


CONDUTAS	DO	INSTRUTOR	NO	ESTANDE	TIRO		
		
Durante	 toda	a	permanência	no	estande	de	 tiro,	 o	 instrutor	
deve	entender	que	toda	responsabilidade	na	linha	é	dele.	Por	
essa	razão,	toda	ordem	que	for	dada	na	 linha	de	tiro	deverá	
ser	compreendida	e	assimilada	por	 todos	que	estiverem	sob	
seu	comando.	O	instrutor	deverá	demonstrar	no	estande:	
		•  Confiança;		
•  Segurança	e	domínio	do	assunto;	
•  Objetividade,	simplicidade	e	concisão;	
•  Boa	entonação	de	voz;		
•  Clareza	ao	transmitir	o	comando;	
•  Postura;	
•  Seriedade;	
•  Boa	apresentação	individual;	
•  Capacidade	de	solucionar	as	dúvidas	do	aluno;	
•  Comprometimento.	



Confiança	
		
•  O	instrutor	deve	ter	em	mente	que	sempre	será	observado	

pelo	 aluno	 em	 suas	 condutas	 no	 estande,	 por	 isso	 deve	
demonstrar	confiança	na	linha.		

	
•  Segurança	e	domínio	do	assunto	
	
•  Para	que	o	instrutor	tenha	segurança	e	domínio	é	necessário	

que	 ele	 esteja	 sempre	 buscando	 aprimorar	 os	 seus	
conhecimentos.	Existem	instrutores	que	se	amarram	ao	 lhe	
foi	 ensinado	 no	 passado	 e	 tento	 buscar	 novas	 técnicas,	 o	
limitando	na	instrução.		



						Objetividade,	simplicidade	e	concisão	
		
•  Quando	 instrutor	começa	a	 inventar	muito	na	 instrução,	o	

aluno	 começa	 a	 perder	 o	 interesse	 pelo	 aprendizado,	 ser	
simples	objetivo	e	conciso	faz	com	que	o	aluno	não	perca	o	
interesse	pela	aula.		

	
•  Boa	entonação	de	voz	
	
•  Saber	 entonar	 a	 voz	 é	 outro	 atributo	 do	 instrutor	 de	 tiro,	

quando	 o	 professor	 da	 uma	 comando	 que	 a	 turma	 não	
consegue	entender,	pode	gerar	um	certo	risco	na	 linha	de	
tiro,	 pois,	 o	 aluno	 que	 não	 entendeu	 o	 comando,	 muitas	
vezes	tem	receio	de	acusar	o	seu	não	entendimento	e	pode	
provocar	um	acidente	de	tiro.	Uma	conduta	do	 instrutor	e	
perguntar	 se	 a	 turma	 entendeu	 o	 comando	 por	 mais	 de	
uma	vez.		



Clareza	ao	transmitir	o	comando	

•  Quanto	mais	claro	for	o	comando	o	instrutor,	mas	rápido	será	
o	 entendimento	 da	 turma,	 e	 melhor	 será	 o	 rendimento	 do	
aluno.		

		
•  Postura		

•  Algo	 que	 muitos	 instrutores	 não	 atentam,	 é	 quanto	 a	 sua	
postura	 perante	 a	 linha,	 mãos	 nos	 bolsos,	 mexer	 em	
aparelhos	 eletrônicos,	 bocejar	 na	 frente	 dos	 alunos,	
brincadeiras	 em	 excesso	 na	 linha,	 entre	 outras	 atitudes	
negativas,	 devem	 ser	 policiadas	 pelo	 instrutor,	 pois,	 o	 aluno	
observa	essas	condutas.		



							Seriedade		
		
•  A	seriedade	numa	linha	de	instrução	de	tiro,	mostra	ao	aluno	

que	 o	 risco	 existe,	 e	 caso	 não	 seja	 levado	 a	 sério	 poderá	
ocasionar	 um	 acidente.	 E	 o	 instrutor	 dever	 demonstrar	 essa	
seriedade		e	conduzir	a	aula	evitando	brincadeira.		

	
•  Boa	apresentação	individual		
	
•  A	apresentação	individual	do	instrutor	ou	seja,	a	maneira	que	

ele	 se	 veste	 para	 ministrar	 a	 aula	 deve	 ser	 observado	
também,	 uma	 vez	 que,	 o	 aluno	 observa	 quando	 o	 instrutor	
esta	 bem	 ou	mal	 vestido	 e	 comenta	 com	 seus	 pares.	 A	 boa	
apresentação	 demostrará	 maior	 comprometimento	 e	
dedicação	do	instrutor	com	as	aula.		



								Capacidade	de	solucionar	dúvidas	do	aluno	
		
•  Para	que	o	instrutor	não	caia	numa	situação	constrangedora	

de	não	saber	sanar	uma	determinada	dúvida	do	aluno,	é	
interessante	que	ele	permaneça	sempre	estudando,	e	que	
se	prepare	com	antecedência	para	as	aulas,	porém,	caso	
ocorra	uma	pergunta	que	não	saiba	naquele	momento,	diga	
ao	aluno	que	você	ira	pesquisar	para	não	dar	uma	resposta	
inadequada.		

•  Comprometimento		
	
•  Estar	comprometido	com	o	que	se	faz,	não	é	algo	que	todo	

profissional	de	instrução	de	tiro	esta	interessado	em	
demonstrar,	no	entanto,	quando	ele	deixa	de	mostrar	esse	
comprometimento	há	uma	tendência	muito	grande	das	
aulas	irem	perdendo	o	brilho	e	por	consequência	o	interesse	
de	quem	aprende.		



																		COMANDOS	DE	LINHA	
		
Todo	comando	de	 linha	deve	ser	claro,	objetivo	e	conciso,	para	
que	não	aja	dúvidas	por	parte	do	aluno.	Abaixo	um	exemplo	de	
um	memento	de	comando	de	linha:			
1.  Comando	de	atenção	aos	atiradores;	
2.  Enumerar	e	identificar	os	alvos;		
3.  Ditar	a	ordem	dos	exercícios;		
4. Municiar	o	carregador	(para	pistola),	alimentar	o	tambor	

ou	carregador	tubular	(para	revolve	e	espingarda);	
5.  Alimentar	a	arma	(para	pistola).		
6.  Carregar	a	arma;	
7.  Desarmar	o	cão,	quando	houver	a	necessidade;	
8.  Travar	a	arma;		
9.  Colocar	a	arma	no	coldre;	
10. Colocar	equipamento	de	proteção	individual.		




