-se da seguinte maneira: " ..• quaisquer 

duas células, ou sistemas de células, que estejam repetid~ 

mente em atividade ao mesmo tempo, tenderão a se "associ

ar ll
, de modo que a atividade de uma" (ou de um sistema)" fa 

cilita a atividade na outra "(p.70). 

Assim, a organização do comportamento, a açao do 

organismo, é sempre "motivada centralmente", tem sua deter 

minação (neuro-fisiológica) nos processos centrais autôno

mos. Havendo uma história de aprendizagem no indivíduo a

dulto, este terá sempre uma multiplicidade de sequências 

de fase já organizadas, uma tendência a produzir atividade 

em sua relação com o meio. Nesta concepção, é possível li

dar com questões geralmente de difícil explicação, como a 

distinção entre motivação lIinespecífica" e "específica". A 

noção de motivação inespecífica refere-se ao grau de ativ! 

dade observado no organismo, desde os estados de alta ati

vidade até os de baixa atividade. Constitui-se, sob este 

ponto de vista neurofisiológico, em função predominanteme~ 

te sensorial, de facilitação, a nível das formações reticu 
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lares, para que mensagens nas vias aferentes especificas 

passem ao sistema motor. 

Esta distinção entre motivação inespecifica e es 

pecifica encontra-se também formulada por Joseph Nutti~ au 

tor que se afasta, porém, das bases neurofisiológicas do 

comportamento. Nuttin destaca dos problemas principais no 

estudo da motivação: que fatores dinâmicos determinam o ni 

vel de atividade geral do organismo, e por que o organismo 

realiza tal ação determinada, e não outra - isto é, porque 

"a necessidade vaga e indiferenciada inicial toma realmen

te forma", em um certo tipo "concreto de relações comporta 

mentais com o meio", (p.439). 

A configuração global do comportamento de um in

dividuo motivado, em situações complexas, dificilmente po

de ser compreendida dentro das teorias tanto operacionais, 

quanto rnediacionais, apesar de pretenderem chegar a tal co~ 

preensao pela integração progressiva de comportamentosrna1s 

simples, empregando os mesmos principios explicativos esta 

belecidos em situações mais elementares (em geral, 

çoes experimentais) . 

situa-

A essa complexidade da motivação humana, corres-

ponde justamente a diversidade das teorias psicológicas 

que tentam explicá-la. Assim corno é possivel subdividir um 

grande conjunto dessas teorias em mediacionais e operacio

nais, também se poderiam diferenciar outros conjuntos, de 

acordo com a "corrente" psicológica em que se incluem cer

tas conceituações de motivação: o behaviorismo (teorias do 

drive ou do impulso); a psicanálise; o gestaltismo; a psi-

cologia de base fenomenológico-existencial. Tendo anali-
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sado essas conceituações, julga-se necessário expor ain

da, sinteticamente, pelo menos as idéias principais das 

duas principais "correntes" mencionadas, a respeito da mo

tivação, tendo em vista evidenciar uma questão que foi cri 

tica nesta dissertação: passando do "diretamente" observá

vel, para os "constructos" das teorias mediacionais, do 

"drive" behaviorista para as "pulsões" psicanalíticas, e 

ainda por muitas outras abordagens, pouco responde de con

sistente como fundamento para se definir "expectativas". O 

contraste das teorias, no entanto, serviu para orientar a 

opção pela teoria de campo, de Kurt Lewin, onde o tema de 

estudo não esbarra com o limite do "organismo individual", 

nem com O da "subjetividade interiorizada" que impedem a 

necessária vinculação dos fenônemos motivacionais (indivi

duais) com os acontecimentos institucionais (sociais), a 

qual deve ser trabalhada, evidentemente, quando se estudam 

expectativa de pessoas dentro de uma organização. 

Esta necessidade de amplicação conceitual,que le 

vou à teoria de campo, ficará bastante clara, se conside

rar que a maior parte das teorias da motivação não possibi 

lita uma "ponte" entre o indivíduo e o meio social. O exe!!! 

plo das teorias do drive e psicanalítica ilustrará estacrí 

tica. 

A substituição de conceito de instinto originou 

as teorias do drive, em consequência do processo crítico 

que se instaurou contra aquele conceito após a publicação 

da obra de W. McDougall, como também depois das objeções 

dos psicólogos, pertencentes à linha behaviorista. Segundo 

Cofer (pp 13-14), apesar do declínio da "crença nos instin 
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tos", os aspectos motivacionais implicados neste conceito 

precisavam ser preservados, "o conceito que os preservou 

foi o de impulsoo . Como disse Peters (1953, pp 665-666), au 

tores que surgiram posteriormente 'fizeram grande uso do 

conceito de impulso', que se revelou o componente objetiv~ 

mente testável do conceito mais metafísico de 'instinto' 

de McOougall .•• I" • 

A definição de drive (ou impulso), para Cofer 

(p.14), teve duas formas principais: impulso como estimulo 

interno investigador; e a que dá "menos ou nenhuma ênfase 

em estímulos" e que "concebe o impulso primordialmente c2. 

mo um estado central, que prepara ou sensibiliza as estru

turas subjacentes ao comportamento, para que estejam em con 

dições de reagir a situações". 

A teoria da redução do drive, corno aparece forrou 

lada na obra de Hull, relaciona drive e reforço: "Em resu

mo, a idéia é a de que o reforço ocorre, corno no caso da 

comida para um animal faminto, porque o reforçador reduz, 

em algum grau, a condição predominante de impulso". (Cofer, 

p . 83) • 

A partir dessa síntese do conceito de redução de 

impulso, deve-se deduzir que: (1) grande parte do comport~ 

mento (animal ou humano) seria motivada pela tentativa di

reta ou indireta de redução de drives; (2) que a redução 

de drives constituir condição para que ocorra aprendiza

do, aumentando a probabilidade da resposta envolvida no p~ 

cesso de redução. 

A idéia de redução de drives, como princípio ex

plicativo da motivação do organismo para agir, implica a 
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idéia de tendência à homeostase, isto é, de que o organis

mo age para recuperar um estado de equil!brio rompido por 

um aumento de tensão (ou de quantidade de energia acumula 

da). "Urna de suas implicação e que a redução de um impulso 

predominante envolve uma redução de estimulação, isto e 

uma redução de tensão (nessa duplicação ... parece compar~ 

vel a algumas das noções de Freud) 11. (Cofer, p.83). Tem-se, 

assim, uma aproximação ao modelo econômico empregado pela 

psicanálise. 

Deve-se entender este modelo, partindo-se da no

çao de "reflexo". O uso da noção de reflexo, como protóti

po e modelo da reação comportarnental, deve-se tanto a F.re~ 

quanto a Thorndike e a pavlov. O estImulo é concebido, no 

esquema adotado, como fator de produção de energia gerando 

elevação do potencial, o que ocasiona ruptura do nível de 

equilíbrio do organismo. A resposta terá uma função dedes 

carga, ou seja, o excedente de energia precisará ser escoa 

do através de uma resposta adequada, cessando o estado de 

desconforto oudesprazere repondo-se a condição de equilí

brio (principio da constância). 

Pode-se resumir a perspectiva freudiana, adotada 

nos primeiros estudos, ressaltando que para a mesma, todo 

comportamento é motivado, tendo os motivos uma na~eza bi2 

lógica e instintiva e sendo atuantes desde o nascimento até 

a morte do indivíduo; que o aspecto dinâmico-conflitivo e 

central na motivação, pois a persistência dos motivos en

tra em choque com pressões do meio cultural para modificá

-los ou bloqueá-los. Dinamicamente, a motivação expressa~e 

sob a forma de estados de tensão. A estes aspectos, a teo-
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ria de Freud acrescenta que os motivos sao frequentemen

te inconscientes. Toda a multiplicidade dos motivos huma

nos, segundo Freud, vincula-se a duas "motivações" cen

trais: a libido (pulsão de vida) e o instinto de morte.Mes 

mo nesta teoria psicanalítica, a relação entre o indiví

duo motivado e o meio social é restrita, colocada em ter

mos de oposição, sendo, como se viu, o organismo, a fonte 

intrínseca da motivação. 

Em contraste com as explicações anteriores,(l) 

energéticas e de base biológica, as teorias gestaltistas 

centralizam-se em uma concepção cognitivista, dando ênfase 

ao estudo dos processos perceptivos e conceituais. Estas 

teorias chegaram a converter-se em uma teoria geral do com 

portamento, principalmente após a publicação de As Bases da 

evolução psíquica, de Kurt Koffka (1921). As considera

ções sobre as variáveis motivacionais nao se apresentam 

sistematizadas, estando dispersamente distribuídas ao lon

go dos estudos sobre os diversos tópicos da psicologia. 

Na produção do pensamento gestaltista sobre a mo 

tivação, distinguem-se duas fases: a que precede as contr! 

buições de Kurt Lewin e a posterior às mesmas. Isto nao 

significa, porém que a perspectiva da primeira fase não se 

tenha prolongado além do limite sugerido, pois permanecem 

paralelas as duas linhas. A inclusão de temas de pesquisa 

experimental e reflexão crítica da problemática da person~ 

lidade e da motivação abre, através da obra de Lewin, per~ 

pecti'las novas. 

A teoria gestaltista apresenta uma versao classi 

ca, devida a Max Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffka, 
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e uma versao moderna, ou topológica, vinculada a Kurt 

Lewin. Na elaboração do modelo clássico, o tratamento di~ 

pensado ao conceito de percepção é fundamental, já apare

cendo ligados aos processos perceptivos, as noçoes de ten

dência, força, direção, tensão, meta que vao converter-se 

em aspectos centrais quando discutida a problemática moti

vacional. Ao iniciar seus estudos sobre perceção visual, 

Wertheimer formulou o conceito de "boa forma", mostrando 

a tendência das figuras percebidas adquirirem um nível de 

fragrância (boa forma) em função do grau de 

dos estímulos. Na concepção de Koffka, as 

estruturação 

organizações 

psicológicas serao tão boas quanto o permitam as condições 

dominantes. 

O conceito de requiredness (exigência) deve-se a 

Kohler através de sua obra The place of value in a world 

of facts (1938), convertendo-o em fator de dinamização da 

conduta e justificando a afirmação de que, fenomenologica

mente, as respostas de um indivíduo sejam decorrências de 

exigências externas. 

Estendendo o conceito de estrutura e 

ao campo social, Koffka definiu os grupos como 

dinamismo 

Gestalten 

(estruturas ou formas) caracterizadas como de padrão fra

co, ou seja, estruturas onde os desempenhos funcionais dos 

componentes não são rigorosamente determinadas pelas cond! 

ções da estrutura onde estão inseridas. A efetiva contri-

buição de Koffka prende-se à conversão da teoria gestal-

tista em uma teoria geral da conduta, sendo a conduta com

parada a urna estrutura metódica e revelando-se, basicamen

te, provida de sentido e duração, resultantes da própria 
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seqüência que se ordena pela pressaa dos componentes ante-

riores. 

5.1.2- A Teoria de Kurt Lewin (1) 

Passando à fase marcada pela contribuição de 

Lewin, podemos afirmar que o autor sintetiza sua visão 50-

bre a organização de comportamento primeiro por meio da fó!. 

mula C = F{P,M). O comportamento é uma função da pessoa e 

de seu meio. A pessoa e o meio devem ser considerados co-

mo uma constelação de fatores interdependentes que é deno-

minada espaço de vida (EV). Este sendo visto "como um 

, campo I e nao como um conjunto de fatores interdepenãen-

tes U
• (p. 138). 

Lewin considera que tudo aquilo que afeta o com-

po.rtamento, num momento, deve ser representado como parte 

integrante do campo existente neste perIado de tempo. O 

campo deve ser compreendido como uma realidade fenomêni-

ca. Os efeitos sobre o comportamento não são produzidos 

apenas por fatos físicos. O campo deve ser representado 

como ele existe, em determinado momento, sendo as amiza-

des, os objetivos conscientes e inconscientes, os sonhos e 

os medos, tão essenciais como qualquer ambiente físico. 

Oenominamos campo psicológico, o espaço de vida considera-

do dinamicamente como a totalidade dos fatos coexistentes 

e mutuamente interdependentes, compreendendo tanto a pes-

(l)A síntese das idéias de Lewin foi feita com base em Gar 
cia-Roza, 1974. Psicologia Estrutural em Kurt Lewin = 
Vide bibliografia. 
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soa como o meio. 

Os fatores dinâmicos básicos do meio, considera-

dos por Lewin, sã,o: a estrutura cognitiva do meio, as va-

lências e as forças. 

Como a psicologia se interessa por explicar o 

comportamento, para se definir esses fatores não é necessá 

rio isolá-los, mas entendê-los em sua relação dinâmica. 

A estrutura do espaço de vida se refere às rela-

çoes de posição que as partes mantêm entre si. A crescen-

te diferenciação do campo de um indivíduo caracterizará 

seu processo de desenvolvimento, existindo uma expansão do 

espaço de vida em relação ao tempo psicológico e uma cres

cente distinção entre o nível de realidade e de irrealida-
• 

de. 

Para o termo valências entendemos, baseadas em 

Lewin, como a propriedade que uma região,da estrutura cog-

nitiva do espaço de vida, possui de atrair ou repelir o in 

divíduo, podendo estar ligada a variados fatores como fo-

me, estado emocional, etc ... Apesar do conceito de forç~ 

urna valência não é urna força. Uma .valência pontua cor-

responde a um campo de forças no qual todas as forças es-

tão voltadas na direção da mesma região. Assim como urna 

valência negativa corresponde a um campo de forças no qual 

todas as forças estão voltadas na direção oposta à mesma 

região. A valência é, pois, a polarização do campo em uma 

determinada direção. 

O comportamento utilizado por determinado indivi 

duo é causado por "forças psicológicas" (forças impulso-

ras e forças frenadoras). As primeiras provocam a locamo 
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çao e tanto podem dirigir-se para uma valência positiva 

como se afastar de urna valência negativa. As forças fren~ 

doras correspondem aos obstáculos (barreiras) à locomoção. 

As forças podem ainda ser correspondentes a necessidades 

do indivíduo, induzidas e impessoais. Há forças psicoló

gicas que nao correspondem nem a própria pessoa nem a ou

tra, como as determinadas por um contexto social. Estas 

sao chamadas de impessoais. Podemos ressaltar a importân

cia dessas últimas, no que tange à instituição (AFA), est~ 

dada no presente trabalho. Pais, sendo adotado, pelas mes 

mas, horário integral (regime internato), o contato e, con 

seqüentemente, a influência dessa força (impessoal) no ca

dete será, certamente, responsável por interferências no 

seu comportamento em sua vida acadêmica. 

A barreira é considerada, por Lewin, como urna 

fronteira ou zona de fronteira que oferece resistência a 

locomoção. A resistência oferecida por uma barreira à 10-

comoçao pode ser representada por uma força em direção con 

tínua à da locomoção. A direção das forças relativas a uma 

barreira é equivalente a direção das forças corresponden

tes a uma valência negativa. No entanto, esta direção não 

depende apenas da barreira, mas também das forças impulso

ras que afetam o indivíduo no momento. 

A noção de equilíbrio é, fundamentalmente, impoE 

tante para Lewin, pois que supõe a existência de um estado 

de equilíbrio entre o indivíduo e o meio, estado este que, 

urna vez rompido, faz surgir uma tensão que provoca a loco

moção, numa tentativa de reestabelecimento do equilíbrio 

rompido. Lewin utiliza como inteiro de distinção das for-
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mas de equilíbrio o potencial do sistema, o que lhe permi

te distinguir três formas de equilíbrio: 1) Equilíbrio ~ 

tãvel; 2) Equilíbrio instável e 3) Equilíbrio indiferente. 

Considera que um equilíbrio estável quando uma pequena mu

dança no campo, para além do ponto de equilíbrio, acarreta 

uma mudança nas forças que compoem este campo, de tal modo 

que o campo retorna ao estado anterior de equilíbrio. Um 

equilíbrio é chamado de instável quando uma pequena alter~ 

çao no campo pode acarretar uma mudança na constelação de 

forças, de tal modo que o campo, ao invés de voltar ao es

tado de equilíbrio, locomove-se em outra direção. No caso 

de um equilíbrio indiferente, uma pequena mudança de posi

çao mantém o campo em equilíbrio. 

Um sistema de tensão, como desencadeador de loco 

moçao, pode formar-se na região interna da pessoa. 

Lewin entende a necessidade neste sentido, mos

trando que a satisfação da necessidade corresponderá à di

minuição de tensão nesse sistema. Denomina "quase-necess.!. 

dade" a uma necessidade de menor intensidade equivalente a 

intenções específicas. Urna necessidade corresponde a um 

sistema de tensão da região interna de pessoas, de tal mo

do que sua satisfação corresponde à diminuição da tensão 

desse sistema. 

"Para Lewin a valência de uma atividade ou de um 

objeto está relacionada a sua possibilidade de satisfação 

de uma necessidade, o que nao implica na identificação en

tre valência e satisfação, pois assim como há tarefas que 

possuem valência positiva e nao sao acompanhadas de satis

fação, quando terminadas, há outras que apesar de possuí-
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rem valência negativa podem produzir satisfação". 

Reza, 1974 1 

(Garcia 

Existe uma influência do estado das necessidades 

sobre a estrutura cognitiva do espaço de vida, inclusive 

em termos temporais (estrutura presente, passada e futura) , 

sendo essa influência dependente, ao mesmo tempo, de inte~ 

sidade da necessidade e da fluidez das áreas corresponden

tes do espaço de vida. 

O campo é tanto mais fluido quanto menor resis

tência oferecer à locomoção. Assim, a modificação da es

trutura do campo, por uma necessidade ou quase-necessidade, 

ocorrerá dependendo do seu grau de fluidez. 

Segundo Lewin, as necessidades como a fome, por 

exemplo, são tensões internas dirigidas no sentido de "a-

çoes específicas" '. Um objeto possui valência 

quando atrai a conduta e possui valência negativa 

positiva 

quando 

provoca uma conduta de afastamento. A natureza, porém, da 

valência não é absoluta. Ela está relacionada a uma neces 

sidade em determinado momento, isto é, a um estado de ten

são interno ao sujeito. A valência sera positiva quando 

estiver adequada à satisfação de uma determinada necessida 

de. 

Lewin denominou de quase-necessidades as inten

çoes específicas que são consideradas necessidades deriva

das. Essa distinção entre necessidades e quase-necessida-

des foi criticada por alguns autores, por a considerarem 

como uma forma matizada de apresentação da dicotomia clás 

sica entre motivos primários e motivos secundários. Os pr! 

meiros (primários) possuíram base filosófica e seriam 1na-
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tos; os segundos (secundários) seriam aprendidos social-

mente com base nos primários. Os motivos secundários desa 

pareceriam a medida em que esta garantia, que seria feita 

sob a forma de reforço, fosse desfeita. 

Sem dúvida, a semelhança com a teoria lewiniana 

das necessidades e quase-necessidades é muito grande. No 

entanto, parece-nos que a critica feita a Lewin com base 

nessa semelhança não tem fundamento. O problema de Kurt 

Lewin não é o de saber se a motivação do comportamento é 

basicamente biológica ou social. A teoria de campo nao 

consiste numa simples transferência dos motivos biológi

cos para os motivos sociais, mas numa forma de encarar 

a ambos. Dar importância a um ou a outro nada mais é do 

que privilegiar um paIo da dicotomia, mantendo, porém, seu 

caráter dicotômico. O que a teoria de campo pretende é 

exatamente superar o dilema. 

O que .Lewin não aceita é a afirmação de que a s2 

ciabilidade é adquirida. Para ele, assim como para os ge~ 

tal tis tas em geral, os motivos sociais são tão primários 

quanto os biológicos. Na medida em que Lewin,adotando uma 

perspectiva de campo, se recusa a conceituar indivíduo e 

meio como entidades isoladas, tanto as motivações fisioló

gicas quanto as sociais seriam expressões de uma estrutura 

que e o campo psicológico. Isto significa que o nível de 

enfoque do problema, seja biológico, psicológico ou social, 

terá que ser abordado em termos de campo e não em 

de classes. 

termos 

A conduta que é dirigida por forças que nao es-

tão sob o controle do indivíduo é chamada, por Lewin, de 
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conduta impulsiva. Uma conduta "impulsiva", "compulsória" 

ou "inintencional" e considerada como oposta àquela que e 

precedida por um ato intencional. "Uma conduta é chamada 

intencional quando implica numa preparação (a intenção),c~ 

jo resultado é um campo psicológico de caráter diferente 

do que ele poderia apresentar se não fosse essa prepara

ção". (Lewin). Uma conduta intencional não implica, ne

cessariamente, em ser também controlada. Uma intenção po

de corresponder tanto a uma conduta controlada quanto a 

uma incontrolada. 

"Segundo Lewin as características dinâmicas das 

necessidades e quase-necessidades podem ser resumidas da 

seguinte maneira: 

1) Uma intenção é equivalente à formação de uma 

quase-necessidade, isto é, um estado de tensão cujas caraE 

terísticas são semelhantes às das necessidades genuínas 

com as quais elas se relacionam; 

2) A cada quase-necessidade, as'sim como a cada 

necessidade, corresponde uma certa regra do meio que pos

sui valência positiva e, portanto, solicita certas açoes 

no sentido de descarregar a tensão; 

3) A necessidade-tensão é a realidade primária; 

4) Quando a quase-necessidade é satisfeita as 

valências desaparecem; 

5) A ação consumatória pode dar lugar a várias 

formas de consumação substituta; 

6) A quase-necessidade criada por uma intenção e 

parte de um complexo de região da personalidade, e não uma 

estrutura isolada. Ela está em comunicação com outras qu~ 
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se-necessidades e necessidades". (Lewin 1965 in Garcia Ro

za 1974, p. 217). 

Lewin apresenta ainda outro aspecto dinâmico im

portante em sua análise sobre necessidades. A ação que s~ 

tisfaz a uma necessidade ou uma quase-necessidade, entendi 

da como "ação consumatória", pode ser substituída por ou

tras formas de ação (formas de consumação substituta). Is 

50 implica dizer que o aspecto consumatório da ação não e 

predeterminado por uma ocasião ou um objeto específico de 

satisfação. Não sendo de natureza absoluta a valência cor 

responde a atividade consumatória. 

Retomando a fórmula básica de Lewin para o com

portamento (C = F (P,M»), passaremos a utilizá-la no senti 

do de tornar explícito o mecanismo do comportamento. O com 

portamento não podendo ser explicado nem, exclusivamente, 

em função da pessoa, nem em função do meio. FundaIrentar-se-ã 

em duas hipóteses: 

1) "A que relaciona a necessidade com a 

intrapessoal. 

tensão 

2) A que relaciona o estudo de tensão da pessoa 

a certas propriedades do meio". 

Temos, finalmente, que relacionar ambas hipóte 

ses com a noção de campo de forças, através da qual será 

possivel caracterizar a direção de comportamento. Para ta~ 

to relacionaremos o conceito de tensão e de valência com o 

conceito de força. A existência de uma valência correspo~ 

de a existência de, pelo menos, uma força, ou seja, uma fOE 

ça e gerada quando a um estado de tensão interno da pes-

soa corresponde um objeto capaz de satisfazê-la . (valên-
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eia). Portanto a força terá sua intensidade dependente da 

valência e da distância a ser percorrida entre a pessoa e 

a valência. 

As necessidades podem ser induzidas socialmente, 

nao sendo fácil separar as necessidades propriamente indi

viduais daquelas em que 05 fatores sociais são determinan

tes. Pode-se apenas ressaltar, baseando-se em Lewin, e 

tendo em vista os objetivos deste trabalho, os seguintes 

fatores motivacionais mais claramente de origem social: a 

indução de necessidades por um campo de poder de uma pes

soa ou grupo; a formação de necessidades por ser o indiví

duo pertencente ao grupo, adotando seus objetivos. 

5 .1.3 - Definição de "Expectativa" 

Enfatizando a necessidade corno fator básico da 

motivação do indivIduo, de acordo com Lew~n, neste traba

lho, é preciso articular "expectativa" a este ponto de 

vista. Em primeiro lugar, recorre-se a urna conceituação 

de expectativa que instrumente essa articulação, ou seja, 

que ofereça postos de contato com os conceitos básicos de 

Lewin. Analisando várias concepçoes de "expectativas" Co 

fer (1980),Garcia (1974), Hebb (1964), Nuttin (l961),Penna 

(1978), Vernon (1973) levantados na dissertação, esco-

lheu-se a de Gross, Mason e McEachern (1958). O interesse 

desta concepção é exclusivamente o de servir à produção de 

uma definição, o mais rigorosamente possive1, do conceito 

de expectativa na linguagem le\'iiniana. 
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Dois sentidos, segundo os autores citados, sao 

atribuídos ao termo "expectativa", quando da análise do de 

sempenho de papéis sociais: "um sentido normativo, que en-

cerra indicações sobre padrões de avaliação e um sentido 

preditivo, que supõe a antecipação da própria atuação ou 

da de outras pessoas". O segundo sentido permite vincu

lar a noção de expectativa ao pensamento de Lewin, através 

da seguinte pergunta: Qual o papel desempenhado pela ante

cipação de urna atuação, na perspectiva do tempo, que decor 

re entre a intenção e a ação consumatória? Sabendo-se que 

o efeito de uma intenção é uma força e que esta não neces

sita, para se exercer, que a ocasião referente a intenção 

já esteja contida nesta última, podemos ressaltar, como 

aspecto fundamental dessa questão, a existência de um esta 

do de tensão interno que leva a pessoa à realização da in

tenção, mesmo que não haja nenhuma ocasião especifica pre

determinada. Assim ternos que, quando a antecipação permi

te não só uma organização de EV, tal que a intenção se 

transforme em ação consurnatória, mas também urna distinção 

entre ações substitutas no nível de irreal idade e açoes,no 

nível de realidade, podemos dizer que a antecipação equiv~ 

le a urna expectativa, ou seja, a uma "projeção da açao con

sumatória", pelo indivíduo, baseada em "dados do real" que 

organizarão seu EV de modo a atingir seu objetivo (ou seja 

sua ação consumatória). Exemplificando, podemos citar um 

rapaz que "~onha em ser aviador". Existe nele a intenção 

de ser aviador. No entanto, para que esse "sonho" se re a

lize, há necessidade de obter informações sobre a carrei-

r a, se preparar para prestar concurso até que esse aluno 
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crie condições de sair do plano da "esperança" para o pla

no da "expectativa". Ele só terá condições de criar expe.2. 

tativa, tendo construído, em seu EV, condições necessárias 

para a concretização de seu sonho: "ser aviador". (ação 

consumatória). A antecipação é fundamental para que o alu 

no aproxime a ação consumatória a nIvel de irrealidade, r~ 

estruturando cognitivamente seu EV, antes que possa haver 

urna mudança de estrutura desse EV no nível de realidade em 

termos de açao concreta. 

Caso isso não fosse possIvel seria muito difI-

cil o percurso entre a intenção e a ação consumatória. Em 

outras palavras, a antecipação é justamente uma ação ante

Cipada. Portanto o "motor" da atividade consumatória é um 

estado de tensão que se distribui no intervalo entre a in

tenção e a ação consurnatória. A tensão, assim como a natu

reza do objeto propIcio à ação consumatória, devem ser con 

sideradas num "momento dado". Este mesmo objeto poderá 

ter valência positiva num momento e valência negativa em 

outro momento. Isto, porém, não faz com que toda valência 

positiva tenha o caráter de agradável. A tarefa poàerá 

ter valência positiva (no sentido de permitir a satisfação 

de uma necessidade) e ser, ao mesmo tempo, desagradável. 

Exemplificando essa questão, podemos apontar a experiência 

dos cadetes do 19 ano da AFA. Durante esse períOdO o cade 

te não tem aulas práticas, ao contrário, tem um volume de 

matérias acadêmicas que, segundo "sua visão", nada acres

centariam ao piloto. Nesta fase seu estado de tensão in

terno funciona, sem dúvida alguma, como um "motor", sua 

intenção de ser oficial-aviador é uma força que o levará 
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à realização da intenção (ser oficial-aviador). A tarefa 

por ele desenvolvida tem, a princIpio, o caráter de nao 

agradável, tendo, entretanto, valência positiva, pois sua 

concretização implicará em uma satisfação de 

(conclusão de seu curso - "poder voar") . 

necessidade 

Percebe-se que, para haver um caráter positivo, 

sendo a tarefa desagradável, e necessário um trânsito cons 

tante entre a açao presente e o objetivo a ser atingido, 

ou seja, que o valor do "presente" seja sempre relativo a 

ação "futura". Isto implica na ocorrência de mudanças no 

meio: "o desagradável" passa a ter valência positiva atra

ves de uma reestruturação cognitiva, s~ndo importante em 

que nível se dá tal reestruturação: s e a nível de irreali

dade ou de realidade. 

De fato, entendendo expectativa como antecipação 

e, portanto, como a projeção de urna ação futura, "corno se" 

fosse presente, trata-se claramente de um acontecimento 

no nível de irrealidade. 

Porém, não como fantasia, mas como uma organi

zaçao cognitiva que trabalha com elementos do real. Essa 

capacidade de, como já se di$se, ter expectativas, ao in-

ves de "esperanças ou sonhos" (nas palavras do próprio 

Lewin) é resultante do desenvolvimento do indivíduo. Itr:: 

através do desenvolvimento que se realiza uma diferencia-

ção entre as dimensões realidade-irrealidade. A criança 

nova não distingue claramente desejos de fatos, esperança 

de expectativas" (Lewin, 1965), e quanto menor ela é,maior 

será a facilidade com que passa do nível de realidade pa

ra o de irrealidade e vice-versa, sendo que o primeiro ca-
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50 se dá freqÜentemente quando ela se encontra frente a 

uma situação insuperável. Não podendo solucioná-la objeti 

vamente, resolve-a com o auxílio da fantasia. No caso da 

expectativa, sua função não é solucionar uma situação ins~ 

perável, e sim a de ser necessária condição para uma rees-

truturação das condições, no real, que permitam transfor 

mar a situação, circunstancialmente insuportável, numa eta 

pa a ser cumprida para atingir o objetivo. 

Evidentemente, só há possibilidade desta função 

quando há discriminação entre nível de irrealidade e reali 

dade. Falando mais simplesmente: confundindo o irreal com 

o real, não se pode utilizar o "irreal" corno instrumento 

para agir sobre o real. Tal discriminação se dá gradativ~ 

mente , no desenvolvimento. 

Acerca do desenvolvimento podemos ainda esclare

cer o fato do cadete do primeiro ano, cuja idade varia en

tre 18 e 19 anos, já ser capaz de distinguir seus desejos 

de fatos, suas esperanças de expectativas. Indu bitavelnen

te, o tempo referente a uma "situação insuperável" (ou ap~ 

rentemente insuperável) estará sujeito a uma maior ou me

nor facilidade de passagem do nível de realidade para o de 

irrealidade e vive-versa. Pois, encontrando-se em situa

ção adversa, sua vivência acadêmica momentânea (temporá

ria) d i stante de sua necessidade (voar), exigirá desse ca

dete urna condição de, através do elenco de condições fa

voráveis, organizar seu espaço vital, de modo a superar a

quela fase, aparentemente, "insuperável". 

O regime internato ado tado pela AFA obriga o ca-

dete a l..lJTa mu dança em seus hábi t os , r eque r e ndo , por par t e 
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de seus alunos, urna adaptação gradual. ~ nesse sentido 

que supomos serem os cadetes do 19 ano, em termos do desen 

volvirnento de sua adaptação à AFA, mais sujeitos a recorr~ 

rem a fantasias propriamente ditas no plano de irrealidade 

como solução de seus problemas de caráter "insuperável".p~ 

demos dizer que transformar suas fantasias (esperanças) em 

expectativas é uma etapa crítica para os cadetes do 19 ano, 

urna vez que os fatos, por eles vivenciados, ainda são me-

nos presentes em seu espaço vital do que seus IIdesejos". 

Assim, é preciso analisar esses alunos, considerando esta 

transformação de suas "esperanças" em expectativas que, a

través de seu sentido preditivo, criará possibilidades de 

antecipação da própria atuação enquanto cadetes. 

Portanto, em linguagem lewiniana, podemos dizer 

que expectativa é uma forma de organização do espaço de 

vida (EV),através de forças psicológicas (impulsoras e fre 

nadoras), as primeiras provocando a locomoção, podendo di

rigir-se tanto para uma valência positiva corno se afastar 

de urna valência negativa. 

As segundas (frenadoras), correspo~dendo aos ob~ 

táculos à locomoção, que visa à satisfação de necessidade. 

O estado das necessidades afetará a estrutura cognitiva do 

espaço de vida, tanto a do presente como a do passado e fu 

turo psicológicos e seu efeito dependerá da intensidade da 

necessidade e da fluidez das áreas correlatas do espaço de 

vida. A fluidez de um campo dependerá de sua maior ou me

nor resistência à locomoção. Uma necessidade ou quase-ne

cessidade poderá modificar a estrutura do campo, se ele 

for suficientemente fluido. E, esse grau de fluidez de um 
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campo, desempenhará um papel importante em todos os proces

sos psicológicos, sendo uma propriedade dinâmica fundamen

tal deste campo. Assim, regiões que apresentam um alto 

nível de irreal idade geralmente correspondem a um nível de 

fluidez maior do que as regiões de alto grau de realidade. 

Podemos concluir que a intenção implica em uma 

antecipação da ação consumatória, que será movida (dinami

zada) através da tensão interna, provocada pela intenção. 

A antecipação teria um papel selecionador{organizador) do 

EV, enquanto que a tensão desempenharia um papel mobiliza

dor da ação nesse EV até atingir-se a concretização da 

ação em um nível do real (ação consumatória). 

5.2 - Currículo 

5.2.1 - Conceituação 

o termo currículo tem suas raizes no latim cur-

riculum e no grego kurikulu, significando ato de correr, 

curso, atalho, pequena corrida, jornada, continuidade. Há 

outros significados como: conjunto de informações e habili 

tações a respeito de alguém (estudante, professor, etc.) -

o curriculum vitae t ou ainda como arte dos generais, cál-

cuIa, coordenação dos fins e dos meios. 

Dentro de uma dimensão pedagógica tradiciona-

lista, currículo era praticamente o sinônimo de ciclo di dá 

tico, programas de ensino, disposição das disciplinas em 

quadro com suas respectivas cargas horárias (planodeestudo 
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ou de grade curricular). · Em uma concepçao moderna e am

pliada à extensão do termo, currículo passa a ser concei

tuado como p l anejamento de experiências pela escol a ou co-

mo planejamento da escola e realização do aluno. 

Hoje há inúmeras formas de se conceituar currícu 

lo , segundo a ótica do tratamento dado ao mesmo : 

"Currículo é o programa geral da escola , e soma 

de todas as experiências que proporciona, tudo aquilo de 

que ela se faz responsável"l 

"O currículo se considera hoje, em geral , como a 

soma de experiências vividas pelo educando sob os auspí-

- 2 cios e direçao da escola" 

"Currículo é o esforço total da escola, para le

var a cabo resultados na mesma e em situações fora dela".3 

"Currículo é o caminho de preparação de jovens 

4 para participarem como membros produtivos de nossa cultura" . 

"Currículo consiste em todas as atividades , exp~ 

riências, materiais, métodos de ensino e outros meios em-

pregados pelo professor ou considerados por ele no senti

- , 5 do de alcançar os fins da educaçao' . 

"Currículo é tudo que acontece na vida de uma 

criança, na vida de seus pai s e de seus professores. Tudo 

lSURUBI, Maria Irma . Princíp ios eara Elaboração de Cur
rículos, Ministério da Educaçao e Cultura, Secretaria 
de Ensino de 19 e 29 Graus , Brasília, 1979, p. 10. 

2 
DOLL, Ronaldo. Idem. 

3SAYLOR e ALEXANDER. ibidem. 

4TABA , Hi1da. Ibidem. 

Sunesco . Ibidem. 



42 

o que cerca o aluno, em todas as horas do dia, constitui 

matéria para o currículo. Em verdade, currículo tem sido 
_ 6 

definido como o ambiente em açao". 

A diferenciação nas definições de currículo reve 

la uma discordância, na comunidade de curriculista, vital 

ã revisão e à criação de idéias e evitará a cristalização 

e o dogmatismo de um paradigma. 

5.2.2 - A elaboração do currículo 

De modo geral, para se elaborar um currículo, d~ 

senvolve-se uma série de operações que podem ser agrupadas 

nas seguintes fases: 

- delimitação e descrição dos objetivos gerais 

da atividade educacional (curso ou estágio); 

- seleção das disciplinas e descrição dos objet! 

vos particulares de cada uma delas; 

- seleção dos assuntos de cada disciplina e des

crição dos objetivos específicos dos assuntos; 

- escolha dos procedimentos didáticos; 

determinação da carga horária; 

trabalhos complementares. 

Segue uma breve exposição dos significados dos 

termos empregados na elaboração de um currículo. 

6CASWELL, Hollis. Ibidem. 
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5.2.3 - Distinção dos termos 

Alguns autores fazem distinções entre os termos 

utilizados na elaboração do currículo para que se evite o 

uso indevido dos mesmos: "propósi tos ", "metas 11 e "objetivos 

específicos" . 

Segundo Ivor K. Davies, um propósito pode ser 

definido, de forma ampla, como exposição geral que tenta 

dar tanto a forma quanto a direção para um conjunto de in

tenções mais detalhadas para o futuro. Os propósitos sao 

pontos de partida. Constituem um ideal, uma aspiração, 

uma direção a seguir. são visionários em caráter e, deste 

modo, em sentido realistico, são irreais. Por isso, devem 

ser constantemente redefinidos a partir das ações subse

qüentes. Os propósitos limitam as opções de metas e obje

tivos específicos. 

Os propósitos podem ser guias valiosos nao só p~ 

ra a açao, mas também para o ensino e avaliação. Os mes 

mos exercem um papel importante ao tornar explícitas aque

las atividades que são finalmente consideradas como sendo 

educacionalmente valiosas e proveitosas. 

Seja qual for o aspecto adotado pelo propósito, 

ele tende a ser bastante filosófico, se não eterno em sua 

aplicabilidade geral. 

Conseqüentemente, é muito difícil determinar se 

um propósito foi ou não realizado com êxito. Pode aconte-

cer que qualquer atividade vantajosa de avaliação esteja 

mais presa a uma exposição de propósitos do que de metas 

ou objetivos. Os dois últimos representam uma dissecação 
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sistemática de um idea l , em um conjunto mais simplista de 

um formas de se atingir uma aspiração maior , e, assim, re 

presentam umabase inadequada para se fazer julgamentos mais 

amplos. 

Há uma suposição freqüente de que os propósitos 

sao as finalidades no modelo "meios-finalidade", e os obj~ 

tivos os meios pelos quais essas finalidades serao atingi

das. Enquanto um propósito indica a direção a ser tomada, 

um objetivo geral descreve a própria destinação real. Um 

propósito está preocupado com um ideal, e como tal pode 

ser separado em um conjunto de objetivos gerais - cada um 

representando um ponto decisivo. Alguns desses pontos p~ 

dem ser realizados mais cedo, não existindo rigor no tem

po de ocorrência . Por esse motivo , é necessário uma orga

nização de modo que as prioridades possam ser determina

das . Desta forma, o propósito pode ser mapeado em uma se

rie de objetivos. (Questão relacionada com o "produto"que 

a AFA pretende, em função das necessidades da Aeronáutica). 

As metas nao são superiores aos propósitos, mas 

têm funções e finalidades diferentes. Eles transformam a 

questão "Por que este currículo ou esta disciplina está 

sendo ensinada? ':, em uma questão relacionada a "Qual odes 

tino que você tem em mente para o aluno, no que concerne 

ao currículo ou à disciplina?". Os objetivos gerais repr~ 

sentam uma tentativa para operacionalizar o pensamento re

presentado por um propósito, para torná- lo mais prátiCO e 

menos etéreo . 

A dife rença básica e ntre metas e objetivos espe-

cíficos, prende-se ao fato de que as primeiras expressam 
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alguma coisa da estratégia observada, enquanto que os ob

jetivos especificas são táticos por natureza. Esses sendo 

mais explicitas na forma, mais limitados no tempo e quantif! 

cáveis nos resultados. 

Em última análise, pode-se concluir que os obj~ 

tivos sao essenciais ao homem em qualquer segmento de seu 

processo de inserção em determinada sociedade. Em se tra

~de seleção de disciplinas com o propósito de formar o 

homem, os objetivos serão duplamente necessários. Em pri

meiro lugar, dado à já destacada natureza dos objetivos em 

qualquer atividade humana, em segundo lugar, pelo cara

ter essencial de uma seleção que implica em fixação de ob

jetivos, sem os quais não é possIvel escolher, entre um 

vasto elenco de disciplinas, aquelas que mais se ajustem 

ao perfil social pretendido pela instituição, . através do 

currículo. Como o currículo pretende atender às necessid~ 

des tanto institucionais quanto de sua clientela, o grau 

de complexidade se torna mais elevado exigindo, por parte 

dos planejadores, maior variedade de objetivos, para que 

nao venha a restringir as possibilidades de obtenção de 

suas expectativas básicas. 

No tópico seguinte sao elaboradas diferentes ca

racterizações de currículos através de duas abordagens: a 

clássica e a moderna. 

5.2.4 - Modelos de currículo 

Em nossa sociedade, dois grupos de instituições 
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educacionais se distinguem segundo suas finalidades preci-

puas: as civis e as militares. Essas instituições consti

tuem-se como grupos sociais diferciados com função e carac 

teristicas próprias. 

Ao tema do presente estudo, interessa ressaltar 

as funções educativas de uma determinada instituição mili

tar da Aeronáutica (a AFA), enfatizando o modelo curricu-

lar adotado pela mesma. 

Os modelos de currículos prendem-se, de modo ge-

ral, a três ordens de grandeza: 1) a cultura vigente; 2) 

modelo de homem que a sociedade quer formar, nesta cultura; 

3) a Instituição onde o currículo vai ser desenvolvido. 

A escola desempenha um papel de mediadora entre 

a comunidade escolar e a sociedade; é · articuladora das ex-

pectativas do alunado com os interesses da s o ciedade. Nos 

sa herança cultural complexa deve ser a questão central do 

currículo e os objetivos devem refletir isso. Para tanto, 

torna-se imprescindível que se responda a questões cen-

trais, tais como: 

- Estes objetivos refletem as necessidades dos 

alunos que vivem em uma sociedade que está atravessando uma 

mudança significativa? 

- Estes objetivos refletem os desejos da socieda 

de quanto a função da escola? 

Os modelos de currículo, ou paradigmas, podem 

ser categorizados de formas diferentes segundo o enfoque 

estudado pelos curriculistas. 

Apre s e ntar-se-ã, no tópico seguinte , uma a bo r da-

gem dos me smos, r e sultante da l e itura do s trabalhos dos 

autores mencionados. 
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5.2.4.1 - Abordagem clássica 

A abordagem clássica alcançou seu apogeu durante 

o período de 1911 até aproximadamente 1962. Essa aborda

gem considera os alunos instrumentos passivos primários, 

capazes de aprender e aceitar orientações, mas muito imatu 

res para iniciar atividades significantes ou exercer in

fluência de algum modo importante. No sistema educacio

nal, sao um instrumento passivo a ser manipulado e utiliza 

do. Os professores envolvidos nessa abordagem vêem suas 

funções como a de tutores e autocratas benevolentes, que 

tentam realizar seus objetivos através da motivação. 

A visão clássica é essencialmente centralizada na 

tarefa. A discussão resume-se ao controle da "melhor ma

neira", a fim de eliminar o desperdício e a ineficiência. 

O livro de Tyler (1949) apresenta uma versão mais 

moderna da abordagem clássica. Esse livro representou um 

marco na teoria curricular tanto na Inglaterra como na Amé 

rica. Tyler visualizava o currículo e a instrução como um 

todo e desenvolvendo um raciocínio a partir de quatro pro

blemas fundamentais para o desenvolvimento de um currículo: 

a) Que objetivos educacionais a escola deve pro

curar atingir? 

b) Que experiências educacionais podem ser ofere

cidas,de modo a ter probabilidade de alcançar esses propósitos? 

c) Como organizar eficientemente essas experiê~ 

cias educacionais? 

d) Como podemos ter certeza de que esses objeti

vos estão sendo alcançados? 
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o núcleo racional de Tyler é a definição dos ob 

jetivos. Esse núcleo deve ser baseado na razao e na rea

lidade. Na formulação desses objetivos devem ser examina

dos: a) interesses e necessidades dos alunos; b) vida con

temporânea fora da escola; c) sugestões dos especialistas 

em componentes curriculares, através do filtro filosófico, 

cujo resultado deverá ser passado sob a forma de valores,e 

do filtro psicológico, respaldado na psicologia da aprend! 

zagem. Origina-se, desse modo, os objetivos educacionais, 

fixados através de um quadro de dupla entrada (conteúdo x 

comportamento). A partir das definições dos objetivos,pa~ 

sa-se à seleção e organização das experiências de aprendi

zagem. Finalmente, através da avaliação detecta-se até que 

ponto os objetivos propostos foram atingidos. 

5.2.4.2 - Abordagem Moderna 

A abordagem moderna do currículo assume que os 

alunos são tomadores de decisões e solucionadores natos 

de problemas. Sendo os alunos diferentes, seus prOblemas 

são igualmente diferenciados, necessitando de diversas so

luções para que possa existir eficácia para o fator probl~ 

ma x solução. Por esse motivo, não pode existir um único 

caminho. Todos os métodos, procedimentos e recursos têm 

seu lugar e sua função. 

A abordagem moderna incentiva o aumento de pro

fissionalismo entre os professores, sendo orientada ao pro

cesso, valorizando a pesquisa e enfatizando a experiência. 

Essa moderna filosofia tem como qualidade distinta a sua 
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abordagem conceitual e ao mesmo tempo analítica, centrada 

na pesquisa educacional, na integração e na síntese. Essa 

integração feita através da visão dos elementos: aluno, pro 

fessor, pai, matéria, escola, comunidade, sociedade, forma 

dores de um todo. 

Cada um se relacionando (dialogando) com o outro 

para benefício do alunado em geral corno futuros profissio

nais bem integrados na sociedade vigente. 

A autora mais influente na visão moderna, até ho 

je, na Inglaterra, é Charity James. Em seu livro Young 

Lives at Stake (1968) ela relata sua preocupação com a qu~ 

lidade de vida na escola. Reconhece que a educação é um em 

preendirnento moral inevitável, e segue o exemplo de Sócra

tes, acreditando que a educação "não é sobre algo ocasio

nal, mas sim, sobre uma maneira adequada de se viver". (Ci

tado em Davies (1979». Charity acredita ser ilusório per-

guntar "Quando ensinar o quê?", acreditando que a 

assume ilusoriamente que há um caminho melhor para 

questão 

todos 

os alunos seguirem. "Não podemos mais induzir jovens a 

acertarem convicções estabelecidas, nós temos que associá

-los nessas convicções." (James (1968), in Davies (1979». 

A pergunta a ser feita não é "Quando ensinar o 

quê?", mas sim, "Quando o aluno deve aprender o quê?". 

Segundo a autora, existem três questões primor

diais para construção de um currículo: 

Quando ensinar o quê? 

Quais são os valores socais, culturais e indi

viduais, que são pontos de referência para o currículo, e 

quais são seus objetivos? 
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- Quais as tendências sociais que indicam as li

nhas de orientação para o currículo? 

Charity critica cada uma dessas questões, inda

gando cada uma de suas suposições ocultas. 

A primeira questão, observa a autora, avalia o 

conteúdo acerca das diferentes finalidades dos alunos, en

~to a segunda avalia o propósito do professor. A tercei 

ra questão implica que é possível prognosticar o que os 

alunos necessitarão no futuro através do estudo das atuais 

tendências na sociedade. 

No lugar das questões a autora propoe a criação 

de um currículo baseado em uma única pergunta "Como é a vi 

da na atualidade e como podemos fazer para que a educação 

escolar se aproxime dela?" Esta pergunta leva a autora a 

acx:editar que _ existam apenas __ três tipos de em-

preendimentos nos quais os alunos devam estar empenhados. 

Estes empreendimentos envolvem a pesquisa (investigação,e~ 

periência, explicação), elaboração (inventar, planejar,pr~ 

servar, executar) e diálogo (com material, objetos, criatu 

ras consigo mesmas) . 

o controle de currículo através das três ques-

tões acima referidas, é substituído por um currículo que 

destaca "o que os jovens podem ser" (mesmo que jamais sai

bamos precisamente o que serão) e não o que eles podem fa

zer; e o que eles podem ser agora, e não o que podem ser 

no futuro". 

O conteúdo é um elemento no currículo, nao é um 

plano de base. Pergunta-se: em que bases se supõe que um 

currículo deva ser planejado em termos de objetivos? En-
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quanto salienta o lugar dos objetivos no planejamento, ela 

indica que eles podem ter inúmeros perigos. Eles podem i

ludir os educadores a uma análise de sintomas e pode con

duzi-los a ignorar o entrelaçammento completo de caracte

rísticas, comportamentos e experiências que compõem um ser 

humano completo. Os objetivos podem focalizar a atenção 

sobre o comportamento observável e talvez ignorar a expe

riência pessoal e o que ela chama de "luta própria". Ela 

continua argumentando então que para planejar um currículo 

em termos de objetivos pode-se ter dois perigos adicio

nais. "Tendo nos ensina9.o a analisar a pessoa em disjec

ta membra, nos induz a pensar em alguma pessoa notável do 

futuro a qual nós podemos criar, em vez do adolescente que 

está tentando se comunicar conosco aqui e agora" (James p. 

14). Finalmente ela indica que pessoas que definem objet! 

vos mui tas vezes usam uma linguê!:gem de linha de montagem em 

vez da linguagem escolar. Os objetivos se tornam então um 

sistema para criar a conformidade, quando o objetivo do pIa 

rejaoor 'e 00 professor sao avaliados acima dos diferentes obj~ 

tivos ' dos estudantes. Realmente, a autora argumenta que 

as fontes tradicionais do currículo (sociedade, cultura e 

pessoas) têm se tornado desajustadas entre si. A socieda

de e a cultura juntaram-se para desalojar pessoas. 

Ivor K. Davies apresenta o contraste dos siste 

mas de valores por trás das abordagens clássica e moder

na do currículo em seu livro O Planejamento de currículo 

e seus objetivos, na página 37. 
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Segundo James B. MacDonald existem duas premis

sas básicas no campo de currículo: 

a) o interesse humano -técnico de consenso e eman 

cipador -é a carga de todo pensamento curricular; 

b) as diferenças básicas no pensamento curricu

lar surgem dos diferentes enfoques de pesquisa usados na 

sua construção: empirico-analítico, histócio-hermenêutico 

e praxiológico. 

Este autor considera três paradigmas de desenvol 
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vimento de currículo ligados a um dos interesses humanos. 

Estando o interesse técnico ligado ao paradigma técnico-li 

~, tendo corno fonte o pensamento de Ralph W. Tyler (1949~ 

o interesse de consenso orientando o paradigma circular 

consensual e o dinâmico-dialógico tendo a emancipação corno 

interesse, este último ligado a Michael Apple(1975)e Henry 

Groux (1983), seus mais importantes porta-vozes. 

Baseados na leitura desses autores, serao anali

sados dois dos três paradigmas apresentados. são eles! téc 

nico-linear, por ser este modelo paradigmãtico adotado pe

la AFA (Academia da Força Aérea) e o dinãmico-dialógico,d~ 

vida a sua maior proximidade às projeções de currículo fel 

tas pelo alunado da instituição estudada. 

5.2.5.1 - Paradigma técnico linear 

John Franklin Bobbitt em seu livro The curriculum 

(1918) influenciado pelos principios de administração cien 

tifica, usados na indústria, elaborou um paradigma de cur

rículo cujos princípios básicos são: 

a) Preparar indivíduos para desempenhar funções 

definidas em uma situação também definida; 

b) Basear o conteúdo curricular numa análise das 

funções específicas a serem desempenhadas e na situação 

também específica na qual devem ser desempenhadas. 

Segundo Kliebard (1975), esses princípios aplic~ 

dos ao currículo, têm a capacidade de: "numa parte do sis

tema de produção, sendo o aluno a matéria bruta, que deve 
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ser transformada num finíssimo e útil produto, sob o con

trole de um técnico altamente qualificado. O resultado des 

se processo de produção deve ser cuidadosamente pré-deli

neado de acordo com rigorosas especificações e, quando ceE 

tos produtos provam ser inúteis, são descartados em favor 

de outros mais eficientes. Toma-se cuidado com aquelas m~ 

térias brutas de particular qualidade ou composição, cana

lizando-as para o próprio sistema de produção." 

O modelo técnico-linear é baseado em Tyler que 

em 1949 publicou um trabalho sobre currículo, que é uma 

visão revista e ampliada da proposta de Bobbitt para cur

rIculo. 

As preocupaçoes básicas desse modelo sao: 

a) definir os elementos relevantes ou 

veis envolvidas no currículo; 

variá-

b) criar um sistema de tomada de decisões para o 

desenvolvimento do currículo. 

John l. Goodlad (1969) afirma que existe "con

senso" entre os curriculistas do período 1960-1969 quanto 

aos princIpios estabelecidos por Ty1er. Acresce-se a este 

fato, a publicação da 9a. edição, em 1984, do livro de 

Tyle~Basic PrincipIes of Curriculum and Instruction. In

dicando a nítida aceitação, no Brasil, da sua proposta e 

do racionalismo das ações existentes nesta área. 

Kliebard (1975) questiona a colocação do espe-

cialista como fonte do mesmo status do aluno e da socieda

de, assim como seu duplo papel: fonte e meio (= experiên

cias de aprendizagem). O autor pergunta se fixar objeti

vos, considerando que são impostos e que controlarão as 

I 
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experiências de aprendizagem, é um desejável processo de 

planejamento curricular e chama a atenção para o conceito 

de experiências de aprendizagem. Esclarece quanto a noção 

simplista e avaliação como sinônimo de medida, devido a li 

mitações e inflexibilidade, levando ao risco de uma ava

liação superficial, colocando-se aqueles aspectos importan 

tes em segundo plano. 

Para Hi1da Taba (1962) in Domingues (1986), o 

plano curricular tem suas bases nas três fontes de Tyler: 

definição de objetivos, seleção e organização das experiê~ 

cias de aprendizagem e, finalmente, a avaliação que permi

te detectar em que medida os objetivos propostos foram a

tingidos. Taba propõe sete passos na construção de um cur 

r!culo: 

1) diagnóstico das necessidades; 

2) formulação de objetivos; 

3) seleção de conteúdos; 

4) organização de conteúdo; 

5) seleção de atividades de aprendizagem; 

6) organização das atividades de aprendizagem; 

7) determinação do que se vai avaliar e das ma

neiras e meios de fazê-lo. 

Esses passos demonstram uma evolução e nao uma 

çao nas questões de Tyler. 

contradi-

A linha tecnológica do pensamento de Tyler 

sou por uma modernização na sua terminologia na década 

70. A partir das três fontes de Tyler, na construção 

currículo, James Popham e Eva Backer (1970), citados 

Domingues (1986), enumeram quatro passos que refletem 

pas

de 

do 

em 

as 
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questões de Tyler. são os seguintes: 

a) os objetivos instrucionais a serem atingidos 

devem ser identificados em termos de desempenho dos alu-

nos; 

b) ?s decisões de planejamento devem ser tomadas 

conforme inputs' definidos; 

c) o , conjunto de estratégias alternativas deve 

.' ser pensado; 

d) as medidas de avaliação devem ser planejadas 
'. 

para verificar se os objetivos instrucionais foram atingi-

dos. 

o movimento curricular iniciado por Bobbitt em 

1918, chega aos dias atuais sem apresentar novidades. 

A visão de currículo como assunto unicamente téc 

nico, continua sendo mantida, por uma.dissimulação de ordem 

ideológica, como que isenta de valores embutidos aprioris-

ticamente à sua elaboração. 

5.2.5.2 - Paradigma dinâmico-dia lógico 

Este modelo de currículo é inspirado no enfoque 

praxiológico. Entende-se por praxis a realidade onde a 

prática é exercida através de urna teoria que a fundamen-

ta. Baseia-se em três premissas básicas, oriundas do pen-

sarnento neo-marxista, que são: 

a) o currículo não pode ser separado da totalid~ 

de do social, deve ser historicamente situado e cultural-

mente determinado. 
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b) o currículo é um ato inevitavelmente pOlítico 

que objetiva a emancipação das camadas populares; 

c) a crise que atinge o campo de currículo nao é 

conjuntural, ela é profunda e de caráter estrutural. 

Os autores que se agrupam em torno desse paradig 

IDa consideram difícil, ou até mesmo temerário, oferecer, no 

atual estágio de elaboração teórica, um paradigma curricu

lar que dê segurança ao curriculista. Reconhecem que o v~ 

lho paradigma nao serve mais e, conseqüentemente, terá que 

surgir outro, que incorpore, de forma original, os elemen

tos objetivos do velho, somente sendo possível no momento 

em que houver uma ruptura epistemológica. 

A partir das três premissas acima referidas, 

duas tendências estão sendo geradas. Urna que acredita na 

possibilidade do currículo como elemento-chave da apropri~ 

ção do saber dominante pelas camadas populares e a 

que a nega. A primeira tenta traduzir essas idéias 

o currículo. O currículo deve estar preocupado com 

outra 

para 

os 

atos políticos necessários para a transformação do social. 

O objetivo catalisador de sua ação é auxiliar os alunos a 

refletirem criticamente sobre as forças que modelam suas 

vidas e sobre os mitos que lhes são passados como verda

des. Objetiva, pois, a desmitificação dos conteúdos curri 

culares. Acirrar as suas contradições é a sua estratégia 

de intervenção, de superação. A ligação orgânica do cur

riculista com as classes populares é inevitável, na busca 

da libertação dessas da opressão. Ârea de estudo, recupe

ração paralela, ensino individualizado, avaliação com base 

em critério são respostas liberais que nada contribuem pa-
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ra um currículo cujo interesse seja a emancipação. 

Segundo Kliebard (1975) '!o currículo foi trans

formado num caminho sobre o qual viajam alunos liderados 

por um competente'guia e companheiro na rota. Cada viaja~ 

te é afetado pessoalmente pela caminhada e ao mesmo tempo 

o contorno dos caminhos vão sendo delineados pelas predil~ 

ções, interesses e objetivos deste viajante. Esta variabi 

lidade de contornos de caminho de viajante para viajante 

não é somente inevitável, mas também esperada e desejada. 

Nenhum es~o~ é feito pelo guia para estandardizar a exata 

natureza do efeito da viagem em cada viajante e em si pró

prio; mas um grande esforço é feito pelo guia para propor

cionar a todos uma possibilidade de mudança, seja pessoal, 

seja de rota". 

A segunda tendência "curricularizou" o social,ao 

negar o espaço de currículo. Argumenta que uma sociedade 

dominada pelo modo de produção capitalista, nao pode corri 

gir os defeitos desta, uma vez que o currículo é parte des

ses defeitos. Não há, segundo essa tendência, prescrição 

nem , possibilidade de trabalho dentro da proposta curricu-

lar atualmente dominante na sociedade capitalista, sendo 

necessária a revolução social -a ruptura social e políti

ca. Instala-se a praxis curricular na totalidade da pra

xis social. O currículo passa a ser entendido como ato 

ou atividade global de toda a sociedade. Inaceitável e o 

abandono da especificidade do currículo que torna qualquer 

reflexão sobre o mesmo uma reflexão sobre a soc iedade. 

Contribuições já foram assinaladas pelo paradig

ma dinâmico-dialógico na construção do pensamento curricu-
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lar: currículo oculto (através de Michael Apple) e confli

to no currículo (através de Henry Giroux). 

Michae1 App1e (1975, 1982) participa de um grupo 

que discute questões sobre o currículo com o respaldo da 

Sociologia da Educação.' 

O autor analisa as relações estruturais, ressal

tando que o currículo é um dos mecanismos de distribuição 

do saber sistematizado, implicando, conseqüentemente, na 

identificação dos conhecimentos realmente válidos na socie 

dade. Devendo ser os principios de seleção e organização 

dos conteúdos curriculares relacionados, concatenados a 

partir das características institucionais da escola e es

trutura social. O autor define ainda como currículo ocul

to "as normas e valores que implícita, porém efetivamen

te, são transmitidos pela escola e que, habitualmente nao 

sao mencionados na definição feita pelos professores dos 

fins ou objetivos da sua matéria" (Apple, 1982, p. 127). ~ 

crescenta: "é o que os estudantes tacitamente experienciam 

e o que ajuda a reproduzir a hegemonia" (Apple, 1982, p. 

157). Apresenta que alguns veiculas do currículo oculto já 

se possam identificar, tais como: o livro didático, regras 

sociais, nos valores sociais, açoes do dia-a-dia na esco

la. liA chave para pôr isso a descoberto está no tratamen

to do conflito no currículo" (Apple, 1982, p. 127). 

Segundo Henry Giroux (1983) a construção de um 

novo currículo voltado para as camadas populares "deverá 

derivar uma compreensão teoricamente refinada a respeito 

da forma como o poder, a estrutura e a ação humana funcio

nampara reproduzir não só a lógica da dominação, mas tam-
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bém o cálculo da mediação, da resistência e da luta so-

cial" (Giroux, p. 56). "O conflito no currículo só 

será instalado quando já tiverem sido identificados os co

nhecimentos significativos e as práticas culturais das di

ferentes classes sociais. A sua inclusão de maneira con

flituosa no currículo acirrará as contradições, o que pos-

sibilitará a explosão das falsas experiências 

nais." (Domingues, 1986, p. 363). 

educacio-

Podemos concluir ressaltando quatro pontos pri

mordiais: (Domingues, 1986, p. 364). 

1) Aprendizagem n9 1: Pensar curr1culo - "o estu 

do dos conteúdos programáticos e do modo mais eficaz de 

apresentá-los aos alunos não pode ser dissociado, seja das 

características sócio-culturais e dos processos pSicoló

gicos dos alunos, seja do contexto histórico-social em que 

se efetivará a proposta de currículo". 

2) Aprendizagem n9 2: Ler currículo -Isto abran 

ge desde uma definição restrita de currículo como "uma 

listagem de disciplinas", até uma definição abrangente de 

currículo como "todas as experiências que o aluno tem sob 

a tutela da escola". O confronto dessas duas definições 

indica a existência de um espaço demasiado amplo que favo

rece o caos e a confusão paradigmática e que, apesar de 

ser a literatura de currículo uma importante fonte para a 

compreensão das bases conceituais de currículo, deve-se 

ter claramente a pluralidade de concepções, de funções e 

de focos que ela veicula. 

3) Aprendizagem n9 3: Fazer currículo - Isto im-

plica aceitar que os problemas curriculares, por estarem 
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situados num tempo e num espaço com personagens e história 

próprios, são, em grande parte, únicos e, por isto, esca

pam a generaliza~ões abstratas e universais; exigem análi

ses singulares e contextualizadas, sOluções-tentativas e 

possíveis na dimensão tempo-espaço que delimita aquela prá 

tica curricular. 

4) Aprendizagem nQ 4: Sentir currículo - Isto im 

plica aceitar a diversidade paradigmática com maturidade 

psicológica~ viver intensamente esta confrontação dialéti 

ca, sabendo que não existem soluções fáceis nem mecâni

cas; ser susceptível às controvérsias explícitas ou ocul-

tas; ter consciência de que nenhum paradigma de currículo 

ve o todo, e de que privilegiar certos aspectos de cirrícu 

lo é crer que este é mais relevante que aquele". 

5.2.5.3 - As perspectivas de análise do currículo 

Do que foi exposto até aqui observa-se que pode

mos analisar o . currículo a partir de duas perspectivas,de~ 

cri tas por Pontecorvo (1986): 

- perspectiva "de modo" - análise é feita pelo 

modo como foi elaborado o currículo, isto é, se foi defini 

do pelas autoridades competentes, pelos especialistas em 

educação, etc. (de cima) ou se foi elaborado (de baixo) p~ 

los professores das séries ou da própria escola. O currí

culo pode ser definido a priori, pelos órgãos superiores, 

em termos de indicadores, mas a operacionalização do mesmo 

é tarefa do grupo de professores e especialistas que o 
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realizará na escola. 

O que ocorre com freqüência é a utilização do 

termo currículo, quando na realidade está sendo utilizado 

o programa, que diz respeito a urna disciplina, com seus ob 

jetivos, conteúdo e avaliação. 

No currículo, o programa é parte de um contexto 

maior, onde urna disciplina tem interdependência com a ou-

tra, e onde o conteúdo é um dos setores a serem analisa-

dos. A análise do currículo envolve uma postura básica ar 

ticulando disciplinas com objetivos, metodologias e a ava

liação do desempenho final. 

- perspectiva do conteúdo - refere-se ao que se 

ensina na escola a partir da especificidade das discipli

nas. Esta perspectiva pode tornar-se uma via de acesso p~ 

ra análise e discussão ·da educação, onde cada especialista 

em sua área contribui para uma visão integrada da área do 

ensino e do estudo de um modo geral. 

A leitura de um currículo nos remete a indaga

çoes como: em que bases teóricas foram fixados os objeti

vos propostos no currículo? Por que e como foram selecio 

nados e ensinados determinados conteúdos? Quais as rela

çoes que eles mantêm com os valores culturais vigentes? 

Qual o retorno que se espera da realização desse currícu

lo? Envolvendo toda a leitura permeia o aspecto ideológ! 

co, que norteia, conscientemente, ou nao, o processo a ser 

percorrido. Foi com essa proposta e dentro desta dimensão 

de leitura que se realizou a análise dos dados levantados 

na pesquisa efetuada. 

Segundo Arthur Hoppe (1978), "ê possível ainda 
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fazer escolhas, distinguir o bom e o mau, podemos tornar

-nos aquilo que,quisermos ser." mas não sem educação, não 

sem escolha". 
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6 - AS FORÇAS ARMADAS - SUA MISSÃO EM DIFERENTES FASES 

A evolução das Forças Armadas Brasileiras é mar

cada, principalmente, pela distinção entre sua missão do 

passado e a do presente. Na fase colonial , a missão des

ses oficiais consistia em conquistar o território, manter 

as faixas ocupadas e expandir a conquista territorial. Es

sa idéia extensiva traduzia o apossamento extensivo e o 

desenvolvimento extensivo de riqueza, isto é, um crescimen 

to meramente quantitativo. Desse tipo de missão derivava 

toda sua estrutura: sua organização , seu dispositivo, seu 

armamento. A finalidade da missão do passado estava em as 

segurar a empresa da colonização. Na fase autônoma (do 

presente), a missão das forças armadas é manter a base fí

sica do país e assegurar nela o exercício da autoridadeoen 

traI . Significando, de um lado , preservar o patrimônio 

territorial da fase anterior, daí as lutas de fronteiras 

e, por outro lado, assegurar a unidade política, criando 

as condições para o exercício da autoridade central em to

do o território. 

A diferença da missão das Forças Armadas do pas

sado e dos dias atuais é eminentemente qualitativa. Resu

mindo-se, a missão da atualidade é assegurar ao país as 

condições para realizar-se como naçao. Necessário se faz , 

esclarecer a distinção que é de qualidade entre país (co~ 

ceito liga do estreitamente ao terri tório e muito preso ,hi~ 

t o rica me nte , à s c a r a c te rí s tica s me dievais) e naçao (conc e ! 

t o que eme r ge de po i s d a fase da r e vo lução burgu esa no mun

do , com a liquidação das relações medievais). 
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Para que haja a realização do Brasil como naçao 

é necessário assegurar as instituições democráticas e a li 

vre expansao econômica nacional. 

As atuais estruturas vão sendo adequadas ao con

teúdo novo que as Forças Armadas apresentam. ~ por essa 

razao que surgem formas de organização novas, especificas, 

nacionais; métodos aperfeiçoados também específicos, de 

combate -uma tática brasileira voltada para a utilização 

de forças em defesa dos interesses brasileiros; processos 

e técnicas também atualizados no que se referem ao arma

mento e às organizações que os utilizam. 

Acredita-se que uma das necessidades presentes 

está ligada ao término do prpcesso de alienação ou de des

c~so entre as escolas de formação e de aperfeiçoamento 

das Forças Armadas com a realidade brasileira e,basicamen

te, de suas necessidades e exigências. 

Existe a consciência de que o equipamento mate-

rial das Forças Armadas jamais poderá se'r adequadamente 

atendido enquanto fornecido segundo interesses alheios às 

nossas instituições militares. Trata-se de colocar o apa

relhamento das Forças Armadas em correspondência com o de

senvolvimento material do país. Mais especificamente vale 

ressaltar a importância de criar condições concretas de 

atendimento, inclusive, a formação de mão-de-obra especia

lizada necessária para o pleno desenvolvimento do nosso 

país. 

Devemos apontar a importância da educação para 

a concretização dessa nova etapa das Forças Armadas. Uma 

escola militar não se limita a mera reprodutora de recur-
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sos humanos. Mais importante que isso, é a responsabilid~ 

de de formação de novos oficiais capazes de entender e in

terpretar seu momento histórico e devidamente instrumenta

lizados para o exercício de suas futuras funções. 

6.1 - Academia da Força Aérea (AFA) - Sua Origem 

A Academia da Força Aérea originou-se da fusão 

entre a antiga Escola de Aviação Naval (criada em 1916) e 

a Escola de Aviação Militar (criada em 1919), através do 

Decreto n9 3142 de 25 de março de 1941. Inicialmente, de-

nomir.ou-se Escola de Aeronáutica, sendo seu primeiro co-

mandante o Ten. Cel. Av. Henrique Raimundo Dyott Fonte-

nelle. Instalada no Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro, 

este local passou a não mais atender às exigências da Avi~ 

ção Militar na década de 40, devido ao grande crescimento 

da Aviação Civil e Militar Brasileiras. 

O primeiro Ministro da Aeronáutica, Dr. Joaquim 

Pedro Salgado Filho, nomeou, em 1942, uma comissão para e~ 

tudar a escolha de um local ideal dentro de bases técni

cas, com topografia e condições meteorológicas favoráveis. 

O Estado de são Paulo concentrou em algumas de suas cida

des como alternativa: Campinas, Rio Claro, Ribeirão Preto 

e Pirassununga . 

Após um estudo profundo sobre a topografia, fato 

res políticos, econômicos e doações de terra, a 

optou por Campo Alto, a leste de Pirassununga. 

comissão 

Através do decreto n9 31671 de 29 de outubro de 
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1952, foi criada a Comissão de Construção da Escola de Ae

ronáutica de Pirassununga. A esta Comissão caberia a mis

são de submeter à aprovação do Ministro da Aeronáutica a 

proposta de atualização do projeto da futura Escola e de 

providenciar e fiscalizar a sua construção. 

Em 17 de julho de 1956, pela Portaria 337/GM2 

do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, foi nomeada uma co

missão para elaborar o projeto definitivo da Escola, atra

ves de duas etapas: mudança para Pirassununga do último 

ano do curso de Formação de Oficiais-Aviadores e 

completa da Escola. 

mudança 

Finalmente em 17 de outubro de 1960, é inaugura-

do o Destacamento Precursor da Escola de Aeronáutica, nos 

festejos da Semana da Asa, sendo o seu primeiro Comandan

te o Major Aviador Allapio Lontra Netto. 

A 10 de julho de 1969, pelo Decreto n9 64.800, a 

Escola de Aeronáutica passou a denominar-se Academia da 

Força Aérea, sendo a Unidade transformada em Destacamento 

Precursor da Academia da Força Aérea. No dia 23 de outu

bro de 1971, através da Portaria n9 077/GM2 de 27 de se

tembro de 1971, assinada pelo Ministro da Aeronáutica Bri

gadeiro Mário de Souza e Mello, a Academia da Força Aérea 

sediada no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, mudou-se 

definitivamente para Pirassununga. 

6.2 - Situação Atual da AFA 

A AFA recebe aproximadamente duzentos e oitenta 
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alunos anualmente, que sao matriculados no 19 ano do curso 

e seu objetivo prioritário é a Formação de Oficiais-Avia

dores. 

Há duas possibilidades do aluno ingressar na 

AFA: apos o término da EPCAR (Escola Preparatória Mili-

tar)a nível de 29 grau, com admissão automática, ou atra 

vés de concurso anual para a Academia para candidatos ci

vis(com 29 grau concluído),promovido pelo próprio DEPENS. 

Sendo a Academia da Força Aérea o órgão de ensi

no superior do Ministério da Aeronáutica e visando a forma 

ção de oficiais da ativa da Aeronáutica, cabe a esta insti 

tuição ministrar aos seus cadetes: 

I - Instrução Científica -constituída por form~ 

çao básica de cultura geral necessários à habilitação dos 

cadetes para o exercício dos primeiros postos de carreira 

e continuidade de formação cultural. 

2 - Instrução Militar -tem por objetivo desen

volver nos cadetes as qualidades morais e física e forne

cer-lhes os conhecimentos militares e de organização, in

dispensáveis ao exercício do oficialato. 

3 - Instrução Técnico-Especializada necessa-

ria para a habilitação ao exercício das funções de ofi-

cial-subalterno no respectivo quadro (Aviador, 

te ou Infante). 

O curso tem a duração de quatro anos 

Intenden-

divididos 

em dois anos de Ensino Básico e dois de Ensino Técnico-Es-

pecializado. O Ensino Básico e comum a todos os cadetes 

até o início do 29 período do 29 ano, iniciando, depois, o 

voo com pré-sala e aproximações em aeronave (ANU)T23 voan-
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do cada cadete um total de 23 horas. 

Os cadetes inaptos para pilotagem sao dispensa

dos e retornam no ano seguinte para serem matriculados no 

Curso de Formação de Oficiais - Intendentes ou Infantes, 

respeitados os limites de vagas existentes e o parecer dos 

Conselhos de Vôo, de Ensino, e de aptidão para oficialato 

da AFA. 

No 39 ano, os cadetes já selecionados em vôo, 

iniciam o ano letivo em cursos distintos e separados por 

quadros: Aviador, Intendente e Infante. 

Apesar da diferença de cursos, nos currículos de 

39 ano existem aproximadamente 80% de matérias na Instru

ção Científica e a Instrução Militar é semelhante nos três 

cursos. A Instrução Técnico-Especializada é diversificada 

de acordo com as características de cada uma, atingindo 

43 % da instrução para Aviadores e 32% e 33 % para 

dentes e Infantes, respectivamente. 

Inten-

O vôo no 49 ano ocorre durante todo o ano, com 

curso completo em ANU T25 (Universal), sendo realizado p~ 

solo, aproximações, manobras, acrobacias, formaturas de 2, 

3 e 4 aviões, instrumentos, noturno e viagens, totalizan

do 134 horas por cadete. 

Os cadetes aprovadas sao declaradas Aspirantes a 

Oficiais Aviadores, Aspirantes a Intendentes e Aspiran-

tes a Oficiais de Infantaria da Aeronáutica, de acordo com 

o artigo 14 do Regulamento da Academia da Força Aérea,apr~ 

vado pela Portaria 686/GM3, de junho de 1982. 

Apresenta-se, a seguir, um quadro que contém a 

divisão proporcional da instrução. 
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6.2.1 - Objetivos Gerais dos Cursos 

Os cursos da AFA têm os seguintes objetivos ge-

rais: 

I - Formação de Oficiais Aviadores 

1 - Conduzir e empregar os Sistemas de Armas e Equipa

mentos Aeronáuticos da FAB. 

2 - Chefiar as Seções de Navegação, de Equipamento de 

Vôo, de Estatística de Vôo e de Instrução, nas Uni 

dades Aéreas. 

3 - Auxiliar as Chefias das Seções de Operação, de Ma

terial, de Pessoal e de Informações, nas Unidades 

Aéreas. 

4 - Exercer as funções de Oficial-de-Segurança de Vôo, 

de Oficial de Tiro e Bombardeio e Oficial-de-Rela

ções Públicas. 

5 - Desempenhar os serviços de Oficial-de-Dia e de Ofi

cial de operação. 

11 - Formação de OfiCiais-Intendentes 

I - Exercer as funções de Gestor de Finanças, Gestor 

de viveres, Gestor de Registros, Gestor de Mate-

riaL Gestor de Licitações e Gestor de 

velo 

Reembolsá-

2 - Chefiar Unidade Celular de Intendência, Seção de 

Transporte e seção de Suprimento-Técnico. 

3 - Desempenhar o Serviço de Oficial-de-Dia. 



72 

lI! - Formação de Oficiais de Infantaria 

1 - Planejar, organizar e controlar Operações de Segu 

rança de Instalações em aeronaves e aérodromo. 

2 - Comandar- unidades de Infantaria e Policia de Aero 

náutica. 

3 - Comandar e dirigir frações de tropas em Operações 

Especiais. 

4 - Chefiar seção de Instrução Militar, de 

Física e de Contra-Incêndio. 

Educação 

S - Chefiar Orgãos de Mobilização, seleção e Recruta-

mente de Soldados da Aeronáutica. 

6 - Desempenhar o Serviço de Oficial-de-Dia. 

6.2.2 - O currículo da AFA 

Conceito (MMA 37-8 de 8 de novembro de 1985) -

Currículo é a previsão de conteúdos pedagogica

mente selecionados, bem como de atividades e procedimen

tos de avaliação utilizados tendo em vista o alcance dos 

objetivos previstos para um curso. 

Legislação Básica de Ensino (retirado do Plano 

Geral de Ensino) 

a) Regulamento da AFA (aprovado pela portaria 

686/GMl3 de 18 de junho de 1982). 

b) DMA-37-4 Documentos Básicos de Ensino. 

c) lMA-37-5 Plano Geral de Ensino 

d) lMA-37-10 Conceituações Básicas em Ensino. 
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Organização do Ensino 

Os conhecimentos básicos a nível de engenharia 

sao comuns a todos os cursos (aviador , intendente e infan

taria) . Os conhecimentos t écnico-especializados serão de 

cada curso . 

O ensino da AFA é agrupado em áreas especificas: 

a) Instrução Cien tífica: 

(1 ) Cl - Ciências Matemáticas 

(2) C2 - Ciências Físicas e Químicas 

(3) C3 - Línguas e Humanidades 

(4) C4 - Ciências Sociais e Administrativas 

b) Instrução Técnico-Especializada : 

(1) Ti - Instrução de Aviação 

(2) T2 - Instrução de Intendência 

(3) T3 - Instrução de Infantaria 

c) Instrução Militar 

(1) Ml - Educação Física 

(2) M2 - Instrução Básica Militar 

Cursos Oferecidos 

Existem três cursos oferecidos na Academia: 

19 - Curso de Aviadores (CFOAV) - curso este pa

r a o qual os alunos que ingressam na AFA se encami nham. 

29 - Cu rso de Intendente (CFOInt) 

39 - Cu rso de Infantaria (CFOInf) -estes últi

mos , frutos da atual sistemát ica de aproveitamento de cade 
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tes, considerados inaptos para pilotagem militar. 

Duração 

O curso ~a AFA (Academia da Força Aérea) tem a 

duração de quatro (4) anos, compreendendo dois (02) anos 

de Ensino Básico e dois (02) anos de Ensino 

cializado. 

Técnico-ESp~ 

Quadro de Distribuição de Tempos: (PGE) 

CFOAv/CFOlnt/CFOlnf 

40 (quarenta) tempos semanais - 41 (quarenta e 

uma) semanas - anuais - 04 (quatro) anos, 6560 (seis mil 

quinhentos e sessenta) tempos de aula . 

Elenco de matérias (no PGE) 

Créditos 

A AFA adota sistema de créditos na sua formação 

acadêmica. 

o total dos créditos a ser alcançado pelo cadete 

abrange as disciplinas distribuídas nos seguintes grupos: 

a) disciplinas de formação básica da área das 

ciências exatas e tecnologia; 

b) disciplinas de formação básica da área das 

ciências sociais e humanas; 

c) disciplina de formação geral que complementam 

a formação básica do oficial; e 

d) disciplinas de formação profissional técnico

-especializada) . 
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As disciplinas de formação básica da área das 

ciências exatas e tecnológicas foram relacionadas a par

tir do currículo mínimo aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação, para o Curso de Engenharia das Universidades Bra 

sileiras, para ter vigência a partir de 1978. 

A seleção do elenco de disciplinas obedeceu a 

dois parâmetros: 

a) formação básica para qualquer especialidade de 

engenharia; 

b) enfatização das disciplinas do ciclo profis-

sional de Engenharia que se ajustam aos objetivos e aos 

problemas com que deparará o oficial da FAB. 

As disciplinas de formação básica da área das 

ciências sociais e humanas foram escolhidas objetivando 

complementar a formação humanística do Oficial Aviador e 

propiciar a formação dos Oficiais Ihtendentes e de Infant~ 

ria de Aeronáutica, dentro dos padrões do administrador de 

empresas. 

As disciplinas de formação geral contêm assun-

tos que contribuem para complementar a formação básica do 

Oficial (Aviador, Intendente e Infantaria de . Aeronáutica), 

capacitando-o à utilização de elementos de natureza só

cio-econômica no processo de elaboração criativa. 

As disciplinas de formação profissional 

co-especializadas) contêm assuntos específicos e indispen

sáveis à formação adequada e ajustada à realidade das ne

cessidades dos futuros oficiais. 



Distribuição Curricular por período 

l-Constituem o núcleo comum do currículo de to 

dos os cursos na AFA as matérias de formação básica das 

áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas -desenvolvendo-se 

nos 19, 29, 39 e 49 períodos; as matérias de formação bás! 

ca de Ciências Sociais e Humanas - desenvolvendo-se nos 39 

e 49 períodos e a matéria de formação geral -desenvolven

do-se nos 59 e 69 períodos. 

2 - As matérias de formação profissional (técni

co-especializadas) específicas para o CFOAv, estão distri 

buidas pelos 39, 49, 59, 69, 79 e 89 períodos. 

3 - As matérias de formação profissi onal ( técni

co-es pecializadas) específicas para os CFOInt e COFInf es

tão distribuídas pelos 59, 69, 79 e 89 períodos. 

4 - As matérias pertinentes à Instrução Militar 

estão distribuídas ao longo dos 8 períodos. 

6.3 - Caracterização do Currículo da AFA 

o currículo da AFA é elaborado pela DEPENS, ór

gao este subordinado diretamente ao Ministro da Aeronáu 

tica e em termQs de organograma é o órgão superior da AFA. 

A DEPENS é constituída de alguns profissionais 

da áre a de educação (professores e pedagogos -civis e mi

litares) que, fundamentados nas legislações de ensino e nos 

demais docume ntos especificos elabo ra o currículo daquela 

Ins tituição. Esse s p r o f iss i o n a i s coo rde na d os po r um ofi

cial têm por i n c umbência coorde na r e fi sca l izar o en s i no 



da Aeronáutica (ã DEPENS estão subordinados a AFA, 

PREFAER-YS e BINFA - ver siglas) . 
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ECA, 

Da competência da DEPENS estão as seguintes res

ponsabilidades: 

a) a emissão das Instruções para o Ministério da 

Aeronáutica CIMA) pertinentes ao ensino da AFA; 

b) a aprovação dos Planos de Ensino da AFA e 

NOREG (norma reguladora); 

c} o planejamento da política de recrutamento e 

seleção do pessoal a ser matriculado nos cursos da AFA; 

d) a interpretação, identificação e compatibili

zaçao e/ou desmembramento dos variados assuntos advindos 

dos órgãos superiores e que devam ser atribuídos à 

possibilitando, em princípio, nesse nível: 

AFA, 

(1) O aprimoramento das habilidades concernentes 

a realização das ações do futuro oficial subalterno; 

(2) a ampliação da cultura geral e profissional; 

(3) o desenvolvimento das qualidades de comando, 

chefia e liderança; 

(4) uma maior capacitação para administrar os re

cursos humanos e materiais. 

e) o detalhamento regulamentar, administrativo e 

cronológico das providências geradas por esta NOREG, rela

tivos à organização e ao indivíduo. 

OEPENS é a atual designação da OIRENS, uma vez 

que pelo decreto 89554 de 17 de abril de 1984 passou a de

sempenhar funções a nível de Departamento de Ensino. 

Segue, abaixo, para maiores esclarecimentos, o 

organograma deste órgão. 
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l MINISTRO I 
. 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

: VICE- DIREÇÃO I 
I 

UNIFA SUB-DEPARTAMENTO DE ENSINO • 

I I 
ECEMAR AFA 

I 
EAOAR IEDA 

I 

! CIEAR I I PREFAER-YS I I I 

I BIl FA I BINFA 

A AFA compete as seguintes responsabilidades, se-

gundo a Portaria DIRENS n9 117/ 5DTE de 15/ 08 / 83. 

a) o assessoramento relativo ao recrutamento e à 

seleção do pessoal , visando a um equilIbrio entre as nece~ 

sidades da Força Aérea e as possibilidades reais da AFA; 

b) a efetivação da matrícula e da exclusão, co-

mo especificado; 

c) a caracterização específica das peculiaridades 

de funcionamento de cada curso e outras atividades que a 

AFA tenham sido atribuídas. 

De acordo com o próprio Regulamento da AFA (art . 
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59) esta instituição tem como atribuições: 

1) A elaboração e a execução de seu Plano de En-

sino; 

2) O desenvolvimento, nos cadetes, dos atributos 

de liderança essenciais e indispensáveis ao Oficial da Ae

ronáutica; 

3) A formação militar, intelectual, profissio-

na1, moral, cívica e social do futuro Oficial da Aeronáuti 

cai 

4) O cumprimento das normas relativas à seguran

ça de vôo e a segurança militar da área sob sua jurisdição; 

5) A elaboração e o encaminhamento à DEPENS de 

suas propostas orçamentárias anual e plurianual; 

6) O cumprimento das normas, critérios e princí

pios emanados dos Orgãos Superiores e dos Orgãos Centrais 

dos Sistemas do Ministério da Aeronáutica; 

7) A ligação com os Orgãos Centrais dos Sistemas 

do Ministério da Aeronáutica nos assuntos de seu interesse: e 

8) A elaboração da proposta de instrução para o 

Concurso de Admissão. 

A conceituação do que o OEPENS entende por Pla

no de Ensino e Plano de Avaliação está explIcito no j á re

ferido Regulamento ~m seu art. 49. 

Observa-se no currlculo apresentado pelo DEPENS 

urna apresentação das disciplinas dos diferentes cursos mi

nistrados na AFA, com a respectiva carga horária e o con

teúdo programático das mesmas. 

No que se refere ao Plano de Ensino apresentado 

pela AFA constata-se que o mesmo ' contém os seguintes capI-



tulos. 

Capítulo I - Disposições Preliminares 

Capítulo 11 - Considerações Gerais 

Capítulo 111 - Definição das Bases 

Capítulo IV - Estrutura de Ensino 
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Capítulo V - Distribuição do Período Escolar 

Capítulo VI - Rotina Escolar 

Capítulo VII - Calendário Geral dos Períodos Es 

colares 

CapItulo VIII - Feriados e Datas Festivas 

CapItulo IX - Divisão Proporcional da Instru

çao 

CapítUlO X - Resumo Numérico do Perío do Esco

lar 

Capítulo XI - Complementação da Instrução 

Capítulo XII - Atividades Administrativas 

CapitUlO XIII - Atividades de Avaliação 

Capitulo XIV - Disposições Finais 

Anexos 

Observa-se, pelas entrevistas realizadas, que há 

uma alteração (ou revisão) constante nos Planos de Ensino 

da AFA . A justificativa dessas alterações, ou melhor a to

mada de decisão de a p rese ntar um novo plano de ensino para 

ArA , nã o obedece a nenhum cri t é rio p rev i amente 

p e lo DEPENS. 

6 . 4 - Perfil do Oficial da Força Aérea 

e labor ad o 

A ênfase na formação de Oficiais reside na preo-
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cupaçao de atendimento as necessidades de uma moderna For

ça Aérea. Existindo um consenso quanto à conveniência de 

uma formação voltada para a hierarquia, disciplina, espír! 

to militar, liderança, espírito combativo, direção e huma

nidades. Uma das características que mais se destaca é a 

capacidade de resolução de problemas variados de diversos 

graus de complexidade. A habilidade para o relacionamento 

com pessoas é refletida também através da capacidade admi

nistrativa de comunicação e poder de decisão. A formação 

do Oficial da Força Aérea e baseada em quatro pilares: a

tributos morais, capacidade intelectual (a::xnuns aos oficiais 

de todas as armas) capacidade física, capacidade técn! 

co-administrativa e técnico-especializada. (Estas três úl

timas específicas a Força Aérea). Os três últimos atribu

tos, prendem-se à peculiaridade do recurso básico de uma 

Força Aérea ver o avião. Este recurso (o avião) requer de 

um piloto a resistência às solicitações físicas de um vôo 

"acrobático", em momento de combate aéreo, de modo a obter 

o melhor dos recursos tecnológicos de seu avião e seguran

ça e precisão em suas decisões. Sendo necessária para essa 

decisão, muitas das vezes, fração de segundo. 

Os atributos, acima mencionados são partes inte

grantes de perfil de oficial pretendido pela Força Aérea, 

passaremos a um maior detalhamento dos mesmos. 

6.4.1 - Qualificações Técnico-Administrativas 

Baseados no argumento de que, a expansao dos cam 
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pos de atuação e dos recursos envolvidos por uma moderna 

Força Aérea, torna-se necessário que seus oficiais tenham 

na sua formação uma instrumentalização para o desenvolvi

mento de sua habilidade administrativa para sua maior cap~ 

citação em tarefas administrativas e burocráticas específ! 

cas de organizações complexas. 

A estrutura organizacional militar tem como ca

racterística básica o envolvimento dos individuos que to

mam decisões e com a participação direta nas ações. Umsi~ 

terna descentralizado de decisões tende a estimular a cria

tividade e inventividade desses escalões, satisfazendo, com 

isso, as necessidades práticas dos escalões superiores , ou 

seja, a individualidade da responsabilidade na tomada de 

decisões de seus oficiais. 

A função de Auxiliar Administrativo também pode

ra ser exercida pelo oficial. Por isso ele deveráestarpr~ 

parado para redigir ofícios, comunicados, etc.; deverá sa

ber fazer uma prestação de contas ou fazer uma solicitação 

de verba, ou material; conhecer os princípios de funciona

mento de um sistema de processamento de dados como recur

so informativo auxiliar para o processo decisório, e enten 

dendo que comandar não é emitir ordens, mas estar ciente 

de que as atribuições de todos os seus comandados sao por 

eles conhecidas e contam com os recursos necessários ao me 

lhor desempenho. 

O oficial deve, desde cadete, compreender que a 

estrutura administrativa da Força Aérea exige um estado de 

aprimoramento constante, compatível com as necessidades 

crescentes gerada por sua expansão natural. Ao longo de 
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carreira, este oficial passara por várias funções, nenhuma 

delas definitiva. A diversificação de funções é uma das 

mais nítidas diferenças entre a atividade militar e as ati 

vidades burocrático-administrativas. Essa pecularidade na 

função militar dete.rmina a necessidade de uma educação pr2 

fissional facilitadora para essa "diversificação de fun

ções", evitando contudo o afastamento da finalidade princ! 

paI de militar sem distorcer a personalidade profissional 

de jovem oficial. Os problemas de comando geradas por téc

nicas improvisadas podem e devem ser evitadas sob o risco 

de pagamento alto tributo. Há uma necessidade de se despe~ 

tar no oficial a conscientização de papel de futuro admi

nistrador em urna organização militar. Os oficiais Intenden 

tes e Infantes desempenham esse papel logo após o Aspiran

tado, assim que chegam às suas unidades de destino. Porém, 

é prudente lembrar que os oficiais Aviadores após a conclu 

são de seu estágio de adestramento como Pilotos Militares 

também desempenharão tais funções. Enfatizamos, por isso, 

a importância do reconhecimento, por parte dos cadetes, da 

inclusão de conhecimentos de Administração em sua formação 

profissional para que possa obter seu melhor desempenho en 

quanto oficial. 

6 .4.2 - Qualificações Técnico-Especializadas 

"O corpo de Oficiais" da FAB está estruturado, b~ 

sicamente, em seis "quadros" de atividades especializadas: 

Engenheiro, Especialistas, Médicos , Aviadores, Intendentes 



e Infantaria de Aeronaútica, sendo a formação das três úl

timas atribuições especlficas da Academia da Força Aérea. 

Para que melhor identifiquemos as características desses 

três quadros por cuja formação a instituição estudada no 

presente trabalho é responsável, passaremos a detalhar as 

habilidades , conhecimentos e qualidades esperadas para ca-

da um dos quadros (Aviador , Intendente e do Infante ) . 

6.4 . 3.1 - Aviador 

Caracteriza-se por ser o oficial combatente que 

opera o avião que é o recurso bélico típico da Forçahfurea. 

"Em estudo sobre o profissionalismo do militar da Força Aé 

rea", Hamel (p.28) afirma que: 

"O militar da Força Aérea é especial . ~ singular 

( ... ) ser combatente, como tripulante de aeronaves, se r~ 

flete na estrutura organizaciona l , em grande parte centra

lizada nos esquadrões de Oficiais Aviadores, com formação 

universitária , trabalhando para todos e com todos , apoia

dos localmente por outras organizações que geralmente sao 

constituídas de Oficiais não combatentes, para p~ ~s 

porte , finanças, manutenção, segurança e outras formas de 

apoio . 

O Oficial Aviador é sempre suscetível à chamada 

para o combate, o qual é constituido de momentos curtos 

e decisivos, que exigem as formas mais intensas de prepara 

ção e disciplina. As decisões que contam são instantâneas 

e frequentes. Os oficiais que lutam nessa atmosfera de p~ 

são, nor malmente voam em equipe ( ... ). Sua interdependên-
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eia é extrema e a necessidade de disciplina é, por conse

guinte , extrema. A l iderança e autoridade, que em t erra e~ 

tão na patente , no. ar estão na perícia imediata de comba

te . Esse intenso trabalho de equipe ilustra a disciplina 

cuja fonte de autoridade é a perícia comprovada e cujas e

xigências de obediência são totais. 

O ú l timo pont o que faz com que o engajamento de 

combate das Forças Aéreas seja singular é que o contato bá 

5ico não é entre homem e inimigo, mas entre homem e rnáqui 

na( . .. ) . A máquina t orna imediatas as exigências, pede a 

tenção, atrai e focaliza os sentimentos . ( .. . ) A combina

çao da perspectiva física no ar e na união entre tripula

çao e aeronave , leva a urna sensação de abstração, de des

prendimento, que é de um lado, tão estranha quanto funda

mental ao treinamento e ao condicionamento psicológico de 

outro". (Hamel, p.28) 

"A satisfação da tecnologia incorporada nas mo

dernas aeronave~ civis e militares vem exigindo um preparo 

cada vez maior, intenso e externo, das equipagens, por is~ 

uma só l ida base técnico-científica diretamente relacionada 

ao setor aeronáutico e à pilotagem militar é condição ne-

cessária à formação de pilotos que consigam extrair o máxi 

no ch que suas máquinas possam dar, conduzindo- as com pro f!. 

ciência e segurança" . (Hamel, p . 28) 

6.4.3 - Capacidade Física 

A Força Aérea exige do piloto militar uma deter

minada constituição física (principalmente quanto a ques -
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tão da audição e visão) devendo suportar extremas varia

ções de velocidade e aceleração além de possuir excelente 

equl1íbrioe_orientação espacial. A moderna medicina aero

náutica já desenvolveu recursos para facilitar o desempe

nho e reduzir as exigências; apesar disso, a constituição 

e condicionamento físicos continuam sendo essências à sua 

formação. 

o condicionamento físico está relacionado com a 

atuação de oficial, por esse motivo aos oficiais Intenden

te e Infantes não são exigidas as mesmas características, 

por suas atuações estarem ligadas a operações de superfí

cie. 

6.4.3.2 - Intendência da Aeronáutica 

o oficial intendente é responsável pela admini~ 

tração de recursos financeiros, materiais e humanos, exi

gindo dessa forma conhecimentos de prática comercial, fi

nanças, contabilidade, administração de pessoal e materi

al, licitações, tesouraria e administração geral. 

A atuação da intendência tem a característica p~ 

culiar de concomitantemente solucionar problemas nas fren

tes de operações e na retaguarda, cuidando de serviços de 

reabastecimento e distribuição de produto, em particular 

às populações civis desorganizadas pelo conflito, e acio

nando os setores comercial e industrial civil para a obten 

ção dos recursos e materiais de que a Força necessita. Re2 

saltando-se a importância dos suprimentos nas operações m! 

litares para o sucesso das mesmas. A responsabilidade tan-
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to do planejamento das açoes de combate quanto das opera

ções de substância, saúde e suprimento, está vinculooa aos 

·oficiais intendentes. 

6.4.3.3 - Infantaria da Aeronáutica 

Ao oficial infante compete o planejamento, orga

nização e execução de operações de segurança, defesa, res

gate e informações. Constando ainda de sua atribuição o se!. 

viço contra-incêncio : ensino e manutenção de recursos pre 

ventivos e operaçoes de combate a incêndios de aeronaves 

ou instalações . Podemos afirmar que ao oficial infante são 

deliberadas quatro funções: 

1) combatente - através de recursos 

em açao militares de superfície; 

empregados 

2) para- guedista - como elemento de resgate de 

Tripulações de aviões abatidos; 

3) bombeiro - com especialização de socorro de a 

eronavesi 

4) serviço militar e cerimonial militar - parti

cipando juntamente com as demais Forças (Marinha e Exérci

to), da manutenção da ordem interna do país, quando neces

sário. 

Resumindo para a formação de um oficial - infante 

sao necessários conhecimentos e habilidades de pára-quedi~ 

mo, cartografia, medidas contra-incêndio, Direito, rotina 

jurídico-policial e ações militares de superfície. 



7 - APRESENTAÇXO E INTERPRETAÇXO DOS RESULTADOS 

7.1 - Expectativas do Aluno em Função do Currículo 

da AFA 

la. Questão 

Apresenta a composição da amostra de Cadetes da 

AFA que responderam ao questionário. O total de 191 Cade

tes distribui-se da seguinte maneira: 

2a. Questão 

110 do 19 ano (58%) e 81 do 49 ano (42 %), sendo 

que dos 81 Cadetes do 49 ano, 53 pertencem ao cu!. 

50 de Aviador (65,43 %) ,20 ao curso do Intendente 

(24,69 % e 8 ao curso de Infantaria (9,88%). 

A idade dos Cadetes variou de 18 a 24 anos, no

tando-se: urna concentração maior entre 18 e 20 anos -faixa" 

onde aparecem 57,06 % da amostra total - e apenas 2 Cadetes 

(I/OS%) na faixa de 24 anos. 

3a. Questão 

Os Cadetes em sua maioria (97,91 %) sao brasilei

ros. No primeiro ano há 1 Cadete Venezuelano e também, no 

49 ano, outro venezuelano, que faz o curso de Aviador. 

4a. Questão 

Predominam, no 19 e no 49 ano, assim como nos 3 

cursos do 49 ano, os Cadetes provenientes da Região Sudes

te do paIs (75,92 % do total; 78,18% do 19 ano; 72,84 % do 



89 

49 ano; 69,81% do curso de Aviador: 80,00% do curso de In

tendente; 75,00% do curso de Infantaria). A segunda maior 

incidência é de Cadetes provenientes da Região Sul, 11,52% 

do total, excetuando-se o grupo do curso de Infantaria, o~ 

de a segunda maior frequência refere-se a Cadetes proveni

entes do Nordeste (25,00% deste grupo). 

Sa. e 6a. Questões 

Os pais dos Cadetes, igualmente, sao em sua maio 

ria brasileiros (pai: 90,58% do total; e mãe: 94,24% do t~ 

tal). No 49 ano, aparecem dois Cadetes cujos pais sao es

trangeiros (sendo 1 venezuelano e 1 colombiano) e 1 Cadete 

cuja mãe é venezuelana. 

7a. e 8a. Questões 

O nível de instrução dos pais e maes dos Cadetes 

distribui-se de modo bastante homogêneo entre o 19, 29 e o 

39 graus. No total da amostra nota-se que, no caso das 

mães, é relativamente mais frequentes o nivel de 19 grau 

(43,46 %) do que no caso dos pais (37,70 %)e, inversamente, 

menos frequente o nivel de instrução superior (23,04 % das 

mães e 34,03% dos pais). No curso de Intendente, a homoge

neidade de nivel de instrução dos pais e maes e menos evi 

dente, pois 50 % dos pais e 55 % das maes têm 19 grau 

9a. Questão 

Foi bastante variada a distribuição das profis

soes dos pais dos Cadetes (ver tabelan 2 9 ), que se classi

ficam em 25 categorias diferentes. são relativamente maio-

-
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res as freqüências na profissão militar (24,08% do total; 

20,91% do 19 ano; 28,40% do 49 ano; 32,08% do curso de Avia 

dor; 15 % do curso de Intendente; 37,50% do curso de Infan

te). Nota-se que no curso de Intendente, esta não é, como 

nos outros grupos, a profissão mais freqüente entre os pais 

dos cadetes, sendo substituída pelas profissões classifica 

das na categoria "trabalhadores de comércio e assemelha-

dos". Esta última categoria é a segunda mais freqüente em 

todos os grupos restantes, observando-se que, no curso de 

Infantaria,apresenta-se com freqüência igual à encontrada 

para a categoria "médicos, odontõlogos, enfermeiros e as

semelhados" . 

10a. Questão 

Os cadetes, em sua maioria, nao declararam 

a profissão de suas mães (143 , ou seja, 74,87% do total 

deixaram esta questão em branco). Os 48 cadetes restan

tes, declararam, com uma freqüência um pouco maior, que 

suas mães exercem profissões classificáveis na categoria 

"professores e assemelhados" (8,18% do 19 ano, 14,81% do 

49 ano, 16, 98% do curso de Aviador , 10,00% do curso de In

tendente. 12 , 50 % do curso de Infante; 10,99% no total) . 

lIa. Questão 

A distribuição da renda média mensal da família 

dos cadetes mostra uma concentração (51,83%) na faixa de 



"4 salários mínimos ou mais" , que predomina no 19 ano, no 

49 ano e nos cursos de Aviador e Infantaria . Já no curso 

de Intendência, a distribuição e mais homogênea : 30 , 00% 

com "4 salários mínilTlos ou mais" , 20,00% com "I a 2 salá

rios mínimos 11 , 15,00% com "3 a 4 salários mínimos", e é uma 

porcentagem igual (10 , 00%) nas faixas de "I salário míni

mo" e de "2 a 3 salários mínimos". ~ preciso notar que 

27,23 % dos cadetes (52 indivíduos, deixaram esta 

em branco. 

12a. Questão 

A maioria dos cadetes (67,54% no total) 

questão 

deixou 

em branco esta questão sobre a ocorrência de interrupção 

em seus estudos. Os restantes responderam mais freqüente -

mente que não tiveram seus estudos interrompidos (26,70 % 

no total) ,sendo este tipo de resposta o mais freqüente em 

todos os grupos que compõem a amostra. 

13a. Questão 

A grande maioria dos cadetes (90,58 %) nunca foi 

reprovada durante a sua carreira escolar. Em apenas 8,90% 

da amostra a reprovação ocorreu. 

14a. Questão 

No caso dos 17 cadetes que foram reprovados a1g~ 

ma vez, essa reprovação aconteceu na la. fase do 19 grau 

(5 indivíduos), na 2a . fase do 19 grau (2 indivíduos) , no 

29 grau (6 indivíduos) ou no vestibular (4 indivíduos). 



l5a. Questão 

O motivo mais frequente para a procura da AFA p~ 

los Cadetes foi o "ideal de ser oficial da FAB" (84,29% no 

total), sendo tal motivação uma constante em todos os gru

pos componentes da amostra. Apenas um outro motivo apare

ceu - a "estabilidade profissional" - mas em uma porcenta

gem muito pequena dos casos (3,66% do total). 

l6a. Questão 

Quando solicitados a julgar a influência que os 

fatores "garantia de futuro estável e seguro" e "tradição 

militar na famIliaR tiveram sobre seu ingresso na ~,9ra~ 

de parte dos Cadetes negou tal influência ou deixou de res 

ponder à questão, o que se pode interpretar como reflexo 

da motivação declarada na questão anterior, já que a maio

ria ingressou na AFA levada pelo ideal de ser oficial da 

FAS. No referente ao 19 fator ("garantia de futuro estável 

e seguro~), nota-se que apenas no 19 ano há incidência de 

resposta reconhecendo ou que "influiu pouco" (24,55' deste 

grupo , que representam apenas 14,14' no total), ou que wi~ 

fluiu regularmente" (23,64' deste grupo - 13,61' no total). 

No referente ao 29 fator ("tradição militar na famIlia") 

houve em todos os grupos, e não só no 19 ano, uma incidên

cia (ainda que baixa) de Cadetes reconhecendo sua influên

cia: "influiu muito" (8,18' do 19 ano e 6,17' do 49 ano -

todos, neste último grupo, do curso de Aviador - perfazen

do 14 Cadetes, ou 7,33' do total); "influiu pouco" (6,28' 

do total); e "influiu regularmente" (9,95' do total). Mas 
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a maior parte da amostra (69,11% no total) declarou que es 

te fator nao influiu. 

17a. Questão 

Apesar da porcentagem de 32,98% que deixou a 

questão em branco, pOde-se dizer que a maior parte dos Ca

detes (59,16% do total) julga-se mais qualificada para a 

"aviação", como atividade profissional. A reação dos dife

rentes grupos a esta pergunta foi bastante específica: os 

Cadetes do 19 ano são mais homogêneos, pois 73,64 % prevêem 

a "aviação " como a atividade em que terão maior qualifica

ção, o que revela, indiretamente, uma expectativa espec1fl 

ca em relação às atividades de VÔO; os Cadetes do 49 ano -

naturalmente porque já realizam cursos especIficos - divi

dem-se entre as respostas "aviação" (39,51%), "administra

ção" (16,05%) e "educação física" (1,23%), ocorrendo ainda 

43,21% que não declararam sua expectativa de qualificação 

profissional no grupo de Cadetes do curso de Aviador, que 

se esperaria terem, todos, a expectativa de estarem mais 

qualificados para a "aviação", houve 56,60 % com essa expe~ 

tativa, mas 39,62% não se pronunciaram e 3,77% indicaram a 

"administração"; no grupo de Cadete do curso de Intenden

te, 55% indicaram coerentemente a "administração" como ex

pectativa de qualificação profissional, mas também 40% nao 

se pronunciaram e 5% optaram pela "aviação", no grupo de 

Cadetes do curso de Infante, 75% - ou seja, a maioria - não 

se pronunciaram e os restantes se dividiram igualme nte 

(12,5 0%) entre a "aviação" e a "educação física ". 
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18a . Questão 

A exceçao dos grupos de Cadetes e dos cursos de 

Intendentes e de Infante, todos os outros declararam mais 

frequentemente que a aviação é a atividade profissional 

que mais os atrai atualmente (70,16% do total).Note-se qu~ 

no 19 ano, é mais significativo o poder de atração dessa ~ 

tividade (86,36% deste grupo), enquanto que no 49 ano, em

bora a mesma seja preferida por 48,15% dos Cadetes, ocor

rem ainda as preferências pela "informática" (14,81%), pe

la "administração· (9,88\> e pela "educação f laica" (4,94%l. 

No curso de aviador, a aviação evidentemente a

trai a maioria do grupo (71,70l), havendo frequência bem 

menores de preferência pela "informática" (7,55%> e pela 

"administração" (1,89%). 

No curso de Intendente, os Cadetes dividem-se, 

em suas preferências, entre a "administração" (35%) e a 

"informática" (30%), aparecendo ainda, em 10% dos casos, a 

atração pela "educação física" . 

No curso de Infante, afora os 37,50% que nao res 

po.nder.am à questão, 25 % preferem a "informática " e, também 

25%, a "educação física", restando 12,50% que se sentem a

traídos pela aviação. 

19a. Questão 

Colocada a possibilidade de optar por um dos qu~ 

dros a que se referem os cursos da Academia, os Cadetes do 

49 ano responderam na direção esperada - isto é, optando 

mais frequentemente por seus respectivos quadros: 96,23% 
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pelo quadro de Aviador, no curso de Aviador; 90% pelo qu~ 

dro de Intendente, no curso de Intendente; e 75% pelo qua

dro de Infante, no curso de Infante. Ainda assim, no cur

so de Intendente há 10% que optariam pelo quadro de Aviador 

e, no curso de Infante, 25% que optariam também pelo qua

dro de Aviador. No 19 ano, a maioria absoluta (99,09), op

tou pelo quadro de Aviador, indicando assim uma expectati

va significativa, no início do cursa,no sentido de virem a 

se tornar Oficiais Aviadores. 

20a. Questão 

Na amostra, 28,27% dos Cadetes sentiram, em al

gum momento, vontade de abandonar seus cursos na AFA e ex

plicaram o porquê desse sentimento. As razoes para tal, 

mais frequentemente declaradas, são classificáveis como 

"questões pessoais" (20,42% do total). No 49 ano, apareceu 

somente mais uma classe de razões - "Não a tendimento às ex 

pectativas" - em 4,94 % do grupo, apenas no caso dos cade

tes dos cursos de Intendência (3 Cadetes) e Aviador (1 Ca

dete). No 19 ano, além das "questões pessoais" (16 ,36 % do 

grupo) e do "não atendimento às expectativas " (4 , 55%) , hou 

ve 5,45% que explicaram a vontade de abandonar o curso por 

"questões organizacionais ". 

21a Questão 

A maior parte dos Cadetes 

acha que as disciplinas em geral 

(63,35% do total) 

exigidas em seus 

cursos nao correspondem a suas expectativas de forma-

çao. As razoes sugeridas, no questionário, para jus-
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ti ficar esta nao correspondência das disciplinas em re l a

ção às expectativas dos Cadetes, foram todas e l as assinala 

das, seja isol adamente, seja combinadas uma as outras. Re

sumindo as reações desses 63,35% da amostra, obteve-se o 

seguinte resul tado , observando-se que as porcentagens são 

calculadas sobre o n9 de Cadetes que responderam que as di.~ 

ciplinas não correspondem às suas espectativas de formação 

(e não sobre o total): 

Responderam que "não há equivalência com outros cursos 

superiores (código 3) , assinalando somente esta justifi

cativa, o u combinando-a com as outras: 

Cadetes do 19 ano 57 (em 60) = 95% 

Cadetes do 49 ano 60 (em 61) = 98,36% 

Cadetes do curso 

de Aviador (49 ano) 46 (em 47) = 97,87% 

Cadetes do curso 

de Intendente (49 ano) 8 (em 8) = 100% 

Cadetes do curso 

de Infante (49 ano) 6 (em 6) = 1 00% 

total 177 ( em 12]) = 96,69% 

Responderam que as disciplinas "são tratadas superficia! 

mente" (código 4) , assinalando somente esta justificati

va , ou combinando- a com as outras: 

Cadetes do 19 ano 

Cadetes do 49 ano 

Cadetes do curso de 

Aviador (49 ano) 

Cadetes do curso de 

Intendente (49 ano) 

25 (em 60) = 41, 66% 

42 (em 61) = 68,85% 

31 (em 47) = 65,95% 

8 (em 8) = 100% 



Cadetes do curso de 

Infante (49 ano) 

total 

9 7 

2 (em 6) = 33,33% 

67 (em 1211 = 55 , 37% 

Responderam que as disciplinas "contribuem pouco para sua 

formação profissional" (código 5)" assinalando somente 

esta justificativa , ou combinando-a com as outras : 

Cadetes do 19 ano 

Cadetes do 49 ano 

Cadete do curso de 

Aviador (49 ano) 

Cadete do curso de 

Intendente (49 ano) 

Cadete do curso de 

Infante (49 ano) 

total 

41 (em 60) = 68 , 33% 

46 (em 61) = 75 , 40% 

39 (em 47) = 82 , 97% 

1 (em 8) = 12 , 5% 

6 (em 6) = 100% 

87 (em 121 ) = 71,90% 

Conclui-se que o fato de 63 , 35% dos Cadetes ach~ 

rem que as disciplinas dos cursos que realizam não corres

pondem às suas expectativas , é explicado por eles, com maior 

frequência , em termos de não haver equivalência com outros 

cursos superiores, sendo também bastante frequentes as ex

plicações segundo as quais as disciplinas contribuem pouco 

para a sua formação profissional e sao tratadas superfi-

cialmente . "Outros motivos" (código 6) foram ainda regis-

trados , porém com frequência bem menor: 

Cadetes do 19 ano 12 (em 60) = 20% 

Cadetes do 49 ano 12 (em 61) = 19 , 67% 



Cadetes dI curso de 

Aviador (49 ano) 10 (em 47) = 21 , 27% 

Cadetes do curso de 

Intendente (49 ano) 2 (em 8) = 2 5% 

Cadetes do curso de 
Infante (49 ano) O (em 6) = 0% 

total 24 (em 121) = 19 , 83% 

22a. Questão 

As "questões pessoais" constituem a dificuldade 

mais frequentemente encontrada pelos Cadetes (48 , 69% do t2 

tal) durante o curso da AFA, seguindo- se as questões curxi~ 

cu1ares· (24 , 08%) e as ·questões institucionais" (13 , 61%) . 

Em todos os grupos que compoem a amostra, esta mesma ordem 

de dificuldade se repetiu . 

23a . Questão 

60 Cadetes (31,4l% da amostra) consideram o trei 

namento recebido nos cursos da AFA capaz de desenvolver ha 

bilidades de cunho profissional favoráveis à sua posslvel 

adaptação em empregos civis e i ndicaram á reas de atividade 

profissional correlacionadas a tais empregos, sendo mais 

frequentes, no total, as áreas de "instrução aérea" (13,61%) 

e ·administração· (8,90%). Note-se, no entanto , que a maio 

ria (68 , 59%) ou negou esta possibilidade de adaptação a em 

pregos civis, com base no treinamento recebido na AFA, o u 

nao respondeu a questão . 
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24a. Questão 

A maioria da amostra (88,48%) julga que as habi-

lidades desenvolvidas na AFA são também importantes para 

sua atuação corno Oficiais da FAB, sendo esta tendência evi 

dente em todos os grupos, porem menos acentuada no grupo 

de Cadetes do curso de Infante, onde a maioria, com esta 

mesma opinião, cai para 62,50%. 

25a. Questão 

Com exeçao, outra vez, dos Cadetes do curso de 

Infante, a maioria da amostra (66,49%) afirma que está sa

tisfeita com o curso da AFA porque atende as suas expecta

tivas. No grupo mencionado, esta resposta ocorre em apenas 

12,50% dos casos, havendo 87,50% que deixaram em branco a 

questão. No total da amostra, há 31,41% de casos que ou o

mitiram a questão, ou responderam que, de modo geral, nao 

estão satisfeitos com o curso. Este tipo de reação é apre

sentada por 39,62% do grupo de Cadetes do CUrso de Aviado4 

por 38,27% do grupo do 49 ano, por 26,26% do grupo do 19 

ano, por 15% do grupo do curso de Intendente (além dos já 

citados 87,50% do grupo do curso de Infante). 

26a. Questão 

Resumindo-se as tabelas relativas as respostas a 

esta questão, tem-se o seguinte resultado: 

Foram avaliados como "bons", pela maioria dos ca 

detes, os seguintes aspectos: 



- Tratamento dispensado ao Cadete pelos Oficiai~ 

notando-se uma tendência à avaliações menos favoráveis no 

grupo de Cadetes do curso de Aviador. 

- Preparo dos instrutores quanto à cultura gera~ 

avaliação favorável que é mais definida, no grupo do 19 

ano, quando comparado ao grupo do 49 ano. Este último, ten 

de a ver este aspecto um pouco menor positivamente. 

- As oportunidades de participação nas ativida-

des de classe, aspecto que também é menor favoravelmente ~ 

valiado pelo grupo do 49 ano, em relação ao grupo do 19 

ano. 

- A relação entre alunos e professores de modo 

geral, notando-se maior homogeneidade da amostra como um 

todo. 

A relação entre alunos e instrutores, de modo g~ 

ral, avaliada menos positivamente pelo grupo de curso de a 

viador, em comparação cam os outros cursos. 

o entusiasmo dos instrutores pelO trabalho na MA 

também avaliada menos positivamente pelos Cadetes aViado-

res. 

As instalações e o aparelho escolar, aspecto em 

relação ao qual houve uma reação positiva nos grupos de In 

tendência e Infantaria, quando comparados aos demais gru-

pos. 

o material necessário ao vôo, avaliado <XI[I) "bom" 

com uma constância bem evidente. 

Os seguintes aspectos foram considerados de "re-

guIar ou satisfatório" a "bom" • 

....... nca ?F.-LU 
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- O material didático do DE, sendo reaçao mais 

positiva a observada por parte do 19 ano. 

- Os serviços de secretaria, havendo também uma 

reaçao mais positiva por parte do 19 ano. 

- O tratamento dispensado no Cadete pelos solda

dos, evitando-se que no curso de Intendente, a avaliação é 

menos positiva, em relação ao restante da amostra. 

- O preparo dos professores, na sua maioria, 

quanto a cultura geral, havendo outra vez uma reação mais 

positiva por parte do 19 ano. 

- O preparo técnico-pedagógico dos instrutores, 

sendo que mais uma vez, a avaliação do 19 ano é mais favo

rável do que a dos outros grupos, nos quais a avaliação é 

definida como "regular ou satisfatório· mais do que como 

"bom" 

o entusiasmo dos professores pelo trabalho na 

AFA, aspecto em relação ao qual o 19 ano é nitidamente ~ 

favorável em sua avaliação do que o restante dos grupos. 

Houve maioria de avaliações considerando "regu

lar ou satisfatório· os seguintes aspectos: 

- adequação do currículo às necessidades da prá

tica profissional, devendo-se observar que o grupo do cur

so de Aviador não segue esta tendência da amostras avalian

do tal aspecto como " ruim ou insuficiente". 

- assistência individual aos Cadetes na execuçao 

das tarefas acadêmicas, devemos observar que a avaliação 

do 19 ano é ligeiramente mais favorável do que a dos ou-

tros grupos, nos quais a avaliação é mais 

"regular ou satisfatório". 

definida como 
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- A adequação do horário das atividades acadêmi 

oas ao horário de outras atividades, observamos que o cur

so de entendimento tem sua avaliação dividida entre "regu

lar ou safistfatório" e "bom". 

- O preparo técnico-pedagógico dos professores, 

devendo-se observar que a avaliação do 19 ano, sobre este 

aspecto, é mais favorável do que a dos outros grupos. 

A análise detalhada de cada um dos aspectos, ava 

Iiados pela amostra, permite concluir que os Cadetes do 49 

ano possuem melhores condições para uma avaliação mais ob

jetiva, por estarem há mais tempo em contato com a institui 

ção e assim, talvez por isso mesmo, mais rigorosos em suas 

avaliações do que os Cadetes do 19 ano. Este último gru

po mostrou-se, como foi visto, muito mais favorável em ~ 

apreciações sobre os aspectos apresentados nesta questão. 

Finalmente, notou-se que de modo geral nao ocor

reram porcentagem maiores de respostas .nos extremos da es

cala de avaliação proposta. (péssimo-ótimo). 

27a. Questão 

As disciplinas dos cursos da AFA que despertam 

maior interesse nas turmas são as seguintes em ordem de

crescente: 

- No 19 ano - Física, AP, Topografia, cálculo lI, 

Inglês, Cálculo, Cálculo Numérico, Química Aplicada, Portu 

guês, cálculo I. 

No 49 ano (em geral) - AP, EPB, Meteorologia, N~ 

vegaçao, Aerodinâmica, Teoria Geral de Administração, Trá

fego Aéreo, EC. 



- No 49 ano (Aviador) - AP, Meteorologia, Nav! 

gaçao , EPB , Aerodinâmica , Teoria de Motor, TGA, Instrução 

Técnica de Avião, Direito. 

- No 49 apo (Intendente) - AP, TGA, EPB, E . C. , 

Processamento de Dados, Procedimento Social, AF , FEB. 

- No 49 ano (Infante) - Técnica Criminal, Cálc~ 

lo Numérico, Inglês, Aerodinâmica, História Aeroespacial, 

Sociologia , TGA, Eletrônica, HM, EPB , Psicologia, Informa

ções Militares, Operações , Eletricidade , Política da Aero-

náutica, Teoria Econômica I, AP. 

28a. Questão 

As disciplinas dos cursos da AFA que despertam 

menos interesse nas turmas são as seguintes, em ordem de-

crescente: 

- No 19 ano : Filosofia, Geometria Descritiva, A! 

gebra Linear, Química Aplicada*, Português*, Inglês*, cál-

culo Numérico* . 

- No 49 ano (em geral), Química Aplicada, Filoso 

fia , Geometria Descritiva, Psicologia , Sociologia, Portu-

gues. 

- No 49 ano (Aviador) : Química Aplicada, Filoso 

fia, Geometria Descritiva, Química, Procedimento Social, 

Psicologia. 

- No 49 ano (Intendente): Química Aplicada, Filo 

sofia, Sociologia , Geometria Descritiva. 

e * o critério usado para estabelecer as disciplinas mais 
menos interessantes foi indicado pelos cadetes, com 
freqÜência de 10% ou mais . Explica-se, assim, que 
mas disciplinas sejam, ao mesmo tempo, mais e menos 

uma 
alg~ 
in te 



104 

- No 49 ano (Infante): Filosofia, Química Aplic~ 

da·, Psicol ogia*, Geometria Descritiva, Sociologia*, TGA . 

29a . Questão 

A maioria dos cadetes, em todos os grupos, nao 

desejaria acrescentar qualquer matéria ao currículo atual . 

Aqueles que expressaram esse desejo assinalaram as seguin-

tes matérias: 

- No 19 ano: Processamento de Dados e AP. 

- No 49 ano (em geral): AP. 

- No 49 ano (Aviador) : AP. 

- No 49 ano (Intendente): Processamento de dados 

e AP. 

- No 49 ano (Infante) cálculo 11 e AP. 

30a. Questão 

Grande parte dos cadetes revela desejar que se-

jam retiradas certas disciplinas do currículo atual. As 

disciplinas que gostariam de exc l uir são as seguintes, em 

ordem decrescente, segundo a freqüência com que as assina-

lararn: 

- No 19 ano: AP , Filosofia , Geometria Descritiv~ 

Âlgebra Linear, Química Aplicada. Neste grupo 26 % não de-

sejariam retirar qualquer disciplina . 

- No 49 ano (em geral): AP, Química Aplicada , Fi 

losofia , Química , Geometria Descritiva . 9,88% do grupo do 

49 ano não desejariam retirar qualquer disciplina . 

ressantes, pois 1 0% apontaram como mais interessantes e 
outros 10% apontaram-nas como menos interessantes. 
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- No 49 ano (Aviador): AP, Química Aplicada , Fi-

losofia, Qulmica, Psicologia. Neste caso, 9,43% nao desej~ 

riam retirar disciplinas. 

- No 49 ano (Intendente): AP, Qulmica Aplicada, 

Filosofia, FIsica, Qulmica. 10% nao desejariam excluir 

qualquer disciplina. 

- No 49 ano (Infante): Filosofia, AP, Química A-

plicada, Geometria Descritiva, Medicina de Avião, Sociolo-

gia, TGA. 12,50% não desejariam retirar disciplinas. 

- No total da amostra 19,37% declararam que nao 

desejariam retirar disciplinas do currículo. Entre os de-

mais Cadetes, as disciplinas que mais frequentemente foram 

citados para serem retiradas sao as seguintes (em ordem de 

crescente de "escolha"): AP, Filosofia, Química Aplicada, 

Geometria Descritiva. 

31a. Questão 

• 
I , 

Conforme o quadro-resumo que se segue, Física, 

Topografia e Algebra Linear, são as três disciplinas em r~ 

lação às quais as preferências dos Cadetes convergem, va

riando apenas a frequência com que os 19, 29 e 39 lUJar são 

atribuídos a elas. Em relação a Eísica, o 19 ano e o 49 ano 

Intendente concordam, colocando-a em 19 lugar (enquanto que 

o 49 Aviador e o 49 1nfante colocam- na em 29 . Em relação a 

Topografia, todos os grupos deram-lhe o 29 lugar, à exce

ção do 49 ano Aviador, para o qual es tá em 19 lugar. Quan-

t o a Âlgeb r a Linear, obteve o l~ l_ .:nt re os Cadetes do 

19 ano e do 49 Infante , e lug.:l!:" p<l > _ '9 :ntendente e o 

39 lugar para o 49 Aviador . 
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Algumas matérias mais especi f ica s s ao val o riza 

das por algUns qrup~s em particular. teoria qeral de ~dmi

oi.tração em 39 lugar para o curso de Intendente; EPS em 
, 

39. pata o Infante) liaveqa",ão. em 49 ,luqar para o de Aviador; 

_. " __ ~" ~~~~;!'i;_~e~m 49 para 'o de Intendente, Técnlca ·Criminal, em 49 P! 
~ -

ra o dê-Infante, Inglês, em 49 lugar para o de Intendente 

e o 19 ano. Em 59 lU9ar ~ houve também algumas diferenças 

entre os grupos. Meteorologia, para o curso de Aviador, O! 

reito e EPB para o curso de Intendente, e, no curso de ln-

fante, provavelmente, devido ao pequeno número de Cadetes, 

ocorreram várias disciplinas em 59 lugar (Português, Hist§ 

rlaAerospacial, Geometria Descrit~va, Navegação, Medicina 

de Aviação, Cálculo, APA, Processamento de Dados, EPB, Psi 

co10g1a, Informações e Eletricidade). 

-- -
32a. Questão .. • . 

A ordem de - ~ importancia das especialidades para 

realização profissional dos Cadetes foi apontada com maior 

frequência no 19 ano a seguinte: 

l i! C a",a 

2ª 'rransporte 

3ª Intendência 

42 Outra especialidade 

o 49 ano aviador concorda com essa orde naçees fe!,. 

ta pelo 19 ano, o que não ocorre nos outros dois cursos do 

49 ano (intendência, infantaria). Os Cadetes inte nden t e s 

dão maio r i mpor tância à sua prôpria especialidac"" , c~ \1"_':<2: 

do o t ransporte em 29 lugar , a caça em 39 lugar .~ outra -:5 
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pecialidade, em 29 lugar para Intendência e empatam no 39 

lugar o Transporte e a Caça. 

Evidentemente, no total do 49 ano, predominou a 

ordenação dada pelo. Cadetes ~vladores; assim como no to

tal da amostr~á-~ue o 19 ano concordou com o 49 ano Avia 
• • 

dor. 

33a. Questão 

A ordem de prestIgio das especialidades, do pon

to de vista da organização, foi coerentemente indicado, por 

todos os grupos, como a seguinte: 

19 Caça 

29 Transporte 

39 Intendência 

49 Outra especialidade 

Cape observar ~ coincidência dessa ordenação com 
l 

aquela feita pelo 19 e 49 ano Aviador em relação a impor-

tância das especialidades para a sua realização profissio-

nal. 

34a. Questão 

A grande maioria de todos os grupos da amostra 

respondeu que ·se tivesse que escolher hoje urna carreira, 

com sua experiência na AFA", escolheria o mesmo curso. Os 

5,24% da amostra, que escolheram um outro curso, indica-

ram cursos variados, sem que se configurasse uma opção~s 

cons t. .:tnte . 
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35a. Questão 

• 
'Co.de,te. :)'p"e •• eo,ta,ram uma grande variedade 'de crlti 

cu, que ;tC)rllAi" ~c_lLal'81ficadas em 11 categorias. Estas são 

apresentadaS; ~egulr em ordem da maior para a menor fre-, 
J , 

qftência com que~re8po8tas apareceram indicando cada uma 

das categorias. 

la. - Falhas relativas à organização do ensino 

acadêmico (D.E.) 

As falhas indicadas por eles referiram-se princi 

palmente ao cronograma previsto para o desenvol~~mento das 

atividades acadêmicas, e ainda à inadequação das discipli-

nas oferecidas em seu currículo, com visitas à sua forma-

çao profissional . Algumas das conseqftências das falhas - . 
principais são apresentadas têpI1bém corno falhas, por exem-I - ... 

> pIo: a falta de tempo disponí~el para seus estudos ou ati-

vidades extra-curriculares; a não adaptação ~e matérias 

cientIficas à sua profissão; a não compatibilização entre 

os horários destinados às aulas, ao vôo e ao corpo de Cade 

tes. 

2a. - Insatisfação com a qualidade do ensino 

Basicamente os cadetes estão insatisfeitos com 

a qualidade do ensino por julgarem o curriculo inadequado 

à sua especialização, pela superficialidade do ensino e por 

cons iderarem insuficiente o nível ou a diãática dos pro-

f esso r es . Pode - se en te nder a s uperficial i "ade do ensino 

apontada pelos cadetes corno relacionada , principal mente , ao 
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fato r "tempo " e aos recursos didáticos uti l i za dos, em fun-

ção ainda do tempo destinado para aula e para o estudo 1n-

d1v1dua1 dos cadetes . 

3a. - Polltica da formação do Cadete __ --::--. , 
~ -

Os Cadetes revelam uma visão bastante crítica 

com referência às decisões tomadas pela Aeronáutica - seja 

nos escalões superiores, externos à Academia, seja lntern~ 

mente à mesma - e que se refletem na sua convivência com a 

instituição. Embora ·não haja concentração de freqftências 

em uma determinada crItica, pode-se destacar: as relativas 

ã ordem hierárquica estabelecida entre os Cadetes, questio 

nada, evidentemente, pelos alunos do 19 ano; e a imagem n~ 

gativa que os superiores fazem do Cadete, uma imagem frag! 

lizada quanto ao seu amadurecimento, a qual parece levar à - -
falta de confiança na responsabilidade do Cadete e à falta 

I 
de liberdade. Deve-se observar que todas as outras indag! 

ções feitas pelos Cadetes, mesmo não obtendo freqaências 

maiores, são bastante pertinentes, como se pode de duzir de 

sua listagem a seguir : 

- desligamento de cadetes em qualquer ano por 

matérias não ligadas à carreira em si; 

- r e provaçao no 39/ 49 ano com retorno do s repro-

vados para t urmas ma is moderna s; 

- não opção pelos cursos de Intendê ncia e Infan

taria de Ae ronáutica de sde o ing resso ; 

- f a lta di álogo aberto entre s --iai s e os 

':J.detes ; 

- falta a utonomi a de decisão da A?A em r e l ação 



• 

I 

110 
• 

ã DEPENSi 

da AFA 

4a. - A instrução militar e as atividades 

t As questões levántadas a respeito da 
I 

militar e aérea parecem caracterizar essas ~áreas 

ção como sendo pouco satisfatórias, na percepção dos 

tes em termos qualitativos. As situações relatadas explI

cam. a insatisfação dos 19 cadetes cujas .respostas ,~ . .j, foram 

classificadas nesta . categoria: tempo muito ~corrido·, sen-

do baixo o nlvel de exigência e havendo motivação insufi

ciente ou má padronização dos instrutores - os quais, ~ se~ 

gundo um dos departâmentos, não são voluntários I em sua 

maioria - dificultando o entrosamento entre o instrutor de 

vôo e o cadete e" -tensão nos ei>quadrões de vôo. Algumas t - -$ . 

respostas parecem refletir o desejo de melhorar a instru-
• 

ção militar ou de vôo, corrigindo algumas deficiências de 

programação: necessidade de "antecipar a i~strução de vôo 

para selecionar logo aqueles que têm aptidão para 

Jp.ilitar"; falta de seqOência nas missões de vôo, no 29 anô; 

falta de contato com tropas (opinião de um cadete do curso 

de Infante). í 

5a. - ,Critérios usados na avaliação dos cadetes 

A utilização de um "fator de correção " nas pro-
. 

vas objetivas parece se r o aspecto questionado mais fre-

qÜentemente - prátic .:l ~ue é denominada "gr:"J. puni tivo " , por 

prejudicar o cadete. Al guns depoimentos c r~ ticam também o 
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fato de nae haver peso diferencial par a matérias "específ! 

profisslo-

dos concel-

.cadetes e a falta de uma ava-

liação individual mais apurada. 

, 

64. - AFA, enquanto organização 

As respostas lncluldas nesta categoria foram da

das apenas pelos cadetes do 49 ano, provavelmente por se

rem 06 que têm mais tempo de experiência na AFA. Nota-se, 

aliás, que as observações sobre a organização AiA saa bem 

mais freqQente~ entra os cadetes do curso de Aviador. Pro

blemas de 'pessoal (pessoas insatisfeitas: grande rotativi

dade e chefia não especializada no D.E.) foram levantadas, 

assim como problemas de planejamento e carência de recur-- . 
refere-se ao "empirismo 80S financelfos. Um do~~adetes 

I 
do curso" Wtalvez questionando as constantes mudanças de 

planejamento que ocorrem na AFA. 

7a. - Educação Física 

Os cadetes do 19 ano criticaram a educação físi-

cada considerando-a mal organizada e declarando que , ao la 

do de uma superva10rização dos atle tas que compõem a equi-

pe da AFA, há desinteresse pelos outros c adetes . 

8a. - Desconforto nas salas de aula (o núme r o de respostas 
I 

abrangidas por esta categoria fel ~ clas-

sificadas na categor ia antericr ' . 

Fo r am c rit icadas as cadeiras e as condiç':,.:!s de 
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11umlnªção, t~mperatura, ventilação das salas de aula ; 

9a. 

.. . 
(em relação ao desgaste . 

, 
A falta de atividades para o cadete do 19 ano,em 

vários ~~ntldoS, foram falhas apontadas, cada uma, por ape 
, . 

nas 1 cadete respectivamente, sendo todos os dois l alunos 

do 19 ano. 
I 

Três cadetes (1 do 19 ano, 1 do curso de Aviador 

e um do curso de Intendência) disseram que não há falhas 

graves, tendo um deles comentado que ·os problemas estão 

sendo resolvidos". - . 
28,27% da amoátra não responderam ao item 

~ 

ocorrendo, relativamente, mais omissões entre os 

de Infantaria (75,00, isto é, 6 dos 8 cadetes deste 

I 

j 5, 

cadetes 

gru-, 
po) e, tem 

! 
(35,85il, 

seguida, entre os cadetes do curso de Aviação 

do 19 ano (24,54%> e do curso de _ ~Intendêncla 

(10,00%) • 

• 
36a. Questão 

Sugestões para melhorar a aç ão educativa da Aca- • 
.. 

demia, corno um todo . 
, 
~ Julga~se de grande importância a con~ribulção da 

r'. _ ,. . , 
da, pelos cade t es da amostra estudada , no sentido do aper

feiçoamento de sua for mação. Por isso mesmo , re so lveu- se 

mant e r a t abela que apr esenta t ais sugestões e relacionar 

f • 
! 
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tai s sugestões no corpo deste trabalho , apresentando-as na 

de 801ucloná-las-~ e interessante sim 

os cadetes demonstram espIrlto construtivo, apr~veltand~. 

pesquisa para indicar mudanças possíveis em uma direção pç" 

altiva. , 
Merecem destaque as recomendações dos cadetes re 

ferentes ao currIculo. Sob uma perspectlva, dialáqica, es-

ta contribuição deveria ser devidamente considerada em um 

futuro "replanejamento curricular". 

A ênfase mais nitida das sugestões recai sobre a 

necessidade de organizar melhor diversos setores de sua 

formação, ou seja, procuram dar subsIdias para que a pro-- . 
gramação da§.. atividades .J!lIve~ de execução) e o planej.a

mente das mesmas . (nlvel de _id:alizaçãõ) -sejam mais efioa 

zes, tornando a formação do cadete adequada, mais . consis-

tente e capaz de dar-lhes condições para o exercício futu

ro das funções de oficial da Aeronáutica. Alguns cadetes 

sintetizaram a tônica da maior parte das sugestões propon

do ·voltar o planejamento para uma formação ampla, profun

da e prática no campo técnico-profissional, para o futuro 

do oficial em cada área de atuação (Aviador, Intendente, In 

fante)". 

~ esta a intenção subjacente às alterações suge-

r_das . na programação de sua vida acadêm!c, elos cadetes 

l~ . ca tegoria apresen~3da na tabela citac~', 1ue refletem 

pr eocupações com a motivação nas aula s . os rnétoàos de ensi 



.t 

I 

• 

. , 
114 

no, a relação entre teori a e prática , o material didático, 

qualidade 

conhecimento prático 

~~:~~:~que executarão quando 

feitas, percebe-se justamente 

a programação das atividades e 

execuçao das mesmas, para que as condições concretas, 

se dá o processo de formação, não se tornem obstáculos ao 

atinglm.ento dos ol:>jetivos. Destacando-se. a ... partiçipãção 
-

dos cadetes como recurso para sua real otimização. 

Mais claramente se evidencia o desejo de resol

ver questões de planejamento, programação e meios, quando 

as sugestões se voltam para mudanças no currIculo (2a. ca-

tegoria constante na tabela). OUtra vez, a ,. participação 
j - -

dos caderes-é lembrada,;çomo :orma de se conseguir uma re-

formulaçao do currlculo satisfatória. Vários aspectos são 

indicados (vide tabela n9 36), mostrando como a experiên

cia dos ,cadetes, lidando com o currIculo, é capaz de produ 

zir uma análise complexa, que vai desde os detalhes relat! 

r 
! , 
I 

vos a uma determinada disciplina ("dar ênfase à redação", r 

por exemplo), até tema~ mais básicos da formação profis

sional ("mesma duração e currIculos distintos para Avia

dor, Intendente e Infante"), passando por soluções no~la-r " 
no dos valores a serem ' privilegiados no planejamento da 
.;.. - ,.., - .".,... 

L formaçioL d9': ofici~l .. da~Aeronãutica (valorizar as ciências 
.. ,'", ·.~S",· 

humanas ... ", "cornba t er o ê· ,~4 nte resse pelas ma té r ias cien-

tIficas , 'por nao serem apl ic.:!veis ao vôo ") . 

A melhoria do nivel dos professores e outros pr2 

j 
I 
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fisslonais (3a. categoria) é sent ida també!'!". CC::IO uma muda!} 

ça necesãária, sendo diversos fatores conside r a dos nas pro 

postas dos cadetes que objetivam tal aperfeiçoamento (ex! 

qênclas quanto i didática, quanto à especialização e forma 

ção dos professores e instrutores, sua motivação e dinarnis 

mo, sua remuneração). 

A 4a. categoria inclui sugestões a mudanças na 

avaliação dos cadetes, tanto na natureza genérica ("refo~ 

mular a verificação da aprendizagem"), quanto às relacio

nadas a procedimentos específicos (tipos de provas, _fator 

de correção, pesos atribuídos às matérias, elaboração das 

provas, método de classificação). Além disso, a 
~ 

avalia-

ção como "cobrança", desvinculada do processo efetivo de 

aprendizagem, precisa ser combatida, segundo os cadetes. 

A necessidade de mudar para melhorar aparece - . 
ainda em relação à política d~ formação do cadete (Sa. ca-_ J 

, 
tegoria). Desejam ver derrubados certos mitos (como o de 

vôo, do aviador) e certas imagens (corno a decorrente de 

preconceitos a respeito do cadete dos outros cursos - .inten 

dente, infante). 

As sugestões para aperfeiçoamento da Educação Fi 
sica (6a. categoria) foram dadas pelos cadete s do 19 ano, 

no sentido de terem atendimento adequa do à s s uas ne cessid! 

des de desenvolvimento físico e às suas mot ivações e com 

as mesmas facilidades dadas aos atle tas d a eq u ipe da AFA. 

Mudanças na AFA, do ponto de v i sta o r ganizacio-

na l, (7a . c ategoria ) são anaIisad~5 ~. le a -

bo rda r am q ues t ões r e l evantes : a au~c~ áa 

Academia na á r ea de ensino , em r elaçãc 3 
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mas de planejamento; melhorias para o DE; e a cri ação do 

remodelação das 

recomendada pelos cadetes que 

~~ani~.cim,al . 
• 

sugestões estão voltadas para a i~~ 

trução de vôo e a instrução militar, cujo nIvel precisa 

ser melhorado, na opinião dos cadetes. Um deles fez uma 

proposta concreta, com esta intenção: "dar mais seqdência , 
à instrução de vôo do 29 ano, dividindo-a em duas etapas, 

para duas turmas". 

A leitura atenta da tabela n9 36 em que se apre 
. 

sentam as sugestões proporcionará uma visão bastàhte obje-

tiva sobre as expectativas dos cadetes em relação à sua 

formação. Esperam ser reconhecidos como participantes da 

organização em que in~e~saram, esperam receber um _ensino 

de alto n!vel, encontrar com~tência 
t 

sáveisporsua formação e, so~retudo, 

os levou a ingressar na AFA . 

• 
• 

por parte dos respon- I 
realizar o ideal que 

7.2 - Percepção dos Professores Entrevistados 

A maioria dos profes sores entrevistados sao pr2 

fessores formados pelas s eguintes faculdade s : PUC /SP~ I ~, 

UNICAMP, alguns com complementação de seus e studos com o 
, 

mestrado pela Universidade Me todi s ta de Piracicaba . Seu 

tempo de serviço na AFA é , em média , d~ s_~o anos . Dec l a -

rararn como razões principais para sua opção de trabalho , 

o atendimento ao convite fo r mu lado por amigos l igados à 
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AFA, s ubme tendo- se, poste rio rmente, a concurso realizado 

pela própria Instituição e ã prova de tItulos. 

Perguntados sobre o quadro em que, porventura, 

ministrem aula, todos responderam -em todos os quadros· (A

viador, Intendência, Infantaria de Aer~ãutic~ • 
• .L-

As entrevistas com estes professores farneceram 

dados muito interessantes, que são~resumidos a seguir (ver 

.. roteiro de entrevista", no anexo n!::! 3, para localizar os 

tópicos trabalhados neste resumo). 

Os professores da AFA, em resposta à questão de 

se está havendo correspondência das disciplinas em geral 

exigidas pelo curso às suas expectativas quanto às necessi 

dades de formação do cadete, obteve-se diferentes opi-

nlões tais como: segundo um professor ligado a História 

e Geografia, está faltando História da Aviação para os ca-- . 
detes e maior carga horária para Economia. Opinião dife-- -

I 
renciada mencionou um professor ligado a Letras e Filoso-

fia, informando que sendo o objetivo principal da Escola 

formar piloto-militar, muitos dos alunos quando ingressam 

estão interessados em voar, não tendo contudo, uma nítida 

vocaçao à carreira militar. Ainda na perspectiva de aten-

dimento às necessidades do cadete, um professor da área 

de Exatas, ressaltou a importância de uma maior carga horá 

ria para as matérias técnicas diretame nte ligadas aos inte 

resses dos alunos. Obteve-se também afirmações, de um pr2 

fesso r ligado a Filosofia , ace rca do curricul o nao estar 

"-.le ndo a formação pa r ,; o p.J.pe 1 :nl.l_- .alidade. 

;:,a.,. de Letras, opi ni=o êl.versa :o~ :.;:-. ":.:. ~ a credi -

t ando a professora que as disciplinas, de ~cdc ~~ru l ,aten-
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dem as e xpectativas do s alunos. 

perguntada sobre a s dificuldades encontradas no .. .. 
currículo 

a8 seguintes a8 respostas: 

elaboração e aplicação) foram 

'- ' De modo geral, as respostas foram coinciden-

tes quanto is dificuldades de elaboração, afirmando que a 
! 

elaboração do currI.culo da MA, estando a cargo do DEPENS, 

cria dificuldades quanto a sua aplicação em decorrência do 

distanciamento (em termos de vivência) entre quem elabora 

e aqueles que o aplicam. Em primeiro lugar ressaltam o 

grau de complexidade em coadunar a carga horária em fun-

ção do vôo. Alguns professores identificam esse problema 
~ 

como gerador da diminuição de carga horária disponível pa-

ra as disciplinas complementares de formação acadêmica. E

xiste um consenso quanto a necessidade, pelas razões já ex

postas, da 'elaboiação~o 'currículo ser feita pelos profes-
\- ..... 

sares da AFA. Há no entanto, t uma opinião objetiva de um , . 
dos professores entrevistados, quanto às constantes alte-

rações dos currículos, explicou que em determinada fase, 

houve quatro currlculos diferentes em quatro anos. Esse 

motivo criaria um certo grau de dificuldade para sua apli-

caça0 . Esse mesmo profe s sor acredita ser o atual currlcu

lo não totalmente adequado aos cade t es , argumentando ser 

dispensável a formação de e ngenharia pa ra os avi adores. 

Perguntados sobre quem s eria o r e s ponsave l pela 

elaboração do -currIculo, houve uma respos t a f a vo ráve l ao 
I 

DÉPENS, situado no Rio d e T , ~ ~~~O. 

Sobre a questão ~ -""a de c ontribuiçãc ~ pro-

fessor na e laboração do cur =l~~_~, de modo geral, v pro-

~ 

I 
I 
I 
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f e ssores responderam que atualmente alg uma s d e suas suge s -

tôe. quanto ao deslocamento de certas disciplinas para ou
~. 

tro8 per!odos, pequenas alterações na carga horária de de-

termtnadas matérias, · ji .e~tão sendo atendidas, l,embrandq 

tivas disciplinas quanto a formação do cadete, obteve-se 

diferentes respostas, tais como: ~segundo a formação do ofi 

eial (homem) a Filosofia e Sociologia seriam "m~u~i~t~o~ __ ~r;e~l~e~~ 

vantes. Segundo o esquema encontrado, relevantes". A dis 

ciplina Aerodinâmica foi considerada mui to relevante. 
I 

Quan-

to a LIngua Portuguesa, segundo o professor I observa-se que 

o .professor acredita ser muito relevante, mas "no esquerna~ 

relevante. 

Direito e Hlstó~ia Militar foram consideradas im -
portantIssimas para a 

, - , 
formaçao do , cadete. 

Perguntados sobre as três disciplinas que inclui 

riam no currIculo, foram apontadas História e Geografia(d~ 

rante os quatro anos); História das Forças Armadas e Hist§ -

ria da Cultura. Havendo no entanto, algumas respostas con 

trárias a essa posição. 

Com relação as três disciplinas que retirariam 

do currículo, a grande maioria respondeu negativamente a e~ 

ta pergunta, havendo, no entanto, uma observação genérica 

que as matérias ligadas às Ciências Huma n as deveriam ser 

ampliadas e as de Ciências Exatas r evisadas. 

A questão sobre a participa ç: . " 

na decisão de desligamento do cadete , por ~G~~ 

cos, houve um certo consenso nas r espostas, pOLS a partic! 
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paçao do professor é indireta , ele é convidado pelo Conse-

lho de as po~slveis causas J 

em sua matéria. '~~~~~~· 

• inl:49raç:io. entre a 

" de vôo, é acadêmica, 

da uma necessidade dos ·cadetes de 

se sairem bem-. O càdete, segundo os professores, estabe-

leee prioridades; a primeira é ser piloto, o restante é 
! 

escalonado de modo que ~se livrem" dos posslveis _ .. empeci-

lhos ao atinglmento desse seu objetivo primeiro. 

No tocante às solicitações. feitas pelos cadetes 
I 

nas respectivas disciplinas, de modo geral, são pedldo's a,! -_ ..... ,: 

suntos mais práticos, que não ex ijam um trabalho de maior 

dedicação em biblioteca ou fora dos domínios da sala de au 

la. Para a disciplina Aerodinâm~ca, "se dependesse do al~ - . 
no a carga horária seri~ a rna~or posslvel", devido a neces ~_ 

"\ 
sidade da mesma para um curso Jde formação de aviadores. 

A pergunta relativa a percepção dos professores 

entre as relações pessoais dos professores, entre profes-

sor e aluno e entre professor e O.E., parte do s profes-

sares respondeu ser a relação entre os professores formal, 

mas agradável. Outros responde ram que essa relação depen-

de , naturalmente, do tipo de pro fess o r havendo os que se 

e ntendem, os que se vêem ape nas c omo empre gado s do s istema 

e o s que se relacionam como plenos cidadão s bras ileiros. 

A relação entre os aiunos é vista, de modo ge ral, como res t 

trita a " uma c o nversa de c orr3do r , cuja auto-cen s:~ra nao 

permi te que determinado s aspectos da vida sejam levanta-

dos "; outros professores, entrentanto , c onsideram muito 
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boa. A relação professor e D.E. é considerada, pela maio

ria, como formal devido ao parco contato mantido entre os 

mesmos. 

A motivação central do aluno da AFA é respondida 

com urna única resposta: "o vôo". 

O perfil do alunado da AFA é traçado, de modo geral, 

como cordato, organizacb, ext.rernaItente disciplinado e atencioso. 

As falhas mais graves do curso foram apontadas 

e, sempre que possível, apontadas sugestões para redução 

das mesmas. A primeira relacionada a uma ideologia da "ima 

turidade", com a manutenção da visão do aluno como imaturo. 

- Estrutura de sala de aula, apresentando-se maE 

cadas rigidamente (fixa), refletindo urna visão pedagógica 

de "alguém que passa alguma coisa para alguém". 

- A "necessidade" de demonstração de autoridade, 

por parte dos professores para com o alunado. 

- Falta de tempo disponível para s e us 

individuais. 

estudo s 

- As a u l as no perío do da t a rde (logo apos o al no 

ço) sao, na opinião da maioria, improdutivas. 

- A disposição das matérias, que integram o cur

so básico de engenharia, distribuídas nos 4 anos, dificul

ta a integração do cadete que, eventualmente, seja desli ~~ 

do e m outras faculdades civis. 

Ressalta-se que parte dos professores entrevis

tados preferiram não emitir opiniões sobre essa perg unta. 

Na opinião do professor com formação em Histó 

ria, os alunos se ressentem de uma localização, em terrnL'S 

históricos, da instituição AFA. 
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S~l·;r.dc o p r o fessor co~ :or J1açã o e m Le tras , deve 

ria haver um meio para detectar, previamente, a existênc'ia 

ou não de uma vocaçao para uma formação militar, evitand~ 

dessa forma, equIvocas por parte dos alunos, que por uma 

certa "fixação" em voar, não avaliam sua real vocaçao~prç-- --
fissional. 

Através do professor com formação em Filosofia, 

deveria ser revisto o papel do militar em situação de paz 

do paIs. (e não"sempre" com formação para a guerra). 

A grande maioria dos professores entrevistados 

assinala a complexidade de um currIculo que necessita coa-

dunar as instruções de vôo, militar e acadêmica. A argu

mentação central está baseada em "não haver sentido" em as 

matérias estarem assinaladas apenas no papel, sem uma efeti 

va condição de aplicabilidade. 

o~ professores não participam diretamente da ava 

li ação dos alunos. Eles fornecem as questões de prova pa-

ra que a Divisão de Avaliação a elabore. 

Ressalta-se dentre as falhas e sugestões aponta-

das pelos professores, a visão do aluno como imaturo , se

gundo a instituição, dificultando uma postura mais partic! 

pativa do cadete , não só no tipo de tarefas oferecidas a 

eles , como ta~bém e, principalmente, quanto ao próprio grau 

de respeitabilidade no relacionamento entre professores e 

alunos. A sugestão apontada para esse problema seria 

sistema de mocrã t 

;.J.;:."" participaç3._ 

:1 í veis . • \ '-'_~cào êe matér ias O!:H.3 t.~ V3S ; ·_i;tanuic:;o, ;0':-.:: 
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derável da avaliaç ão q ue um faz d o QU_ , ~ que l e va a po~ 

ca espontaneidade; alteração na disposição das _carteiras 

de sala de aula, para facilitar mudanças espontâneas de 

sua organização; mudança no relacionamento entre instru-

tor e aluno, que segundo os professores é muito autoritã-

ria. 

A falta de tempo livre para os estudos 1nd1v1-

duais dos cadetes é registrada unanimemente. Para esse pr2 

blema nao foi apontada nenhuma sugestão imediata. 

Há sugestões para que as aulas sejam ministra-

das, integralmente, no~orário da manhã; que haja menos , 
exigências em sala; mais tempo para pesquisa. 

A questão do desligamento do cadete relacionada 

a motivos acadêmicos é resolvida a partir do seguinte pro-

cedimento: existe um Conselho de Ensino formado pelo Coman 

• 
dante da AFA~ comandante; do esquadrão ao qual o cadete peE 

-- . tence, chefe da Divisa0 de Ensino, chefe da Sub-divisão de 

avaliação. A sub-divisão de avaliação ouve os professo-

res que trabalharam com aquele cadete, nesse momento, to

dos têm suas opiniões registradas para que, posteriormen-

te, seja tomada alguma decisão definitiv a sobre a possibi-

lidade de permanência desse cade t e na AFA. No critério em 

pregado "tudo", é levado e m c o n sider a ç ão , não só a sua vida 

acadêmica, militar, desempenho espo r t i vo , como sua c o nduta 

inter-pessoal. Na fase de deci s ã o t o das e s s as condições 

sao , examinadas pelo Co n sel ho de Ensino para que pos-

teriorrnente seja feit a C!~. 1 -3:nento sumãri 

do cade t e ou seja dada "::7.Cl. c~tr~ ._ ie Cl. este, c om 

s e u r eapro ve itamento nos cursos àe I~~e~à;~ci a e I nfanta -
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ria. 

Segundo alguns professores a questão da visão de 

tutelagem do eorpo doeente propicia uma ·pedagogia do ima-

~ •• com 08 alunos vistos sempre como -despreparados· p~ 
,- - w • 

, 
I , 

t 
t 

I 

I 

'ra-4esempenhar determinada tarefa. .. , , 
, ... , -

- -- • ; . , 
t 
• 

i 

, , 
I 
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8 CONCLUSÃO I 
. - r 

ApÓs a a~ltse dos dados colhidos com os qU;S~iO 
nários aos c.adete.~.~trevhtas com o corpo docente -'. ;:" , 

~~ • • • .,1. 

AFA, dbteve-áe elemen~~ s para algumas conclu-

soes a reBp~lto dos termos de es€udo. 

Será necessário repetir, nas conclusões, alguns 

pontos já apresentados no capItulo anterior, dedicado à 

análise de dados. Em primeiro lugar, porque esses pontos 

saa considerados essenciais à argumentação, no nível de 

uma articulação com o referencial teórico . Em segundo 1u-
_ J 

gar, porque sua repetiçao possibilita demonstrar um aspec- ~ 

to relevante dos resultados da pesquisa: a concordância 

das percepções que cadetes e professores têm sobre o cur-

ri cuIa da AFA. 2 o que se verá a seguir. -" -
Na... questão em .5iue se indaga , sobre "os motivos" 

da procura da AFA corno alternativa de carreira, houve uma 

incidência de 84,29% dos cadetes afirmando terem sido leva 

dos pelo "ideal de ser oficial da FAB". Esse dado permite 

que ao se considerar esse "ideal" como fator de opção de 

carreira, seja posslvel inferir a questão da "antecipação~ 

descrita no corpo teórico desse trabalho, a qual, através 

do sentido preditivo, supõe a antecipação da própria atua-

ção ou da de outras pessoas. Em outras palavras, a grande 

maioria dos cadetes que responderam ao questionário utili-

zou a intenção de se tornar oficial da FAB como 

um estad ~ de tensão i nterno que leva a pessoa à 

força, a 

r ealiza-

ção da ~~tenção (ser ofici a l da FAB) . Dessa fo rm~ , houve 

através da antecipação (~maginar- se c omo of i cal àa FAB) 
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uma o rganização do EV desses cadetes de modo a transformar a 

1nt~nçio em ação consumatória (ser oficial da FAB): p .. r'a ta!! 

to o aluno procura ingressar em uma escola especializada, a 

AFA. Esse ingresso na AFA é, sem dúvida, o ponto de parti 

da para a organização do EV, com vistas ao atingimeó?:y ,do 
- '" -

seu objetivo. Ainda relativo a organização do EV, quandã

solicitados a julgar a influência que os fatores "garantia 

de futuro estável e seguro" e "tradição militar na fámI-

lia", tiveram sobre seu ingresso na AFA, grande parte dos 

cadetes negou tal influência, ou deixou de responder à que!, 

tão, o que se pode interpretar corno reflexo da ,.vmotivãção 

declarada anteriormente, já que a maioria ingressou na AFA 

levada pelo ideal de ser oficial da FAB. No referente ao pr.! 

meiro fator ("garantia de futuro estável e seguro"), nota-

-se que apenas no_19 a~ ~á incidência de respostas . reconhe 

cendo ou que "influiu um pouco" (24,55% deste grupo, que 

• representam apenas 14,14% no total), ou que "influiu regu-

larmente" (24,64% deste grupo - 13,61% no total). No refe 

rente ao segundo fator ("a tradição militar na faml1ia")ho~ 

ve em todos os grupos, e nao só no primeiro ano, uma inci-

dência (ainda que baixa) de cadetes reconhecendo sua in-

fluência: "influiu muito" (8,18% do 19 ano e 6,17% do 49 

ano)- todos, neste último grupo, do curso de aviador - pe~ 

fazendo 14 cadetes (ou 7,33% do total), "influiu pouco" 

(6,28% do total); e "influiu regularmente" (9,95% do total). 

Na maior parte da questão (69,11% do t ota l) declarou . que 

este fato 10 influiu . 

,r",-va leceu , portanto, 'orno r:io .... i·.'o cer.tr.:-._ d::! pr~ 

cura dos c adetes à MA , o "idea l " de ser o fi cial da FAB,l.!! 

dependente da procura de estabi lidade ou àa influência f a -
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49 ano, apareceu mais 

mente Às expectativas· 
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se -em algum momento, 

seus cursos na AFA, 28,27% 

,aóLi~.,it;i,r9,erlte, explicando que 

a ~questões pessoais". No 

classe de razões - "não atendi-

em 4,94% do grupo, apenas no caso 

dos cadetes dos cursos de Intendência (3 cadetes) e Avia 

dor (1 cadete). No 19 ano, além das "questões -pessoais" 

(16,36% do grupo) e do "não atendimento às expectativas" 

(4,55", hou~e 5,45% que explicaram a vontade de abandonar - -o curso por "questoes organizacionais". Essa questão rel~ 

ciana-se com as forças frenadoras (obstáculos) com valên

cia negativa, isto é, obstáculos que poderão intervir no 

intervalo entre a _lnte~ão (ser oficial da FAB), e a açao , 
consumatória-(tornarlse,~formaf-se oficial da FAB, com a 

conclusão de seu curso da AFA) ; .além das questões pessoais 

que constituem dificuldades para os cadetes (forças frena-

doras, com valência negativa) acrescenta-se as "questões 

institucionais (13,61%), em todos os grupos que compoem 

a amostra, esta mesma ordem de dificuldades se repetiu. 

Quanto ao currículo, desempenhando, no presente 

trabalho, uma função de dado do real para que os cadetes 

confrontem suas expectat'ivas com a prática educacional que 

vivenciam, pod~-se des~Jcar aspectos relativos ã qualific~ 
çao que talJ currIculo ...... ~hes proporciona . A maior parte dos 

cade tes (5 9 ,1 6% do total ) julga-slZ; i.la_ para 

a "aviação" como atividade profission reaçao dos di-

ferentes grupos a esta pergunta foi b .:l;;> w .. . ;ç espec íf ica: os 
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cadetes do 19 ano sao mais homogêneos, pois 73,64 % prevêem 

atividade em que terão maior qualifica- .. 

indiretamente, uma expectativa especlf! 

ca ea\ xelação ã. atividades de vôo. Pode-se remeter a es-. -,.' ....... ... . 
. ..,sa -qu:stao acadêrnicó em que os alunos 

- r . U; ( _ ._ 
de 19 ano-e8tao inseridos, pois o inIcio de uma carreira 

não fornece dados mals precisos sobre os reais obstáculos 

(forças frenadoras) ou forças impulsoras (motivação) para 

uma avaliação respaldada em mais elementos do real. Isso 

porque os cadetes do 49 ano - naturalmente porque já real! 

zaram cursos (matérias) específicos - dividem-se entre as 

respostas "aviação" (39,51%), "administração" (16,05%) e 

"educação física" (1,23%) ocorrendo ainda 43,21% que nao 

declararam sua expectativa de qualificação profissional, 

no grupo de cadetes do curso de aviador, que se esperaria 

terem, todos, a expectativa da estarem mais - ...- qualificados 

- . para a -aviaçao"; houve 56,60% com essa expectativa, mas 

39,62% não se pronunciaram e 3,77% indicaram a "adminis-

tração·; no grupo de cadetes do curso de Intendente, 55% 

indicaram coerentemente a "administração" corno expectativa 

de qualificação profissional, mas também 40% nao se pronu~ 

ciaram e 5% optaram pela "aviação"; no grupo de cadetes do 

curso de Infante, 75% ou seja, a maioria - não se pronun-

ciou e os restantes se dividiram igualmente (12,50%) entre 

"aviação" e "educação física". Esses dados permitem-nos 

concluir que à medida que os cadetes ultrapassam ou cum-

prem os anos letivos da AF.!'!., st:u conta::o ç-- a ).. =" ,~e :.a sen 

do r.ais es trei to, suas aptidões vão s enão r~velaà~s ou 

"frustr adas " ao longo desse percurso . Pode - se apont:.J. r , co 
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mo exe mp' l o n! t ido de sse fato, os cadete s do curso de "Avia 

mais 

ficado. 

que se 

contato 
-w 

os dado. escolhida. 
I 

A que8tão~cima descrita sofre desdobramentos a -

partir dos detalhes que possibilitam essa mudança, 

como: a maior parte dos cadetes (63,35% do total) 

tais 

acha 

que as matérias em geral, exigidas em seus cursos, não cor 

respondem às suas expectativas de formação. As razões a

pontadas foram as seguintes : "não há equivalência com ou-

tras cursos superiores· (isso devido ao desdobramento do 

curso básico de engenharia nos 4 anos de formação da AFA); 

as disciplinas ·são tratadas superficialmente" (esse motl-- . 
da carga horária previs-vo sendo basicamente conseqftênçia - -- . . 

ta 
. _ _ 1 
a instruçao academica). Esses desdobramentos são, na 

verdade, conseqQências da aplicabilidade do modelo de cur

rículo adotado pela AFA, ou seja, o modelo técnico-linear 

que, como foi descri to no corpo' teórico do presente tra-

balho, tem como característica básica a responsabilidade 

de sua elaboração por técnicos que não e s tão diretamente 

envolvidos em sua aplicação. Essa característica propi-

cia algumas dissonâncias entre "o pretendido" e "o r e alizá 

vel", causadas pela não participação dos e l eme ntos direta-

mente ligados à sua viabilização prática (co rpo docente e 
• 

corpo discente ) . A esse r espeito , c'_nstatou- s e que a ela

boração do cu r rículo ado t ado pela A~.!" e de r espons abi lida

de do DEPENS , cabendo à AFA aplicá- l o o mais estritamen te 
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• 

possivel ~ A r eaçao dos cade t es a esse problema, de modo 

real 

oficial dá FABO). Para 

substitutas como forma de minimizar os efeitos 
I • _ 

para a concretizaçao de seu sonho. Em outras palavras, é 

a antecipação o -motor básico" da atividade consumat6rta, 

correspondendo-lhe um estado de tensão que se distribui no 

intervalo entre a intenção e a ação consumatórla. A ten

são, assim como a natureza do objeto propIcio a ação censu 

matória, devem ser considerados num "momento dado". Este 

mesmo objeto poderá ter valência positiva em um momento e 

valência negativa em outro momento . Isto não faz com que 

toda valência positiva (no sentido de permitir a satisfação 

de uma necessidade) seja, ao mesmo tempo, necessariamente 

"agradável"~ Como exemplo, tem-se a experiência dos cade

• tes do 19 ano da AFA em que, durante esse período, o cade-

te não tem aulas práticas, mas um volume de matérias acadê 

micas que segundo "sua visão", nada acrescentariam à forma 

ção do piloto.- As tarefas por eles desenvolvidas, naquele 

momento, têm a princípio o caráter de "não agradável", te~ 

do, entretanto, valência positiva, pois sua concretização 

implicará em uma satisfação de necessidade (conclusão de 

seu curso, levando à ação consumatória = ser oficial da 

1FAB). No caso da expectativa, sua função não é solucio-

na~ uma ~~tuayão insuperável, e sim a de s e r necessária 

condi~ão para '. 1 reestruturação da s .~ 5 I ne real, 

que permitam t __ .... f o r::!.ar a situaçãc , c::" r:::.:r-.s t.:!nc ialmen t e 

insuportável, n uma etapa a ser c ump rida para atingi r o ob-

. -
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j~ t:.ivo c e ntral ( "se r oficial avlado~). 

I! preciso ;;~{,;~~;}~jr: 
ta função 

dade e de 

possibilidade de~ 

o n!vel de irreali 

o irreal .... com 

instrumento o real, não se pOde .ut111zar lr~~~~~~como 

para agir sobre o real. Tall":Ls.:r1m.1nLAI1aQ se dá gradativ,!. 

mente, no desenvolvimento. 

Concluindo, o fato 'da idade do cadete do primei
I 

ro ano variar entre 18 e 19 anos, já o capacita a distin-

guir seus desejos de fatos, suas esperanças de , .. expectati

vas. O tempo referente a uma ·situação insuperável" (ou 

aparentemente insuperável) estará sujeito a uma maior ou 

menor facilidade de passagem de nlvel de realidade para o 

de irrealldade e vice-versa. Assim, sua vivência acadêmi-

ca, encontrando-se em situação adversa, distante de sua ne 
- -- . -

cessidade (voar), exigirá ... ·desse'l cadete que, através do ele!! 
I 

co de condições favoráveis, organize seu espaço vital, de 

modo a superar aquela fase "insuportável". 

A aviação é a atividade profissional que compro
• 

vadamente, mais atrai o universo entrevistado (70,16% do 

t o tal). Note-se que, no 19 ano, é mais significativa a 

atração dessa atividade (86,36% deste grupo) enquanto que 
• 

no 49 ano , embora a mesma seja referida p o r 48,15 % do s ca-

de tes, ocorrem ainda as preferências pela "info r mática" 

(14,81%), pela "administração" (9,88%) e pe la "Educação Fi 

sic a " (4,94%). No ' curso de aviador, a avi a ção, e v ide nte -

~ente , atrai a ~aioria do grupo (7l , 7 n 
I havendo freqUên-

cias bem menor~s de preferência pela " i:1fo rmá tica" (7 / 53 ~) 

c pela admini st ração " (1 , 89 %) . No curso de Intendente , o s 

..-
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cadetes dividem-se, em suas opiniões, entre "admini s traçoo" 

• (301), aparecendo ainda, em l0' 

-educação fIsica". No curso de 

não responderam à questão, 25" 

e, também 25%, a "educação .fral

se sentem atraídos pela aviação. cal ' 
! A respeito da possibilidade de optar por um dos 

quadros a que se referem os cursos da Academia, os cadetes 
I 

do 49 ano responderam, mais freqüentemente, por seus res-

pectivos quadros (96,23%). No curso de Intendente há _10% 

que optaram pelo quadro de Aviador e , no curso de xnfan-
I 

te, 25% que optariam também pelo quadro de aviador. No _19 

ano, a maioria absoluta (99,09%) optou pelo quadro de avi! 

dor, indicando uma expectativa significativa, no inIcio do 

curso, no sentido de se tornarem oficiais aviadores. Com-

prova-se, ma.1s 

antecipação do 

uma vez, .J. idéi·a de 

• 19 ano (ideal - sem 

diferenciação entre a 

mui tos dados do real-

vivência, na instituição) e a antecipação do 49 ano (que 

já teve maior contato com a realidade acadêmica da AFA = 

real) • 

Quanto à questão das habilidades desenvolvidas 

na AFA, a maioria da amostra (88,48%), julga serem impor-

tantes para sua atuação corno oficial da FAB, sendo esta 

tendência evidente em todos os grupos, porém menos acentua 
r 

da no grupo de cadetes do curso de Infante (62,50%). . Es-
, 

ses . resultados da amostra permitem inferir que a maioria 
" .. 

dos c adetes ac redita que , c on relação à. ·:3.b~l.:.d .Jes para 

formação de oficial da FAB I su~ e:<pect.:l ti V3 ve::-. sendo cor-

respondida. 
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Apresentou-se aos cadetes a relação de discipli-

nas· que ~i.~~.p~ cursos por 
• 

~~,f1 •• :~o.,al.:-:· Foi-lhes 

e menor 

para eles, no disciplinas que. 

funcionariam como fontes de t facilltação, ou como barreiras · -fi 

na dinâmica de sua motivação. Verificou-se o seguinte, no 

referente às disciplinas mais interessantes: no 19 ano 

FIsica, AP, Topografia; no 49 ano (em geral): AP, EPB, Me-

teorologia; no 49 ano (Aviador): AP, Meteorologia, Nave-

gação; no 49 ano (Xntendente): AP, TGA, EPBi no 49 ano 

(Infante): Técnica Criminal, cálculo Numérico, Inglês. Es-

se dado obtido pode servir de um posslvel subsIdio para 

uma revisão na qUestão da carga horária e/ou da composição - . 
do presente currlculo. ~ 1 - -" . 

Em relação às três JisciPlinas que menos inte-

resse despertam nas turmas, apontaram as seguintes, no 19 

ano: Filosofia, Geometria Descritiva, Algebra Linear: no 

49 ano (em geral): QuImica Aplicada, Filosofia, Geometria 

Descritiva; no 49 ano (Aviador): Química Aplicada, Filoso 

fia, Geometria Descritiva; no 49 ano (intendente): Química 
• 

Aplicada, Filosofia, Sociologia; no 49 ano (Infante): Filo 

sofia, Química Aplicada, Psicologia. Nota-se que há algum 

consenso na rejeição de pelo menos duas matérias(Filosofia 

e Química Aplicada), enquanto que o poder de atração 
. .1_ 

das 

disciplinas é bastan te' diferenciado e coerente com a esp~ 

cificidade t écnica dos diferentes cursos, podendo- se supor 

que a indicação das disciplinas mais inceres s an tes obeôe-

• 

• < 
"-
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ceu ao critério de maior pertinência à formação profisslo~ 
, , 

~ ~,' 
cadetes 

loc; , 
Ensino;"" em. termos . de ' dar-lhe , 

à 
.,' ..... : ,!'à' 

!:~~~~~~ tornando:..o '.Um fator favorável 
~ i 

do seu espaço vital, pediu-se que regls~ras-

Àem que matérias acrescentariam e ' retirariam do currIculo. 
t 
A maioria dos cadetes, em todos os grupos, não desejaria ~ 
I 
crescentar qualquer matéria ao currlculo atual.. Poucos, 

no entanto, assinalaram as seguintes matérias: no 19 ano: 

Processamento de Dados e AP; no 49 ano (em geral): AP, no 
t i, 

49 ano (Aviador): AP; no 49 ano (Intendente): Processamen-

to de Dados e AP; no 49 ano (Infante: cálculo II e AP. Ao 

cont~ário da questão anterior, grande parte dos cadetes 

revela interesse em retirar certas disciplinas do currlcu

lo atual, tais co~o, no 1~ ano~ Filosofia,Geometr~a Descri 
1 f 

tiva, Algebra Linear; no 49 ano (em geral): Química Aplic~ 

da, Filosofia, Geometria Descritiv'a, sendo que 9,88% .... do . -
grupo de 49 ano não desejariam retirar qualquer discipli,-

na; no 49 ano (Aviador): Qulmica Aplicada, Filosofia, Ps! 

cologia. Neste caso, 9,43% não desejariam retirar disci

,plinas; no 49 ano (Intendente): Química Aplicada, Filoso

fia, Física; no 49 ano (Infante): Filosofia, Química Apli-

cada, Geometria Descritiva; sendo que 12,50% nao deseja
I 

riam retirar disciplinas. No total da amostra 19,37% decl~ 

raram que não desejariam retirar disclp~inas do currícu-- . 

lo , "Não que rer acrescentar ma térias" pare:ce estar rela-

cionado ao vo lume de trabalho acadêmico já existente , o 

que inviabiliza q ualquer enriq uecimento curricular, na 5-1 -

• 
-
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tuação atual. A necessidade mais evidente dos cadetes, ..... -
suas reais 

eia do 
tamento d1spensad:o;~~~~l!~~~~~~o:::~:i::: notando-se 

uma tendência a aYal~a.çõ~"D.~o.fayorãYeis no grupo de ea-
detes do curso de nesse sentido deve-se destacar 

I . 
negativa , prendem-se a imagem que os of1 que as afirmações 

ciais fazem dos cadetes, não permitindo que estes se sin 

tam responsáveis; essa questão liga-se ao tipo de currIcu-

lo adotado (ntécnico linear") que sustenta 
1- I 

as funçoes dos 

professores como a de tutores e autocratas benevolentes, li 

mi tando assim a participação do aluno em seu processo de 

formação. Esse aspecto foi ratificado quando da pergunta - -
sobre as op~rtunidades de participação nas atividades de -. . - - '\ classe, aspecto que tambem e menos favoravelmente avaliado 

pelo grupo do 49 ano, em relação ao grupo do 19 ano. A di 
, 

ferença de posicionamento entre os grupos de 19 e 49 . anos 

é sempre distinta; os últimos (49 ano) posicionam-se sem-

pre de maneira mais crItica e dando, ao mesmo tempo, mais 

sugestões para posslveis alterações dessa s questões. Esse , 
dado refo rça a idéia, já exposta anteriormente, sob re as 

melhores condições em que se encontram para analisar a ins 

tituição da qual participam, pelo tempo de permanência na 

mesma, proporcionando-lhes maior contato com a instituição . . 
~ .~ ....... 

em estudo. O entusiasmo dos instrutores pelo trabalho na 

AFA foi igualmente avaliado de forma menos favorável pe-

l os cadetes aviador es . 
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=== As f o r ças impulsoras pare c em estar 

Bem 'dúviÓ:;;;;~III~:aterlal ' necessár1ó
4 

aô: 
centradas, 

, ---~~~~ 

, to: r~.:. ; 
- - f '-.i'. • 

foi considerado pelos cadetes como ~, 

evidente. Esse aspecto desempenhá 

tância para -. formação dos cadetes, 

interesse central desses cadetes o vôo, haverá um~ 

tração de suas interações-

propiciar o atendimento a 

aos aparelhos que 

essa necessidade. 

lhes I 
Assim, 

• , 

concen 
.... 

possam . 

o "ma-

terial de vôo·, desempenhará para os cadetes função de ação 

substituta, descrita anteriormente, ou seja, desempenhará, 

no plano do irreal, uma "ação substituta" a qualquer ou-

tra que em determinado momento, seja desagradável e / ou dis 

tante de seu objetivo maior, ou seja, voar. Tal recurso 

dará condições de superar esses momentos de distanciamento 

provisório de um plano de maior objetividade, segundo os - -
cadetes, ' paLa sua formação específica profissional . 

I 
A seguir, destacar-se-ão alguns aspectos consid~ 

rados de "regular ou satisfatório" a "bom": O material di-

dático do DE, com - ; 
reaçao mais positiva por parte d~ 19 ano, 

I 

bem como os serviços de secretaria, que tiveram o mesmo 

resultado. Quanto ao tratamento dispensado a o cadete pe-

los soldados, notou- se que, no curso de Intendente, a ava
I 

liação foi menos positiva, em relação ao restante da amos-
--tra, funcionã,ndo talvez como uma força frenadora (com va-

lência negativa ) para esse grupo de cadetes. 
~ ~ , 

- Alquns aspectos foram levantados e que, de certo 

modo, funcion ai" :::omo forças frenadoras (valência neqati-

va) pa~a os cad~tes ; por exemplo: as s~stência individual 

aos cadetes na e xecução das t arefas acadêmicas. Observa- se , 

~ 
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contudo~ . que a avaliação do 19 ano e um pouco mais favorá-
~(,. ,,' 

• 

- ~ # ., 

~eparo técnico-pedagó- ' ri' . •• 
iderado mais favoravel-

uma nltida diferença , 

A adequação do horá-

- . rio das atividades academicas ao horário de outras ativida-

des é avaliada dlfere~cladamente entre os grupos de cade-

tes aviadores e os dos outros cursos (Intendente, Infante), 

• isto porque os primeiros (Aviadores) recebem a instrução de 

vôo e sentem-se sobrecarregados, em termos de carga horá-

ria. 

Se-a antecipação é responsável pela organização 

do EV para que uma intenção se transforme em ação consumató 

ria, pode-se dizer que a antecipação equivale a uma expect~ 

tiva, ou seja a uma ·projeção da ação consumatória", ~pelo 
. i ~ 

indivIduo, baseada em "d~dos dd real" .. que organizarão seu 

EV de modo a atingir seJ Objeti~o (ou seja, sua ação consu

matória). Reforçamos esta definição pois permite que se en 

tenda a questão do prestIgio das especialidades para a rea

lização profissional dos cadetes. Obteve-se o seguinte re--~ 
sultado: 19 Caça; 29 Transporte; 39 Intendência. Esse re-

sultado foi assim ordenado pelos 19 ano e 49 ano Aviador. Os 

cadetes Intendentes dão maior importância à sua própria es-

Pecialidade, colocando o Transporte em 29 lugar e a Caça em f '.' 
39 lugar. E os cadetes do ourso de Infantaria dão igualme~ 

colocando 

em 29 lugar Intendência _e empatando em 3Ç '"ir o Transpor-

te e a caça . Evidentemente, no total do 4. ",,:-.0 , predorni -

nou a ordenação dada pelos cadetes av;adores, ass im como 
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no total da amostra, já que o 19 ano concordo u c om a s e -
00 

qaêncla °dada pelo 49 ano aviador; ! , , 
, 

o, 
A ordem de prestigio das especialidades, do pon-

• o 

to_~. Vi8ta da organizàçÃo, obedeceu à mesma ordenação fe1-
-", .~ .-

ta~petbCl9-e 49 ano aviador, em relação à importância das 
", -: e. 

especialidades para a sua real~zação profissional. Eviden-

cia-se, dessa forma, a coincidência dessas duas ordena-

ções, que ratificam a questão do prestIgio das especialida

des, tanto- do ponto de vista da or.ganização, quanto para a 

realização profissional dos cadetes, Esse fato demonstra, 

claramente, que dados do real interferiram na ordenação,fe! 
I J 

ta pelos cadetes, sobre as especialidaães que detêm maior 

prestIgio. Fica estimulada desse modo, a organização do EV, 

no caso do 19 ano e do curso de aviador, de modo a alcan-

çar esse objetivo -_ pert~ncer às especilidades de maior 
• 

prestIgio parã~ a Força • • Aérea Brasileira. 
~ 

porém, t levanta-se 

a possibilidade de uma dissonânc'ia desse objetivo, no caso 

dos cadetes dos cursos de Intendência e Infantaria que reco 

nhecem o prestIgio de especialidades, que nao sao as suas, 

para a organização. Quanto à atualidade da carreira, a 

grande maioria, de todos os grupos da amostra, respondeu que 

"se tivesse que escolher hoje uma carreira, com sua expe-

riência na AFA", escolheria o mesmo curso - demonstrando 

assim, o atendimento à sua expectativa de opçao de carreira. 

Pois os 5,24% da amostra, que escolheriam outro curso, ind! 

caram cursos variados, sem que se configurasse uma opçao 

mais constante . 

Cons iderou-se importante permitir que apontas-

sem as falhas mais graves de seus cursos , em coerência com 
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a proposta desse trabalho de -dar vozes" aos alunos para se 
. 

obter uma ampl.~~~.o 

gorlzamo-nas, 

qt\ência com Q\l.'i;a;pareici<ir.,)D-!aI 
• 

da AFA. Cate
~ 

para menor fre-

c& tegorias. Os ' 

organização do ensino 
cadetes ~:::::-.::~~~~~~; 
acadêmico (D.E.: essas ,- ;>rincipalmente, ao ero 

nograma previsto para o d~,s'>n,ro1LvlUn"n1,o das atividades aca-

dêmicas, e ainda à inadequação das disciplinas oferecidas em 
! 

seu currIcula, visando à sua formação prifissional. Algu-

mas das conseqftênclas dessas falhas principais são aponta-

das por eles também como 

de tempo disponlvel para 

falhas, tendo por exemplo: 
I 

seus estudos ou atividades 

a falta 
J 

extra-

curriculares; a não compatibilização entre os horários des

tinados às aulas, ao vôo e ao COrpo de Cadetes. Essa intor 

mação encontrou respaldo nas 9piniões dos professores entre - -
vistados, que _por sua vez-Pe re~sentem da nao participação 

t 
direta na elaboração do currículo o que, segundo eles, é a 

causa para a maioria das falhas em sua aplicabilidade; por , 
estar a elaboração distanciada da praxis que revela as 

, 
reais condições de viabilidade, em termos de distribuição da 

carga horária. Como o currículo adotado pela AFA seque o 

modelo técnica-linear, obedece a certos critérios que difi-, 
cultarn, na opinião consensual do corpo docente e discente, 

um melhor ajustamento à realidade educacional à que se apl! 

ca. 

Outras nfalhas~ ap~ntadas foram categorizadas ~~ 

mo " insatisfação com a qua lidade do ensino l!. Esta i nsat is

fação prende-se , segundo os cadetes, à superficialidade do 

ensino gerada ainda pelo fator " tempo ", e aos recursos didá 

, , 
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.1.ll~~ 

ticos utilizados, em função ainda do t e mpo desti~ado para 
T _ 

A vi SilO 
j ',' 

ol::iservãções 

.u:Ji;uldá~e~ 

... ~4. 

aU~1l e p~ " , O e$tudo 1 .~ ,.,. 
professores entrevistados coincide com eSSAS 

individual dos' cadetes. 

dos cadetes, e relaciona mais uma vez essas 
I . 

com o planejamento curricular e 

- . .~~ ~ -
Na opln!ao dos p-rofessores 

~ - ="' .l 

entrevistados, seria necessário uma revisão das 

nas oferecidas a fim de evitar tê-las apenas na 

., .' W:< . . - - ~ --
discipl1- :::..... 
I 

rntencl~ . 
nalidade (~no papel") e propiciar condições que favoreces-

sem um melhor aproveitamento das mesmas. 

A política de formação do cadete é 

, , , 
I 
I 

vista critica 

mente, pelos cadetes, com relação às decisões tomadas pela 

Aeronáutica, seja nos escalões superiores, externos a Aca-

demia, seja internamente à mesma, refletidas na sua convi-

vência com a instituição. Pode-se destacar as observações 

relativas à ordem hierárquica estabelecida entre os cade-

tes, questionada, eviden~emen~e, pelos cadetes de 19 ano; - -. 
I 

a imagem negativa que os superiores fazem do cadete, uma 

imagem fragilizada quanto ao seu amadurecimento, a qual p~ 

rece levar à falta de confiança em seu desempenho respons~ 

vel e à falta de liberdade (compromissada). A esses aspe2 

tos serão posteriormente, acrescentadas sugestões para uma 

posslvel modificação dessas falhas. 

Os cadetes preocupam-se ainda com o desligamen-

to de cadetes, em qualquer ano, por matérias não ligadas 

à car~eira em si; com a não opção pelos cursos de Inten

dência e I -nfantaria de Aeronáutica desde o ingresso; com a 
a 

ial ta ce diâ _ o aberto entre o f i ciais e cadetes - aspec-

to visto , pel cadetes , muito negativamente , pois se res-

sentem de dados, que pode ri am ser fornecidos por seus ofi -
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a 

que es-

sa Do,st,ux'a fazem 

deles. ' "~ru,st;r,,&)S, em sua expec 

tativa("ser: oficial , da FAB!) os levaria, naturalmen-

te, a uma identificação com 'S.,U'" superiores - quando, I na 

realidade, estes colocam tal obstáculo (imagem do cadete) 

a essa possibilidade de identificação. 

A falta de apoio da AFA ~os cursos de Intendên

cia e Infantaria é outro dado negativo da polItica adotada 

que, seqund9 eles, contribui cada vez mais para rival1da--des entre os cursos, que só .geram enfraquecimento do cade-

tal como um todo, quando de fato, todos terão papéiS úteis 

a serem cumpridos. em benefIcio .da Força Aérea Brasileira. 

Não há porque valorizar_ exclusivamente, os cadetes aviado • 
res, uma vez-que os outrdi l desimpenharão -funções em ter-

- - . ra" que sao basicas para a real . viabilidade de suas tare-

fas de oficiais e interdependentes umas das outras. 

A ausência de autonomia de decisão da AFA, em re 

lação à DEPENS, é vista negativamente não só pelos cade-

tes, como também pelos professores. Essa autonomia é colo 

cada, por eles, não no sentido de -rompimento" com o 

DEPENS mas sim como uma sugestão no sentido de maior parti 

cipação na elaboração ,do currfculo e ~m alterações necess! 

rias ao aperfeiçoamento do mesmo. 
~ 

lOs cri4:érlos ,uSadOIl,;;JIa':ava;J,iação dos cadetes sao 

mais ques tionados: o fato de não haver pes .;. rencial p~ 

ra "matérias específicas" e "não específicas (~m relação 

à formaçã9 profissional); a não divulgação, pelos seus su-

-
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periores, dos conceitos militares atribuído s aos cade tes; _.,," . 
'. • _ ,,\>,. .. 

avallayao indiviâual:."mais apurada". 
" . ~, . 

. '..: , '. ''I:, . . 

categoria "A AFÃ, . enqu'Anto ' organização" 
< • 

'~~~~~~::~:3~'~~::' ex:~uBlyamente~ :e108 cadetes do 49 
~ serem os ' que têm mais tempo de con-

I vivência ir;" AFA e conseqtlentemente terem condições mris ob

\ 

, 
, 

jetivas de confronto entre expectativa e realidade. Note-

se, inclusive, que as observações sobre a organização AFA, 

saa bem mais freq6,entes entre os cadetes do curso de avia 

dor. Destacaram os problemas de pessoal, o caso de pes-

soas insatisfeitas, a grande rotatividade e a chefia naa 

especializada no O.E. 
I I 

Relacionaram problemas de planeja-

mento e carência de recursos financeiros. Destaca-se ain-

da a opinião, de alguns dos cadetes, quanto ao "empirismo 

do ~curso·, questionando as constantes mudanças de planej~ 

mento que oc_orrem na AF~·. 

Foram observados 
: _ I 

tambem o desconforto nas salas 

de aula" as cadeiras (e suas posições fixas), condição 

de iluminação, temperatura, ventilação das salas de aula; 

além" disso, o fato de algumas salas serem, às vezes, inun-

f dadas pela chuva. Essas observações .são mais freqt\entes 

\ 

entre os cadetes do 19 ano, por serem notadamente, dados 

~imediatos" do real, em contraste com as outras questões 

em que foram omitidas opiniões, que refletem um ce~to _9rau 

de conhecimento de causa, limitando, conseqQenteme~te,suas 

criticas. , 
Ressalte - se que essas falhas apontadas , pelos 

cadetes , devem agir como forças frenadoras, com valência 

negativa, isto é, i nter ferem em sua pe r cepçao enquanto alu 



143 

nos, pelo contraste idealizado e o curso em 

seu 

cadetes 

to pelos sentido - ., "'~ ,,', 
ou seja, a uma 

.,.. 
~~~~~:;=;:;~ruessidade de cn:gan1=_m! 

. lhor diversos seto,re,s "d<! a "formação, ou seja, procuram dar 

das atividades (nlvel . de subsIdies para que a 

e~. eO' I?l,an,ej,am,entç dos mesmos (nlvel de idealização) 

sejam mais eficazes, tornando a formação do cadete mais eon 

sistente e capaz de dar-lhes 0CIldic;ões para o exerclcio futuro das 
_ _ i I 

funçoes de oficial da Aeronautlca. Para tanto sugerem uma 'au 

tonomia de decisão da AFA na área de ensino. t:esta área consta-

ram : condições para nellxn:1a do ní.vel dos professores quanto 

à didática, à especi ali ?aÇão, à sua notivação e dinamism:>. Cbn z:ela 

ção ao planejanen'tc\ sugerem: que este seja voltado para um~ for - -o -
_ .. i .. 

maçao ampla, profunda e pratica no campo tecnico-profissi2 

nal, para o futuro do oficial em cada área de atuação (Aviador, 

í Intendente, Infante); pma maior proximidade entre a teoria 

e a prática; 

dual, melhor 

, 
mais temP9 disponível para seu estudo indivi , 
distribui.ção anual das matérias, o conhecimen 

to prático da organização FAB e das tarefas que executarão 
• 

enquanto oficiais. Mais especificamente sobre a instrução 

militar e as atividades aéreas, as questões levantadas a 

esse respeito são decorrência da dificuldade , segundo os . . -cadetes, de entrosament~~ntre instrutor de VOQ e cadete 
~.~ - .j . ; 

e a tensão nos Esquadrões de VQO. OS cadetes percebem es-

sa questão interligada ao "recrutamento " dos ins tru tores, 

que não são voluntários para essa função , o que se reflete 
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na mot ivação pa r a s e u desempe nho . 

na!s, do 

~essalta-se a lmportâncl~para as cohclusõe8 fl

confronto entre o real e o ideallza~o l Isto por-

que as falhas levantadas possuem uma clara conotação cana
I . 
t - ·trutiva, visando justamente a sinalizar os aapec~os negati - * -

vos - que, de alguma maneira, interferem nas I expectiEt--

vas, nao só dos cadetes como também dos professores da AF~ , 
para que sejam solucionados em benefIcio de todos. Por es-

se motivo, destacamos algumas observações dos professores 

entrevistados para posteriormente sintetizarmos as suges-

tões emitidas por ambos (corpo docente e discente). 

Partindo-se da conceituação da UNESCO sobre cur

rículo ("Currlculo consiste em todas as atividades, expe-

riências, materiais, métodos de ensino e outros meios em-

pregados pelo professor ou considerados por ele no sentido - -
de alcançar ~ fins da ed~caçãq"), valorizaram-se substan-- . 
cialmente, as experiências de ~uem vivencia o currículo o-

ferecido, ou seja, professores e ,alunos. Através do resul 

tado da análise dos dados, pOde-se concluir que o currlcu-

lo adotado pela AFA pertence ao modelo técnico- inear e qu~ 

por algumas de suas caracterlsticas operacionais, está ge-

rando um certo grau de insatisfação ou de não atendimento 

das expectativas daque les que o vivenciam. Assim é que,taE 

t o 08 profes so r e s q uanto os aluno s reivi ndicam uma maior 

participação na elaboração do currículo, isto porque, segu~ 

do eles, é o fator mais relevante dos desajustes subseqden-

tes na fa~' s ua aplicação . Al guns desses cesa j ustcs , ou 

fa l has , ser s usc intamente na r r ados como re : c rço dessa que~ 

tão , mostranão inc l us ive a equiva l ê ncia e n tre as opiniões 

-



145 • • 

dos alunos e dos professores. 

como já nos referi ' 

o modelo técnico{itf~:c~~. 
. . 

linei Através da ~squisa realizada, os professores con- . 
• l"d!q '~'<-._ . • ~.. • :...t!.~ •• _ ~ _ 

sultado~, Assim co~ os ~lunos .~a - AFA, apontaram a necessi- . 

dade da efetivação 4e uma nova proposta curricular; pelas 

observações constatadas acredita-se que O modelo dlalóglco 

e O que viria ao encontro daquelas expectativas. 

Ocorre, entretanto, que subjacente à escolha do 

modelo, existe uma ideologia que garante aquela prática, ou 

ao contrário, de realidade podemos delinear um corpo de 

! - . ldeias-que estrutura o "real". Dessa forma, numa Institui-

ção Militar - onde a hierarquia, ordem e disciplina sao 

categorias muito destacadas .-haverá uma complexidade maior 

na operacionalização do modelo proposto, uma vez que o 
t' - - ~ . 

se sugere nã..Q é t mUdar ap=nas ai metodologia do currIculo 

sim a postura do profissional (civil e militar) diante 

se currlculo da AFA. 

que 

e 

des-

Entende-se por postur~, neste caso, o comprome-

timento que o profissional tem qu~ ter com o oficial que se 

pretende formar. Em outras palavras, é preciso definir quem 

é oficial aviador da FAB, hoje{ o que se espera desse ofi-

clal;. quais as competên?ias gU,e ele deve possuir e desenvol

ver; como prepara~lum. 1~dlVldu?;~ para viver na paz mas que 

terá que aprender C~~iver co~ a guerraj se o oficial d~ 
. "," ~ 

ve s~:t~~sto ~o~ 2~.J~~":f?U~ ~aiS agressivo - no sentido 

de to~ar iniciativas e decis~cs; q ue faz a Instituição p~ 

ra q~ele partícipe ativamente d, 
~ 

-':'3.3 funções . 

Essas e outras indagações são pontos básicos a 
= .li-

• 
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s erem considerados na revisão curricular, q ue nao compor~a -
de atividades,mas 

, ~ 
!"';"'~ _ .. -~ ,{ 

sim, 7t"aç'ar um modelo . de . 

as devidas es-
··-r 

• 

~Os · professores sugerem por exemplo, a l inclusão 

de História da Aviação, aumento de carga horária para Econ2 

mia, aumento de carga -horária para as matérias técnicas di-

retamente ligadas aos interesses dos alunos. Havendo, inclu 

sive, um .questionamento quanto ao real atendimento do atual 

currículo para a formação para 
I 

desempenho 
! 

do militar na 

atualidade. 

As dificuldades encontradas no currículo, quanto 

a elaboração e aplicação,fo~am geralmente consensuais, pois 

estando a responsabilidade da - . 
(Departamento_~e Ensino, ~o 

muita dificuldade, pelo grau 

. 
elaboração a . cargo , 
de Janeiro), todos 

I I 
de ~complexidade do 

do DEPENS 

encontram. 

currículo 

em questão, em coadunar a carga horária disponlvel em fun-

ção do vôo. Segundo eles, o distanciamento entre quem elabo 

ra e quem aplica o currículo é notório, no .. momento de sua 

viabilização. Assim, com relação, à forma de contribuição 

dos professores na elaboração, as respostas, em geral, res

tringiram-se a terem oportunidade de enviar sugestões que, 

em alguns casos, obtêm uma resposta positiva. 

A motivação central do aluno da AFA é facilmen

t e detectada pelos professores.! ~ vôo ~-:- sendo, por esse mo

tivo, muito impo r tante se har monizar um curriculQ que aten~ 

da às expectativas de um alunado com Um objetivo tão nitl-

do . 
. 

• 
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qlle,;ti'o. gue.la! levantada, pelos professo-
, , 

~~:~cia~do currIculo técnico- o 

=~~~r;:'~t~de seus deve"-
cf ." ." .... "-

res, sem nessa '. abd'r 
, 'I • 

dagem, vêem suas funçpes como e autocratas be . 
nevolentes. ApOntam aI questão ~ .estrutura das salas' de au 

la, refletindo uma vi~ão pedagógica de -alguém que passa 
I • 

alguma coisa para algrémft. 

As aulas no perlõdo da tarde (logo após o almo-

ço) saa, na opinião da maioria dos professores, 
I 

tivas. 

improdu-
I 

A disposição das matérias, que integram o . curso 

básico de engenharia, distribuidas nos quatro anos, difi-

culta a integração do c~dete que, eventualmente, seja des 

ligado em oatras faculdaàes civis. 
""I 

Resumindo as sugestões dos professores destacam-

se: a necessidade de aperfeiçoar os meios para detectar, 

previamente, a existência ou não de uma vocaçao para a for 

mação militar, evitando, dessa forma, equIvocos por parte 

dos alunos que, por uma certa "fixação" em voar, nao ava

liam sua real vocação profissional; uma revisão do papel , 
do militar em situação de paz no paIs, de modo a evitar 

tanta ansiedade no desempenho de suas funções "em terra·, 

em conflito com seu desejo ,de "combate". 
~ ! 

----

De modo geral, ~~~~ugestões apontadas , pelos pr~ i 
fessores , central izam- se na construção de um sistema demo

crático de ensino , e têm ressonância nas preocupações dos -
cadetes. Rea l mente , os pr ofe ssores conf i rma r am o que os 
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. . 
cadetes basicamente preten~em do currículo -que seja um -

consciente 

alunos, não nos 

da formação .~ deseja-

da. E também . -o de partlclpaçao, o dese 

jo de construIrem democrático) as bases 

curriculares da do oficial da FAB - o corpo docen 

te enquanto atores na efetivação desta forma-

ção, sob o ângulo sua responsabilidade na produção de 
I 

uma base cultural sólida para este oficial; os cadetes en-

quanto "matéria prima" desta formação, conscientes de nao 
I J 

serem "um objeto· nesse processo de produção, e sim de se __ 

rem, já, por sua opção profissional, co-participantes da 

organização em que ingressaram, futuros oficiais que dese

jam contribuir assumindo também uma parte nas responsabi-- . 
lidades por este seu -. futu·ro e, l conseqüentemente, - . pelo futu 

t 
ro da Força Aérea do Brasil. , 

o estudo das expectativas dos cadetes, assim como 

da visão dos I da AFA torna evidente, última professores em 
t 

análise, que o currículo do curso de formação dos oficiais 

da FAB atende apenas parcialmente a estas expectativas. E 

isto porque, graças à elevada motivação dos cadetesCe tal-
I 

vez também graças 'à consciência profissional dos profes-

sares), os efeitos da aplicação deste currículo acontecem 

de tal 'modo que as forças frenadoras, nele originadas, sao 

• compensadas, em certa medida. 
I 

o ideal dos cadetes da AFA - sejam eles perten-

centes ao 19 ano, ao curso de Aviador, de Intendência ou 

de Infantari a - submetido à prova da vivência concreta do 

--
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" , 
• 

s eu processo de formação, torna-se mais realista. "Ser - -
ofiei da~FAa", sigifica, . 1t . ". . 
formação. . No dia seguinte 

. . 

do a comandante". 
I 

os que passam por esta experiência. E sem dúvi'da essa "voz" 
! 

é familiar a todos os oficiais. 2 possIvel, assim que se 

estabeleça uma comunidade de vivências, de modo que o cur-

rIculo, planejado à sua luz, seja uma "força propulsora" 

dos cadetes, por atender melhor às suas expectativas, fac! 

litando o atingirnento de seu objetivo maior, como também 

o "espaço vital ll dos oficiais ao longo do seu desempenho - . 
profissional~ efetivo. • 

t 
Consideram-se todas ,as sugestões dos cadetes e 

do corpo docente, como subsídios úteis para a AFA, o 

DEPENS e a Aeronáutica, em geral. • Recomenda-se, por lsso, 

que sejam devidamente analisadas, em termos das possibili-

dades reais de seu aproveitamento, sendo para tanto sufi-

ciente consultar o texto da presente dissertação (mais es
t 

pecificamente as páginas 116 a 124, assim cem::> a tabela ng 36). 

~ Corno recomendação principal, tem-se a seguinte: 

que se discutam as implicações, para a formação do oficial ... 
da F~.~ --d~ adoção de um currículo técnico-linear, en:t. con-

fronto co~ ~ implicações decorrentes de urna mudança para 

uo c~rrículo ~inâmico-dialógico . Do ponto de vista desta 

disse r t ação - com apoio nas conclusões , baseadas nos depoi --
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mentos dos cadetes e dos professores da AFA - este segundo 
, " ~lê~j:;;(i'~ ii~~~j.~,~·, sobre o primeiro,pois . modelo de . 
;., _!. 'n;~ 
:r'.' , ') r,-l 

centraria em valores que parepem , 
,. 

considerando-se o que é ·ser·, da noite .. li: 

, 

. . 
para o dia, oficia~ da FABz • . 1 _ 
te efetivo numa. ins,titulçao 

assumir o lugar de particlpan

cuja missão básica atual, con-

slderando o momento de transição democrática, é a de asse

gurar as instituições democráticas e a livre expansão eco-

nômica nacional, condições para que nos realizemos como 

naçao. Um currículo onde O cadete discuta criticamente a 

sua própria formação, juntamente com os professores e os 

seus -superiores mil! tares, e estes, representando a AFA, 

levem à DEPENS oS resultados desta discussão, participando 

do planejamento e da avaliação curriculares - processo que 

significa, hoje, na sociedade brasileira, uma prática es-- . , 
sencial e inªdirvel: a pjátic~ democrática compatível com - , 

1 
os princIpios sadios de hierarquia, ordem e subordinação; 

onde o cadete posso conhecer mais a fundo as missões, a 

história e a situação atual da Aeronáutica; onde seja atua 

lizado o conhecimento sobre a estrutura, a conjuntura e o 

momento histórico do país de tal modo que este conhecimen

to, integrando-se a um conjunto bem específico de informa

ções e práticas técnico-profissionais indispensáveis ao de-

sempenho 

oficial, 

nos quadrqs da Aeronáutica, propicie, ã pessoa 

os v!ncuIJs fundamentais entre a identidade 

do 

so-, - ,...., 
c~al~ a~id~ntid~d~~~r~~"s1~na~ 
gado de garantir ",ª democ..{acla e i, 

técnico ...:~ seu posto .,ge trabal ho . 

entre o cidadão encarre-

berania nacionais e o 

_ próprio P l ano Ge_·a l 

de Ensino propõe como finalidade "estruturar uma bas e elen 

• 
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tI fica visando: ( .•. ) a longo prazo: ao preparo indi~en-

~ • 4· -ft.;. 
eávelparaque o Oficial, 

"'-cursos ao 10n90 da carreira 

te ih.c10rial~ e (-, .. P~àllir"9uIãr'!,:~rlh.,ciment"s humanÍBti--. ' 
_JC~S necessários à conjunturas nacional e .... . 

seria sem dÚVida da maior ne 
-~- . 
lntã~clonal· • Assim sendo, 

I- . 
cessidade que, ao cadete da AFA, fosse posslvel trabalhar 

as disciplinas de uma forma que os ideais formulados nes

sas finalidades fossem levadas à prática. Isto é, que as 

informações não fossem apenas ·ouvidas" e "repetidas", e 

sim discutidas ampla e 
t 

der conjunturas exige 

criticamente, pois: (19) 
I 

análise crítica, reflexão, 

compreen-

articula-

ção entre o teórico e o prático, o passado e o presente, o 

particular e o geral, transformando ftinformação ft em ftinda-

gação", denunciando a tendenciosidade da informação pura - - , 
e simples; _ (29) =i~n~t~e~g~r~a~r~' ~a~~e=}=i=t~e~n~a~c~i~o~n~arl exige uma forma 

t J 
ção enquanto cidadão, onde a .arqurnentaçao científica e PS! 

lItica seja o fundamento de sua atuação, conferindo-lhe o 

poder de restabelecer o diálogo com os diversos segmentos 

de n~ssa . sociedade, e assim recuperar o seu lugar nesta so 

ciedade, legitimando-se então corno participante da elitê 

nacional. 

, t ~ 

• 
.t • 

• 

'"- • 
~ 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO 
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INSTRUÇOES PARA o PREENC HI MENTO DO QUES TIONARIO (AFA/85) 

de uma pesquisa 

ti compree as expectativas dos cadetes 

em re lação ao 

a um objetivo 

prokesso de sua formação. Esse objetivo prende-se , 

m.ai~ r de compreender a Instituição como um todo. 

enquanto formadora de futuros profissionais numa area especifi

ca de Educação. Em outras palavras, o aluno quando ingressa na 

AFA traz Adentro de si" algumas expectativas e aspiraç5es que 

poderão (ou não) ser concretizadas ao longo de todo processo de 

formação. 

Através desse estudo espera-se poder contribuir para 

uma anãlise desse procesSo educacional pela prõpria Instituição. 

No momento, estamos na fase de testagem do questionário (estudo 

piloto) t procurando ver se ªs perguntas elaboradas são compree!! 

síveis e se ~ ã~ ugestões q~ pos:am melhorã-lo; assim sendo,sua 

colaboração e imprescindível. 

J 

Por isso, pedimos que vote leia com atenção todos os 

itens, procurando responder de maneira completa e posteriormen 
~ 

te, dê sua opinião sobre ~e questionário. Em caso de duvida 

voce poderã pedir esclarecimentos ao aplicador. 

pesquisa 

, 
Desde jã agiadecemos a sua 

nio po t eria se'r realizada. 

colaboração sem a qual : a 

, 

:"==-:r:--

Cordi almen te . 

rarj Pi nheiro de Sou za 

---Mes~ra nda do IESAE (FGV) 

--
• 

, 

I 
i 
r 
! 
t 
I 
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1) Idade: 

2) Nacipna)idade: 

3)' Naturalidade: 

QU EST IONARIa 

3.1 - Cid ~ de e Estado em que nasceu: 
• 

3.2 - Indique se voce provem de 

D Zona Urbana O 
4) Nacionalidade do pai: 

5 ) Naciona l idade da mae: 

6)"Qual o nive 1 de i ns trução de seu pai? 

7) Qua 1 o nivel de instrução de sua mãe? 

8) Qua 1 a profissão de seu pai? 

g) Qual a profissão de sua mãe? 

• 

2 

Zona Ru ra 1 

10) Em m~diat qual a renda ~ensal de sua familia? 
\ 

11) Se alguma vez- interrompeu ~ seus ~studos, diga quanto tempo 
ficou sem estudar (considere apenas o numero de anos com -
pletos). 

Caso afirmativo, por que interrompeu os estudos? 

12) Foi rep ~ovado a l guma vez? 

o Sim D Não 

13) Caso afirmativ o 
no pri meiro grau (1 la . sé ries )? 

no primeiro grau (5a. a 80 . séries)? 

• 

I . -
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- no 29 grau? 
- no vestibular? 
- em Faculdade? 

14) Por que voce escolheu a carreira militar? 

I 
• t 

15) Que razoes principais o levaram a buscar a Academia da For 
ça Aerea? 

1 6 ) 
, 

Nas afirmações abaixo marq ue f! importância que as mesmas ti 
veram em sua vinda para a AFA ,~ Adiante de cada afirmação 
ponha o nQ correspondente a uma das seguintes avaliações : 

influiu muito 

influiu pouco 

[jJ 

t2J 

influiu regularmente GJ 

não influiu [!] 

I) "Garantia de futuro estãvel e seguro" -

rr) IITradição militar na família!!-

17) Para que atividade profissional voce julga (prev e) ter mai or 
qualificação? \ 

r 
18) Que atividade profissional mais cI atrai atual mente: 

\ 
19) Que quadro voce escolheu no curso da AFA? 

Aviador .0 

Intenden cia ~ -
________________ I_n_f_an'taria de Guarda O _______ _ 



• 

-20) Por que voce escolheu o curso do qual voee faz parte? 

I 
~ ,-o , 

21) Em alJum momento, 
so na IAFA? 

, 
! O Sim 

vote sentiu vontade de abandonar seu 

o Não Por que? 

\ 

4 

I 
I cur-

22) As disciplinas em geral exigidas pelo seu curso eorrespon -
às suas expectativas ' de - -' 

fprmação? 

1 Por que? 

dem • 

I p Sim o Não 

• I 

, 

23) Qual a maior dificuldade que encontrou durante o Curso da 
AFA? 

t 

• 
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24} l~v ; ndo em conta as possibilidades de emprego civil, que ha 

25) 

bil idades sao, a seu ver. melhor desenvolvidas pelo curso 
da AFA? 

Estas habilidades desenvolvidas 
atuação como oficial da FAB? 

[j Sim [j Não 

I 
I . -
I 

• 1 
sab 

f 
• 
I 
I 

- . 

Importantes para sua 

Por que? 

26) De modo geral, estã sãtisfeito com o curso? • 
o Sim [j Não t 

• Por que? 

, , 

27) A partir do seu imgresso na AFA e ' considerando sua experi -
ência global na AFA. classifique os tópicos que aparecem a
baixo . Adiante de cada item ponha o numero correspondente 
a uma das seguintes avaliações: 

Péssimo 1 

"uim ou insufi ciente 2 • 
~9u 1 a r ou satista tór lo 3 

.... m 4 

"timo 5 
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Na Academia, como lh e pa rece o seJuinte : 
a) As instalações e o ap are l ~am e nto es cola r ? 
b) O material dldãtlco? 
c) Os serviços "de secretarh? 
d) O tratamento dispensado ' aos cadetes? 
e) A adequação do currTculo as necessidades da prãtica profissl~ 

nal? I 
f) A assistência individual aos cadetes, na execuçao das tarefa s 

acadêmi cas? t 

g) A adequação do horãrio das atividades acadêmicas? E quanto ao 
horãrio de outras atividades? (Caso você queira especifique 
essas atividades). 

- ----------------------------------------------
h) O preparo dos professores, quanto ã cultura geral? 
i) O preparo dos instrutores, quanto ã cultura geral? 
j) O preparo têcnico-pedagógico dos professores ? 
1) O preparo têcnico-pedagõgico dos instrutores? 
m) As oportunidades de par~icipa ç ão nas atividade s de classe? 
n) A relaçãy en t1- e alunos e ~ rofe s'sores ? 
o) A relação entre alunos e instrutores? 

Se e xistirem outros aspectos, cujo julgamento lhe pareça im
portante indicar, faça-o aqui: 

I , 
t 
I 

r 
I 
I 

28) Segundo su opinião, durante o seu curso da AFA, quais as 
três disciplinas estudada s que despertaram ma is interesse, 
entre os seus colegas _de t urma? 

1 ) 
2) 

3 ) 



• 
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29) E quais as três disciplinas que despertaram menos interes 'e : 

1 ) 

2) 

3) 

30) Desejaria ver acrescrentada alguma matéria ao currículo atual? 

;;;;.;...-- t1 Sim 

Por que? 

t1 Não. Em caso afirmativo indique qua1(is). 

t 

31) Desejaria ver retirada do currículo alguma das disciplinas 
que estudOU? \ 

d Sim tJ Não. Em caso afirmativo indique qual(is). 

Por que? 

• 

• I 

32) Coloque em ordem decrescente de preferência as três discipl~ 
nas de que você mais gosta, dentre as estudadas no curso da 
AFA. Justifique. 
1 ) 

2) 

3) 

33) Indique em ordem decrescente de import~ncia as três e spe c;a-
r 

lidades de oficial que, a seu ver, possuam maior valor (do 
ponto de vista da sua realização profissional). 

1 ) t 
2) 

3 ) 



• 
• 

8 

34) Indique em ordem decrescente de 
lidades qU)1 a seu ver, possuem 
vista de o~9anlzação). 

importâncias as 

maior prestigio 
três 
(do 

especi~ 

ponto de 

i 

L-
1 ) 

2) 

3) ~.. .::::;..-=---, --
35) Se você tivesse que escolher hoje uma carreira com a • periência na AFA, qual o curso que você escolheria? 

~ o mesmo [J outro Qual? 
• 
I 

~ 

sua ex-

36) Indique brevemente as 'falhas mais gr~ ves do FUrso (enume 
re-as por ordem decrescente de gravidade). Sempre que pos-
sivel aponte sugestões que possam sanar ou reduzir tais 
falhas. 

------------------~------------------. 

----------------~--_7; -------------------1 

37) Que sugestão pode oferecer para que a Academia, comDum todo, , 
melhore sua atuação educativa? 

r 

• 

38 ) Abaixo você dispõe de espaço para registrar outros comentã-
~ 

rios, apreciações , ob5e rvaçõe s i mpo r t an~es sobre o currí cu -
lo atua l, po rventu ra om i tidos ne st e questionário . 

. '-

t 



Sugerimos 
as perguntas. 

• 

, 

que você volte e verifi rue-se~p~~deu 

Grata pela COlaboração! prestada. 

• 
I 

I 
I • 
! 
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I 
• 
I 

I 

i 

R • 
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a todas 

i 
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ANEXO 2 - RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS 

- -
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I 
• 
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, 
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I 
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I 
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Devido à necessidade de corrigir as últimas tabelas proces-

sadas em computador e, não havendo tempo para sua reimpres-

- -sao, sao apresentadas datilografadas. 
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. . . "' . '.' . . 

. =AL 
191100. 491100 491100 ' 491100 I . 49 1100 D1\ 

~ . f t . f , AVII\IXlR . .INI!ND •. INFANIE AM:\STRA 
f , f ,. f , f , 

- SlM 42 38,1 18 22,2 5 9,04 II 55,00 I; 2 
I-

25,00 60 31,41 

NXO 60 54,S. 61 75,31 47 88,67 8 40,0 6 75,0 21 63,35 

N.R. 8 7,2 2 2,4 1 1,8 1 5,0 O ~Q 5,02 

rorAL 110 81 53 20 8 91 100,0 O 

-
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TABELA 21 (b): 21a. Questão - justificativas 

'lUrAL 
191100 49 MIO ~9 MIO/ AV 9c1>iD7m 9<l\OO/,[NF D1\ 

lESPCSrA 
_ f f f f f AM:\STRA . - ~J. f , - .; • 

.1 1 3 3 8 5 1 • 2 11 , 
3 + 4 14 20 14 5 - 34 

3 + 5 31 28 23 .J. 4 59 
I 

3 + 6 9 4 4 .- - 13 

4 1 5 3 1 1 . 6 

4 + 5 8 12 11 - 1 20 

4 + 6 2 5 3 2 - 7 

5 1 4 3 - 1 - 5 

5 + 6 1 2 2 - - 3 

6 - 1 1 - - 1 
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QUADRO-RESUMO DOS RESULTADOS DA 31a. QUESTÃO 

-
ORDEM DE PREFERtNCIA 

DI&:lPLINA 
49 AN< 49 AN< 49 AN< 49 AN: 19 ANO AV IN!' INF ( 

Física 19 , 29 19 29, 19 

Topografia 29 19 29 29 29 
• -. 

Português 69 59 

Algebra Linear 19 39 \ 
\ 

29 19 39 

cálculo Vetorial 99 69 29 79 

cálculo Nurrérico 69 , 69 

Geanetria Dascritiva 79 59 . 
I 

Filosofia 69 

cálculo Ir 59 

Inglês 49 49 

l\erodinâmica 69 69 

História Aeroespacial 59 

Teoria de Motor f 89 

Meteorol ogia 5 ....... - 59 

Navegação 49 69 59 49 

Medicina da Aviação 59 

Sociologia I 69 

E.P .S. 39 

cálculo - 39 59 

A.P.A. 59 
, 

Prodessarnento de r:ados 59 -
Teoria G. de Mninistração 39 49 69 

Tâf_lIéreo 79 89 

rorAL 
01\ 

19 

39 

29 

69 

79 

59 

39 

•• , 

99 

89 

49 I . 
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32a . QUESTÃO: Ordem de importância das especial idades para a reallza'ção pr ofissional dos 

cadetes 
, 

19 ANO 49 ANO/AV 49 ANO/rNT 49 ANO/INF 49 ANO/TOTAL TOTAL DA 
AMOSTRA 

F , F , F % F , F , F , 
CN;A/l9 93 84 , 54 4l 77,36 1 5,00 - O 42 51 , 85 135 70,68 

CN;A/29 1 4 12,73 , 7 13 , 21 3 15,00 1 12 , 50 11 13,58 25 1 3 , 09 

CN;A/J9 2 1 ,82 2 "J, 77 9 , 45 , 00 - O 11 13,58 1 3 6 , 81 

CN;A/49 - O - O 4 20,00 3 3 7~ 50 7 8,64 7 3,67 • 

I • ~ 

CN;AIm 1 0,9 1 - O 2 10,00 - O 2 2,47 3 1,57 
• 

SUBT/a.;:A 110 100,00 50* 94 , 34 19* 95,00 4* 50,00 73 90,12 183 95,82 

m>INSPORl'E/19 18 1 6 , 36 10 18 , 87 2 10,00 - O 12 14,81 30 15 , 71 

nlANSI'ORl'E/29 85 77, 27 36 67,92 9 45 , 00 1 12,50 46 56,79 131 68,59 

TRANSPORl'E/39 4 3 , 64 3 5 , 66 6 30 , 00 3 37 , 50 1 2 14 , 81 16 8 , 38 

TRANSPORIE/49 1 0 , 91 - O - O - O - O 1 0 , 52 

TRANSPORIEjEB 2 1 , 82 1 1,89 2 10,00 - O I 3 3, 71 5 2 , 62 

SUBT, 110 100,00 50* 94,34 19* 95,00 4 50,00 73 90,12 183 95 , 82 

~ 

, 

-

\ 
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IImNI1:NCIJVl9 -
~ 2 

~39 80 

INJn<IQIcrJV49 21 

~ 7 

SUBT INIDnJ.' i 110 

CX1l'RA ESP /19 1 

CX1l'RA ESP /29 4 

CX1l'RA ESP /39 18 

CX1l'RA ESP /49 59 

CX1l'RA ESP;m 28 

SUBT CX1l'RA FSP 110 

TOOI\S SÃO 
IMPORTI\N'lllS -
TODO O ITEM 
EM BRANCO l -

~ ~: 
."=0 • 

... ~~ 
-óo, • .!.-

o 

1,82 

72,73 

19,09 

~ 6,36 

100,00 

0,91 

3,64 

16, 36 ~: 

53,64 

25,45 

100,00 

O 

O 

- o 

2 3,77 

39 73,59 

3 5,66 

6 11,32 

50- 94,34 

- O 

3 5,66 

4 7,55 

18 33,96 

25 47,17 

50- 94,34 

3- 5,66 

'-
- O 

17 

1 

-
1 

- \ 

19-

-

3 

2 

7 

7 

19-

l-

-

~
~-} -

85,00 

5,00 

O 

5,00 

O I 
95,00 

O 

15,00 

10,00 

35,00 

35,00 

95,00 

5,00 

- O 

.. 
~ 

• , 

I • 

- O 17 20,99 17 8,90 

2 25,00 5 6,17 7 3,67 

1 12,50 40 49,38 120 62,83 

1 12,50 5 6,17 26 13,61 

- O 6 7,41 13 6,81 -4 50,00 73 90,12 183 95,82 

4 50,00 4 5 2,62 

- O 6 , 10 5,24 

- . Cf • 6 24 12,57 . 
>J - ~ 

-. O 84 43,98 , . 
- O 32 60 31,41 

- -
4 50,00 73 90,12 183 95,82 

, 

- O 4 4,94 4 2,09 

4 50,00 4 4,94 4 2,09 

* Os subtotais do 49 ano/Aviaeor são iguais a 50 (e não 53) porque 3 cadetes não ordenaram as especialidades, 
respondendo que. todas têm igual ~rtância. 

- Idan, para o 49, aro/Intendente (suhtotais 19, e não 20, 1 individx> respondeu que todas têm igual iltp:>rtância) 
* Os subtotais cb 49arxJj'Infante são 4 (e não 8), pozque 4 cadetes deixaram todas as especialidades em branoo. 
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• 
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. 
3Ja. ~: Ordem de inp>rtãncia das E!Sf"Cialidades segundo seu prestIgio para a OJ:9'IlÚzação • 

• 
19 ANO 49 ANO/AV 49 ANO/INT 49 ANO/INF 49 ANO/TOTAL TOTAL DA 

AMOSTRA 

. 
F , F , F % F , F , F , 

-.c.; 
CAÇA/19 104 94,54 50 94,33 17 85,00 3 37,50 70 86,42 174 91,10 

CAÇA/29 2 1,82 - O 1 5,00 2 25,00 3 3,71 5 2,62 

CAÇA/39 1 0,51 - O 1 5,00 - O 1 1,23 2 1,05 

CAÇA/49 - O - O - O - O - O - O . _ .. , 
CAÇA/EB 3 2,73 1 1,89 - O 

I 
., - OJ ' 1 1,23 4 2,09 

11Ó 
, 

SUBT/CAÇA 100,00 51* 96,22 19* 95,00 5* 62,50 . 75 92,58 185 96,86 
, . 

TRANSP/19 5 4,55 - O 2 10,00 - O 2 2,47 7 3,66 

TRANSP/29 92 83,63 46 86,79 14 70,00 3 37,50 63 77,77 155 81,15 , 

TRANSP/39 8 7,27 2 3,77 1 5,00 1 12,50 4 4,94 12 6,29 
. 

TRANSP/49 - O - O - O 1 12,50 1 r l ,23 1 0,52 

TRANSP/EB 5 4,55 3 5,66 2 10,00 - O 5 6,17 10 5,24 

SUBT/TRANSP 110 100,00 51* 96,22 19* 95,00 5* 62,50 75 92,58 185 96,86 

, • • . 
• 

\ 
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<f ---:-=:: -
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, . • 

INTEND/ 19 - o - o - o - o - o - o . 
INTEND/29 7 6 , 36 2 3 ,77 1 5,00 - O 3 3 , 70 1 0 5,24 

INTEND/39 86 78 ,18 42 79 , 24 1 5 75,00 4 50 , 00 61 75,30 147 76,96 

INTEND/49 8 7,27 1 1 ,89 1 \ 5,00 
J 

1 1 2 , 50 3 3 , 70 11 5 , 76 

INTEND/EB 9 8,19 6 11, 32 2 10,00 - ~ O 8 9 , 88 17 8 , 90 

SUBT/INTEND 110 1 00 , 00 51 * 96,22 19* 95,00 5* 62 , 50 75 92 , 58 185 96 , 86 

00l'RA ESP/19 - O - O - O 2 25 , 00 2 2 , 47 2 1 , 05 

00l'RA ESP /29 3 2,73 - O 1 5,00 . - O 1 1 , 23 4 2 , 09 - , 
00l'RA ESP /39 9 8 ,18 4 7 ,55 - 0 - - O 

: 41 
4,94 13 6,81 

00l'RA ESP /49 65 59,09 17 32 , 0 7 11 55,00 3 37,50 31 38 , 27 96 50,26 

00l'RA ESP /EB 33 30 , 00 30 56 , 60 7 35 , 00 - O 37 45,67 70 36,65 
• 

SUBT;t:X1I'RA ESP 110 100 , 00 51 * 96 , 22 1 9* 95,Op 5 62,50 75 92 , 58 185 96 , 86 

TODAS ~ I= - O 1* 1 ,89 1* 5,00 - O 2 2,47 2 1,05 
P~GIO • 

""" 
TODAS EM - O 1* 1 , 89 - O 3* 37 , 50 4 4 , 94 4 2,09 

----

." Os subtotais cb 49 'aoo/AviaCbr são 51 (e não 53) po~ 1 individuo não ordenou as espec1alidades, respondendo 
que têm igual prestigio e 1 individuo deixou todas em branco. 

* No 49 ano/lntendente os subtotais sanam 19 (e não 20) porque um indivIduo não ordenou as especialidades, res-
pondendo que todas têm igual pre~tigio . _ • . . ' ~ 

*No 4,· ano/Infante, os SIlbtotais sao 5 (e nao 8), porque 3 indivldoos deixaram tcdas::as 'i'peêialidadesern ,branco . , 
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34a. QUESTAo : OUTRO CURSO - QUAL? 

RESPOSTA 

19 ANO 49 ANO/AV 49 lIOO/INI' 

, 
• ". 

49 lIOO/INF 

j
. _.:-
-,~--- . 

I 
i 
r 
í 

49 lIOO TCYrI\L DI\ 
lMlSTRA 

~ I 
F % F % F % F % F % F % ). • =----=-1' • I' • I ' • I ' • I ' • I ,. \ 

~ 

ENGENHARIA 

AE RONAuTICA 1 33,33 

PSICOLOGIA/USP 1 33,33 

ODONTOLOGIA 1 33,33 

O MESMO, COM ALGUMAS 

MODIFICAÇÕES / ; - o 

ADMINISTRAÇl'.o DE EMPRESAS ' - o 

MEDICINA OU ADMINISTRAÇÃO , 

DE EMPRESAS - - o 
• 

ESCOLA NAVAL , MARINHA · -· o ,- -
C.F.O.Av • o -.. " 
AARINHA OU 
INFORMATICA - o 

TOTAL 3 100, 00 

~ "o JteStO", mas indioou ta.'l'lbém "qual" . 

• 
• 

- o 

- o 

- o 

1 25,00 

2 50,00 

1 25,00 

4 100,00 

- - - o - o 1 9,09 

- . o - o - o 1 9,09 . 
- 0 _ -, , o - o 1 9 ,09 

• 1 J 

l - o - o 1 12 , 50 1 9, 09 

- o - o 2 25, 00 2 18,18 

I 

- o - o 1 1 12 ,50 1 9, 09 

2 50,00 - - 2 25, 00 2 18 , 18 

1 25,00 - o ' 1 12 , 50 1 3, 09 

I 
l' 25,00 - o 1 12, 50 1 9,09 

4 100,00 - o 8 100 , 00 li 100 , 00 
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I 34a. QUESTl\o i 
19' ANO 49 ANO/AV 49 ANO/INT 49 ANO/INF 49 ANO/TOTAl TOTAL DA 

AMOSTRA 

F % F % F % F % F % F % 

O MESMO 103 93,63 48 90,57 17 \85,00 I 7 87,50 72 88,89 175 c}l,62 
~ 

OUTRO 3 2,73 4 7,54 3 15,00 - O 7 8,64 10 5,24 

NÃO SABE 1 0,91 - O - O - O - O 1 0,52 

EM BRANCO 3 2,73 1 1,89 - O 1 12,50 2 2,47 5 2,62 

- - -
TOTAL 110 100,00 53 100,00 20 100,00 8 100,00 81, ! 100,00 191 100,00 - • \ 
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36a. QUESTAO ( SUGESTÕES) 

-

~ 
-

" NO 
40 ANO/ AV 40 ANO/ tNT 40 ANO/ INF """'-O-..AllÕO _ TOTAL OA . GE RAL- A.."IOSTRA. 

-RESPOSTAS 
r , , , , , r , , , , , ---la. - Alt8nçÕI!U"'.~ da vida ......,.,m.lca doa cadcte~ .. " "',00 .. , 9,43 ,., <5,00 ,-, ",. .. 16 19,7 t:-47 24,61 

- Ib:lar lllétab de enairI) (~ toaria ti; lI'I/IU prática) 

-~ o materl4l diditi= 

- Não col..oc:ar virtos teIp)S IIII!<J.11doa da o.nt IIlateria I 

I - Ma..UI ta:p;l pua ntu:b 1rdiviQW. 

- Qzplltlblllzar tD~ de aul.a ([EI, de vêo e do corpo de cadete. 

- Evitar provu na 2a. feira 

2a. - JII t e""9"- I'Q curr!01lQ [-3 8 J4 , SS .. " 50,94 r_18 90 . 0< ,- O , .. , 55,S , .. , 43,45 

- Alm!ntar n9 de aulas da ma~ de inouesse profiaatona.l 

- El.alx:Irar c::un-ú::ulo especltiQo par.) otI t.ris cursos {aviaã:lr . Intendanta I! 
Intantel 

- ALftentaro.~ de ~ de 1nr,Ilês ti; _tender paR 08 quatto MI;a 

- Introcl1Zir aW.u sobre PoUUca • EalnzIú4 

- Dar inf_ à ~ er:I F=wrpês 

- Revisão do currlculo de ~ 

- Partici~ doI!I cadetes na elalxlnçio do cwrlculo 

- Semana ~ca para d18cutir prcble:>as da m." de ensino 

35. - Mill.hJrla do nIvel à:ls profesaore!l e CUt.r08 profiss1ona.:.s ,-u 10,91 ,-, 9,<13 ,-, 35,. '-1 U,> t-13 16, 0< [ .. 25 13 ,09 

- PrI:D:lção de cursos de atualizat?o pua profeuores I! tn.trUtoteS 

- Est.ia1l.ar I! ... uair professores IIIX.lvadXvs • c11ndr!Il.lX* 

- Utlliur profol!$i!lOres miUures 

43.. - !b:Wça na avaliaçio , .. . 5. 45 '09 16,98 Ee1 ". ,- O 
I 

:-10 12,3 !.-J.6 8.38 

- P1"ll'o'U t:snto cbJeuvas quaTlto wwJ""'lVU ~"<1." • .l't ti .... ~ 

- ~b.r o grau -yun1tiYO: (!l.tcr ;!e -1.r=-ç3cl r..:: - 't~"'B ~ 

I 
e11.Oir~ o fator de =re;,ao 

I 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
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Entrevista realizada com o corpo docente : 

1) Cargo (formação) 

2) Tempo de serviço I 
3) Que razões principais o levaram a trabalhar na AFA? 

4) Como foi a sua seleção? 

S) Em que quadro você ministra aula (Aviação, Intendência 

e Infantaria(? 

6) As disciplinas em geral exigidas pelo curso correspon-

dem às suas expectativas quanto às necessidades de for 
I I 
maçao do cadete? 

7) Quais as dificuldades encontradas no currículo da AFA? 

(quanto a elaboração e aplicação) 

8) Quem elabora _o cu~~Iculo para os cursos da AFA? 
• . \ 

9) De que ~forma você contribui na elaboração deste curri 
f t 

. culo? 

10) Em relação a sua disciplina como você a caracterizari~ 

(muito relevante, relevante, pouco relevante) 

11) Quais as três disciplinas que você incluiria no currí-

cu1o? 

12) Quais as três di'scip1inas que você retiraria do curri-

cu1o? 

13) Quando o aluno é_deSligadOl por motivos a:adêmiCOS,QUal 

a sua participaçao nesta t 6mada de decisao? , 

14) Como você peréebe a integração da foramção 

com a formação militar e a fcrmaçãL a_, 

dizagem de vôo? 

acadêmica 

e a ap re!} 



15) Na sua disciplina, quais sao as solici tações f e itas p~ 

.. 10s klunos? · (conteúdo; avaliação, carga horária, meto
I 

dolo~1al 
16) como1você percebe as relações entre os professores, en , 

tre professor e aluno e entre professor e D.E.? 
~...,,_. -
,---+-~-- -

17) Com ~aBe em suas __ observaçoes, qual é a motivação cen-

tral[ do aluno da AFA? 

18) Comol você traçaria o perfil do alunado da AFA? 
, . 

19) Indique brevemente as falhas mais graves do curso (en~ 

roere-as por ordem decrescente de gravidade). Sempre que 

posslvel aponte sugestões que possam sanar ou reduzir 

tai s falhas. 

• • 
• I 

I 
, 
t 

I 

I 



Tese apresen ada aos Srs.: 
( 

Jta~~1a Silva 

~ 
rofa. Dra. Fatima Cunha ira Pinto 

Visto e permitida a impressão 

Rio de Janeiro, I I 

Coordenador eral de Ensino 


