
1 
 

ESTUDO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA ÁREA ATITUDINAL NO 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NOS CADETES DA ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN) 
 

Adriano Garcia Vieira1

Alessandro Messias Moreira
 

2

 
 

RESUMO 

 

Este trabalho abordou o sistema de avaliação da área atitudinal no desenvolvimento de 
competências nos Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Tal abordagem se 
justificou, pois seu estudo permitiu a obtenção de dados que auxiliarão o Comando da AMAN no 
processo decisório referente ao desenvolvimento atitudinal dos discentes, incrementado a 
qualidade da formação do oficial da linha do ensino militar bélico. O objetivo geral desse estudo 
foi mostrar que a área atitudinal (observação, desenvolvimento e avaliação) contribui para o 
desenvolvimento integral do indivíduo e que, pode e deve ser aproveitada para direcionar as 
atividades profissionais, ou seja, empregar as pessoas em atividades nas quais tenham mais 
aptidão e afinidade não só conceituais e procedimentais, mas também atitudinais. Este intento foi 
conseguido a partir da revisão bibliográfica, seguido por um estudo de caso, em que foram 
examinados e comparados dados dos cadetes do último ano de formação com os apresentados 
pelos Aspirantes no primeiro ano de trabalho (pós-formação). O estudo comprovou a eficácia do 
referido Sistema utilizado na AMAN, para o desenvolvimento das competências necessárias ao 
desempenho dos cargos e funções de oficial subalterno nos corpos de tropa do Exército Brasileiro 
e comandar frações em situações de guerra e de não-guerra. A pesquisa de validação curricular e 
as avaliações atitudinais dos Cadetes e Aspirantes corroboraram para esclarecer como as atitudes 
são importantes e estão intimamente ligadas às competências que os futuros oficiais devem 
possuir para bem desempenharem seu papel na instituição, mas evidenciou também, a 
necessidade de aperfeiçoamento para se atingir, em melhores condições, a competência de 
realizar a gestão organizacional. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Dentro da área de pesquisa de Gestão de Pessoas, a avaliação atitudinal tem relevância 

comprovada uma vez que possibilita conhecer o indivíduo, suas capacidades e competências, 

facilitando a designação da pessoa mais adequada para determinada função. 

Nesse sentido, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) vem aplicando, aos 

discentes, um projeto no acompanhamento, desenvolvimento e avaliação atitudinal, junto ao 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, com o objetivo de melhor formar os futuros 

oficiais combatentes do Exército Brasileiro e prepará-los para o desempenho das funções dentro 

do Quadro de Cargos Previstos do Exército Brasileiro (QCP).  

Este trabalho, portanto, analisou a área atitudinal no desenvolvimento de competências 

nos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, procurando determinar se o trabalho 

desenvolvido na Academia está direcionado e atende as expectativas da Força Terrestre no 

sentido de desenvolver atitudes e comportamentos compatíveis com as necessidades de ocupação 

de cargos conforme a aptidão desenvolvida. Procurou ainda, demonstrar o desenvolvimento 

atitudinal contínuo e as mudanças de seus comportamentos. 

 Tal abordagem se justifica devido ao fato de que o acompanhamento e avaliação atitudinal 

cresceram de importância paralelamente ao ensino e avaliação dos conteúdos conceituais e 

procedimentais, tornando o assunto ainda mais relevante, uma vez que também é condição para a 

aprovação do discente. Nesse sentido, o presente estudo ainda justifica-se por permitir a obtenção 

de dados que auxiliarão o comando da AMAN no processo decisório referente ao 

desenvolvimento atitudinal dos discentes, incrementado a qualidade da formação do oficial da 

linha do ensino militar bélico. 

 É importante salientar também que os resultados provenientes desse estudo poderão 

contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo e que possuem potencial para direcionar 

as atividades profissionais futuras, de forma a aproveitar de forma mais efetiva as características 

atitudinais e as competências individuais em funções específicas.  

 O objetivo geral desse estudo foi demonstrar que a área atitudinal (observação, 

desenvolvimento e avaliação) contribui para o desenvolvimento integral do indivíduo e que, pode 

e deve ser aproveitada para direcionar as atividades profissionais, ou seja, empregar as pessoas 

em atividades nas quais tenham mais aptidão e afinidade não só conceituais e procedimentais, 

mas também atitudinais.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quanto aos procedimentos, foi feita uma revisão bibliográfica e documental, com a 

revisão da literatura e exposição da teoria existente sobre o assunto. Dessa forma, explicando e 

confrontando o problema e suas variáveis a partir dos conhecimentos disponíveis, de forma a 

apresentar os pontos em comum e divergentes. Seguido por um estudo de caso em que foram 

estudados e comparados dados de cadetes do último ano de formação com os apresentados no 

primeiro ano de trabalho (pós-formação). 

Foi feita uma abordagem qualitativa aliada à pesquisa quantitativa obtendo e analisando 

dados objetivos como as notas atitudinais dos grupos estudados e suas porcentagens e a 

relevância dessas atitudes desenvolvidas e avaliadas durante a formação e no trabalho. 

Tais dados foram obtidos, com a autorização do Comando da Academia Militar das 

Agulhas Negras, através da Seção Psicopedagógica e da Subseção de Pesquisa, utilizando os 

relatórios das avaliações atitudinais do Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área 

Atitudinal (P4A) e do Sistema de Observação e Avaliação Atitudinal. Foi usado também, o 

Relatório de Validação Curricular, elaborado pela consolidação de pesquisas com os recém 

formados, seus chefes imediatos e com os Comandantes da Organizações Militares. 

Quanto à natureza, a pesquisa foi aplicada, pois produziu conhecimentos para serem 

utilizados na formação dos oficiais combatentes da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). 

Os objetivos são enquadrados como abordagem descritiva onde, com o estudo de caso, 

descrevemos os fatos e fenômenos de realidade da formação do oficial combatente do Exército 

Brasileiro formado na AMAN. 

 

 

3 A ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN) 

 

 A AMAN é uma Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema de Ensino do 

Exército Brasileiro que tem por objetivo formar os oficiais combatentes de carreira das armas de 

infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, do quadro de material bélico, e do 

serviço de intendência (BRASIL, 2014f). 
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 O curso de formação de oficiais da AMAN é de grau universitário e confere ao formando 

a graduação de Bacharel em Ciências Militares (BRASIL, 1999). 

 Para atingir seu objetivo, desenvolve o processo de ensino-aprendizagem com disciplinas 

de cunho eminentemente militar, as voltadas para o ensino acadêmico superior e, particularmente, 

em seu viés atitudinal que será descrito a seguir, em que será discorrido sobre o Projeto de 

Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A), o Sistema de Observação e Avaliação 

Atitudinal, a internalização das atitudes e as competências desenvolvidas em todo este processo. 

 

3.1 O Sistema de Ensino-Aprendizagem 

A Academia Militar das Agulhas Negras faz parte do Sistema de Ensino do Exército 

Brasileiro e atende as formalidades da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LBDEN 

Lei nº9394/96 (BRASIL, 2014a). Desenvolve-se em cinco anos de internato, sendo o primeiro na 

Escola Preparatória de Cadetes do Exército, situada em Campinas/SP e os outros quatro anos na 

Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende/RJ. É o ensino superior militar bélico 

responsável por formar os oficiais combatentes de carreira e caracteriza-se por ser eminentemente 

prático (BRASIL, 2014f). 

Ainda, segundo o mesmo documento, a AMAN tem também por objetivo o seguinte: 
Art. 36. Os cursos da AMAN têm, ainda, por objetivo formar uma personalidade militar 
básica, com estrutura ética sólida e forte desenvolvimento atitudinal, tudo de acordo com 
o perfil profissiográfico estabelecido pelo Estado-Maior do Exército (EME) (BRASIL, 
2014f, p. 16). 

Entende-se por Perfil Profissiográfico o documento que determina as características das 

habilitações profissionais e descreve a atividade laboral por intermédio do mapa funcional, que 

discrimina as competências a serem desenvolvidas pelos concludentes dos cursos (BRASIL, 

2014b). 

Para se verificar o atingimento das metas, atividades e competências elencadas no Perfil 

Profissiográfico, a AMAN, assim como outras instituições de ensino, se utiliza do sistema de 

avaliação dos conteúdos. Esta é uma tarefa complexa que não se resume a provas e notas, mas 

são instrumentos pedagógicos que se prestam a ensinar e avaliar ao mesmo tempo e concorre para 

se atingir a finalidade da formação, tendo como principal objetivo verificar o nível de assimilação 

dos discentes, acompanhando o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos e competências 

trabalhados em determinada disciplina ou atividade, servindo de parâmetro para o 
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redirecionamento dos esforços tanto dos discentes quanto dos docentes no intuito de alcançar os 

objetivos propostos (BRASIL, 2016b). 

Segundo a mesma Norma, conteúdos de aprendizagem são conteúdos que compõem o 

currículo, podendo ser classificados em factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Veremos a conceituação de cada um destes. 

Os conteúdos factuais são, como o próprio nome indica, fatos da realidade (informações e 

dados) memorizados e reproduzidos de forma idêntica por qualquer pessoa. Exemplo disso são 

nomes de capitais, nomes de peças de armamentos, vultos históricos, etc. (BRASIL, 2016b). 

Os conteúdos conceituais se referem a conceitos e princípios que dizem respeito a 

características genéricas de determinado fato, objeto ou situação. São mais amplos e abrangentes 

como o princípio da legalidade ou o conceito de guerra irregular (BRASIL, 2016b). 

Os procedimentais são entendidos como as ações psicomotoras e/ou cognitivas realizadas, 

como as atividades de educação física e ordem unida ou resolver uma equação e montar um 

balancete (BRASIL, 2016b). 

Já os conteúdos atitudinais são os valores, as capacidades morais e as atitudes 

desenvolvidas ao longo das diversas atividades escolares, auxiliando no processo de formação 

pessoal do militar. Normalmente são desenvolvidas, observadas e avaliadas durante todas as 

práticas pedagógicas curriculares e de forma transversal, permeando todo o currículo formal e 

particularmente o chamado currículo oculto, ou seja, aquele desenvolvido no dia a dia, na 

convivência com os superiores, na observação, nos exemplos e etc. (BRASIL, 2016b). 

Nesse sentido, o discente é considerado aprovado, desde que atinja os objetivos traçados 

nos conteúdos acima descritos e conforme o que trata o Art.41. apresentado abaixo: 
Art. 41. A habilitação do cadete é reconhecida levando-se em consideração seu 
rendimento escolar integral; o desenvolvimento das competências profissionais 
estabelecidas no perfil profissiográfico, bem como o de suas capacidades físicas e 
motoras, cognitivas e morais, combinadas com as suas atitudes e seus valores. (BRASIL, 
2014f, p. 18). 
 

Combinado ainda, com o que prescreve o Art.148 do Regimento Interno da AMAN, o 

discente (Cadete) é considerado reprovado e submetido à apreciação do Conselho de Ensino se 

obtiver menção insuficiente “I” em qualquer atividade que seja avaliada por meio de menção e 

também nas avaliações do conteúdo atitudinal (conceito) tanto vertical (feito pelos superiores), 

quanto lateral (feito pelos próprios companheiros) (BRASIL, 2015b). 
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Portanto, verifica-se que ensino e avaliação andam juntos e estão intimamente ligados ao 

conteúdo conceitual e factual, porém, atualmente, o desenvolvimento, acompanhamento e a 

avaliação atitudinal cresceram de importância, paralelamente ao ensino e avaliação dos conteúdos 

conceituais e procedimentais, tornando o assunto mais relevante, o que direciona para o estudo 

atitudinal a seguir. 

 

3.1.1 A Área Atitudinal 

O conceito de atitude retirado das Normas Internas para Desenvolvimento e Avaliação dos 

Conteúdos Atitudinais (NIDACA) se refere ao comportamento consistente e observável do 

indivíduo frente à determinada situação, podendo, portanto, ser avaliado qualitativamente 

(BRASIL, 2017a). 

O conteúdo atitudinal compreende as capacidades morais, as atitudinais e os valores. Sendo 

que capacidades são operações mentais que servem para elaborar o conhecimento e a ação das 

pessoas que se desenvolvem gradualmente, combinando-se entre si, formando outras capacidades 

mais complexas, a partir da experiência pessoal e social do indivíduo (BRASIL, 2014c). 

A avaliação atitudinal tem relevância comprovada e atua de forma integrada, uma vez que 

possibilita conhecer o indivíduo, suas capacidades e competências, facilitando a designação da 

pessoa mais adequada para determinada função. Nesse sentido, a AMAN vem aplicando, aos 

discentes, o Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A) no 

acompanhamento, desenvolvimento e avaliação atitudinal, junto ao desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos. E, conforme o Regulamento da AMAN (BRASIL, 2014f), com o 

objetivo de melhor formar os futuros oficiais da linha do ensino militar bélico do Exército 

Brasileiro e prepará-los para o desempenho dos cargos de tenente e capitão não-aperfeiçoado, 

previstos no Quadro de Cargos Previstos do Exército Brasileiro (QCP), tanto em tempo de paz 

quanto de guerra. 

 Os conteúdos atitudinais são aprendidos por meio dos sentimentos, hábitos, compreensão 

intelectual, imitação, vivência, empatia ou ação, de forma lenta, mas retidos por longo prazo e 

resultam em respostas diferenciadas na forma de comportamentos observáveis. (BRASIL, 

2017a). Baseado neste princípio, a AMAN já vinha trabalhando no desenvolvimento e avaliação 

atitudinal de forma sistemática, contudo, após a publicação das Normas para Desenvolvimento e 
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Avaliação dos Conteúdos Atitudinais – NDACA, no final de 2014, esse tema tornou-se ainda 

mais relevante e importante, de forma a atingir elevados níveis de eficiência e eficácia. 

 Atualmente, a avaliação atitudinal é condição para aprovação do cadete. A avaliação 

atitudinal é realizada verticalmente e lateralmente, conforme observamos nas Normas para 

Desenvolvimento e Avaliação do Conteúdo Atitudinal (NDACA) e nas Normas Internas para 

Desenvolvimento e Avaliação do Conteúdo Atitudinal (NIDACA). Não obstante, a avaliação 

atitudinal também inclui a autoavaliação (feita pelo próprio militar) e prossegue por toda a 

carreira, sendo o mesmo, avaliado e avaliando companheiros e subordinados, o que influencia a 

carreira de diversas formas, como por exemplo, na seleção para cargos de chefia ou para missões 

no exterior (BRASIL, 2014e). 

 Esta avaliação atitudinal será a base do conceito escolar elaborado durante o curso, 

conforme observado no “Art. 45. Durante o curso, o cadete é submetido às observações que 

determinam seu conceito escolar, síntese da avaliação qualitativa dos atributos de sua 

personalidade, realizada por métodos padronizados” (BRASIL, 2014f, p. 19). 

 De forma a se chegar ao conceito escolar citado no Art. 45. do Regulamento da AMAN, 

esboçado acima, serão abordadas a seguir as ferramentas utilizadas pela Academia, no contexto 

da área atitudinal. 

 

3.1.1.1 Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A) 

Inicialmente destaca-se que o autor MOREIRA, 2011, foi o idealizador do projeto e quem 

realizou sua implantação, disseminação, atualizações e validação juntamente com a equipe da 

Seção Psicopedagógica da AMAN, sendo portanto, a principal referência deste tópico.  

O P4A é um projeto baseado no conceito de avaliação sistêmica e constante, suportada 

por um software para registro, acompanhamento e avaliação da área atitudinal em 360 graus, 

abrangendo a autoavaliação, a avaliação lateral e a vertical de forma cumulativa. O projeto 

permite mensurar as atitudes observadas nas atividades em pequenos grupos de 5 a 10 

integrantes, de forma que as ações corretivas possam ser desencadeadas. 

Inúmeras são as oportunidades em que os discentes realizam atividades em grupos, como 

por exemplo: atividades em sala de aula, exercícios práticos e manobras. Nestas oportunidades 

ocorrem intensas interações interpessoais que possibilitam uma percepção pessoal e dos outros 

integrantes dos grupos de trabalho (MOREIRA, 2011). 
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O P4A deve ser realizado ao final de uma atividade em grupo, em que cada participante 

registra, em formulário eletrônico disponível na rede interna da AMAN, sua percepção pessoal e 

sobre cada integrante do grupo, optando por uma das opções da escala de Positivo (P), Negativo 

(N) ou Nulo (O), considerando as atitudes selecionadas para a respectiva atividade e 

acrescentando comentários caso deseje. São selecionadas previamente pelo instrutor ou professor 

e divulgadas aos docentes, em média, cerca de quatro ou cinco atitudes por atividade, dentre as 

mais evidenciáveis, de acordo com as características da mesma (MOREIRA, 2011). 

Segundo Moreira (2011), analisando as observações recebidas, considerando o somatório 

de todas elas e dos diferentes observadores e situações, pode-se verificar certa tendência 

evidenciada nas atitudes demonstradas, caracterizando traços da personalidade do indivíduo em 

questão. 

Este sistema de avaliação em 360º permite ao avaliado revisar as percepções de terceiros 

sobre suas atitudes e pode provocar a autorreflexão quanto à sua autopercepção (MOREIRA, 

2011). 

O P4A ainda fornece gráficos variados que permitem uma análise individual, percentual, 

comparativa ou do grupo. E, como é um sistema cumulativo, no que se refere aos traços da 

personalidade, pode-se afirmar que quanto maior o número de observações, mais precisa será a 

análise da personalidade do indivíduo, tanto por parte do avaliado como do avaliador que tem 

acesso ao sistema, relatórios e gráficos a qualquer momento (MOREIRA, 2011). 

 

Gráfico 1: Análise de Observação Recebidas. 

 
Fonte: Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A). 
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Gráfico 2: Comparativo de Observação Recebidas pelo Cadete em relação à turma. 

 
Fonte: Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A). 

 

Outro aspecto ressaltado pelo mesmo autor, diz respeito à análise do observador/avaliador 

e sua tendência de avaliação que servem para fins de treinamento e desenvolvimento da 

capacidade de perceber a si próprio e aos outros com equilíbrio, justiça e equidade. Considerando 

que por toda sua carreira como oficial do Exército, realizará avaliações e emitirá conceitos de 

seus subordinados que poderão influenciar suas carreiras. 

Em suas conclusões o autor supracitado ressalta que: 
Com base nos resultados obtidos em várias situações e com observadores variados, ao 
longo de quatro anos de formação em regime de internato, podemos inferir que os 
atributos mais evidenciados positivamente, negativamente ou de forma nula, 
caracterizam de forma parcial aspectos relevantes da personalidade dos indivíduos 
observados. Possibilitando uma atuação direcionada e individualizada por parte da 
Instituição no sentido de adotar estratégias para aperfeiçoar ou corrigir comportamentos 
que demandem necessidades (MOREIRA, 2011, p. 15). 
 

O referido autor conclui que o P4A é um instrumento valioso para a avaliação sistemática 

e objetiva da área atitudinal, pois evidencia comportamentos e traços da personalidade do 

indivíduo que poderão ser utilizados para que a equipe psicopedagógica e os chefes nos 

diferentes níveis, possam adotar estratégias e atuar no sentido de ajudar o avaliado a se 

aperfeiçoar e corrigir atitudes que estão em desacordo com o que é esperado. Ou seja, o sistema 
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serve para registro das observações, acompanhamento, realimentação e desenvolvimento de 

atitudes e comportamentos, abarcando todo o ciclo atitudinal. 

 

 

3.1.1.2 O Sistema de Observação e Avaliação Atitudinal 

O principal objetivo do sistema de observação e avaliação atitudinal é contribuir para com 

o desenvolvimento e avaliação da identidade militar baseando-se nos conteúdos atitudinais 

necessários ao desempenho dos cargos a ocupar. Esta avaliação deverá ser contínua, integral, 

sistemática e resultar em retroalimentação (BRASIL, 2017a). 

Este sistema está baseado no registro de todas as atitudes observáveis dos discentes, em 

todas as atividades de aula e instrução, nas atividades físicas e esportivas, nas manobras e 

treinamentos e nas atividades diárias e corriqueiras, ou seja, durante todo o tempo e em todas as 

atividades, quer sejam acadêmicas ou sociais. Na base deste sistema está um software chamado 

Sistema de Observação do Cadete (SOC), utilizado para registro de todos os fatos observados 

(que podem ser positivos, negativos ou neutros), que ampara, dá suporte e maior objetividade, 

juntamente com o Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A), tratado 

anteriormente, ao Módulo de Conceituação de Cadete (MCC), no qual ocorrem as avaliações 

realizadas pelos instrutores e professores (Avaliação Vertical), a avaliação realizada pelos 

próprios discentes em relação a seus companheiros (Avaliação Lateral) e a autoavaliação 

(BRASIL, 2017a). 

A NIDACA (2017a) também determina que a avaliação ocorra no primeiro semestre de 

maneira formativa e no segundo semestre de maneira somativa, ou seja, a primeira avaliação 

serve principalmente para orientar e corrigir e a segunda, além de cumprir o mesmo papel, 

também servirá como avaliativa, compondo a nota de ano do cadete. 

Segundo consta da NIDACA (2017a), o Quadro 1, elucida como serão atribuídas as notas 

de cada atitude a ser avaliada, devendo ser um número inteiro, variando de 0 (zero) a 10 (dez) e 

as menções correspondentes conforme demonstrado a seguir. 
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Quadro 1: Notas e Menções Correspondentes. 

Nota 

(Pelo avaliador) 

Menção correspondente 

(pela comissão de processamento) 

0,0 I Insuficiente 

1,0 I Insuficiente 

2,0 I Insuficiente 

3,0 I Insuficiente 

4,0 I Insuficiente 

5,0 R Regular 

6,0 B Bom 

7,0 B Bom 

8,0 MB Muito Bom 

9,0 MB Muito Bom 

10,0 E Excelente 

Fonte: NIDACA, 2017 

 

A mesma Norma define que as notas do conceito vertical (NCV) e nota de conceito lateral 

(NCL) serão as médias das atitudes avaliadas, devendo a menção ser correspondente ao Quadro 

2, sendo que o discente que obtiver a NCV e/ou a NCL inferior a 5 (cinco), será considerado 

reprovado. 

 

Quadro 2 - Notas de conceito vertical e lateral. 

NOTA MENÇÃO OBSERVAÇÃO 

9,5 – 10,0 E Para o discente que evidenciou a atitude em todas as situações, 
sendo considerado destaque positivo na atitude avaliada. 

8,0 – 9,4 MB Para o discente que evidenciou a atitude na maioria das situações. 
6,0 – 7,9 B Para o discente que evidenciou a atitude em algumas situações. 
5,0 – 5,9 R Para o discente que evidenciou a atitude em poucas situações. 

0,0 – 4,9 I 
Para o discente que não evidenciou ou evidenciou em muito 
poucas situações, sendo considerado destaque negativo na atitude 
avaliada. 

Fonte: NIDACA, 2017 
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Todas as atitudes, capacidades morais e valores são observados e desenvolvidos. Porém, 

em consonância com o Perfil Profissiográfico, foram estabelecidas 19 (dezenove) atitudes, a 

serem desenvolvidas e avaliadas pelos Cadetes da AMAN, são elas: abnegação, adaptabilidade, 

autoconfiança, camaradagem, combatividade, cooperação, decisão, dedicação, disciplina 

intelectual, discrição, equilíbrio emocional, honestidade, iniciativa, lealdade, organização, 

persistência, responsabilidade, rusticidade e sociabilidade. 

Desta forma, os cadetes são observados, avaliados e orientados de forma a internalizarem 

as principais atitudes inerentes aos cargos militares que irão ocupar, o que nos remete ao próximo 

item, no qual será tratado como ocorre esta internalização. 

 
3.1.1.3 A Internalização das Atitudes 

A definição de internalização pode ser entendida como o processo através do qual um 

padrão comportamental externo ou de um grupo, se torna interno e pessoal e, posteriormente, 

determina ou direciona os comportamentos daquela pessoa (WORTMEYER, 2007). 

Assim, a mesma autora esclarece que, para que um indivíduo se ajuste a um novo cenário 

ou a um novo grupo, é necessário que desenvolva novas competências e atitudes e assimile 

valores, crença e procedimentos, compartilhados por aquela coletividade. Ou seja, deve haver a 

socialização organizacional através de estratégias desenvolvidas para este fim e através dos 

membros mais experientes da organização, quer seja de forma intencional ou não, ocorrendo 

assim, o ajustamento às normas e comportamentos típicos da organização. 

Especificamente na AMAN, este ajustamento é feito durante todas as atividades diárias, 

com a convivência com os discentes mais antigos, com os instrutores e professores e com um 

sistema de recompensas e punições aplicado de forma a reconhecer os comportamentos ajustados 

e corrigir os que ainda se apresentam fora das normas pré-estabelecidas. 

A pesquisa de Wortmeyer (2007) analisou a internalização da responsabilidade, iniciativa, 

disciplina, honestidade e lealdade, concluindo que a disciplina e a lealdade foram plenamente 

assimiladas. Com relação à responsabilidade, à iniciativa e à honestidade, apesar de aparentemente 

assimiladas, houve dificuldade de avaliar o grau de internalização devido ao excessivo controle 

exercido pelos instrutores e pelas reduzidas oportunidades de manifestação autônoma. 
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3.1.1.4 As Competências Desenvolvidas 

Inicialmente, pode-se conceituar competência como a mobilização do conhecimento, das 

habilidades, das atitudes, dos valores e das experiências de forma inter-relacionada, responsável, 

ética e eficaz para resolver problemas e situações (BRASIL, 2016b). 

 Tendo como base este conceito, o que se espera é a aquisição de conhecimentos teóricos, 

a habilidade de saber fazer algo e a transformação do sujeito em relação aos valores e atitudes 

alinhados às necessidades e ao que o Exército espera de seus profissionais. 

 As competências são estruturadas para melhor entendimento em Competências Principais 

(CP), que são abrangentes e englobam as atribuições fundamentais a serem desempenhadas pelos 

concludentes do curso. Pela decomposição das CP são formuladas as competências 

intermediárias, chamadas de Unidades de Competências (UC) e, a partir destas, discrimina-se os 

Elementos de Competência (EC), ou micro competências (BRASIL, 2014c). 

 As competências profissionais dos concludentes do curso de formação de oficiais 

combatentes da AMAN se dividem em comuns e específicas, podendo ser agrupadas em: 

Realizar atividades inerentes à função de oficial subalterno nas organizações militares de corpo 

de tropa, comandar frações em situações de guerra e não-guerra e realizar gestão organizacional 

(BRASIL, 2016a). 

 Ao final de sua formação acadêmica, espera-se que o discente que atingir os objetivos de 

desenvolver e internalizar estas CP, estará apto a realizar suas atividades profissionais de maneira 

efetiva nos corpos de tropa. 

 

 

4 FUNÇÕES DOS OFICIAIS SUBALTERNOS 

 

 Os oficiais recém-formados na AMAN são classificados nas unidades do corpo de tropa 

distribuídas por todo Território Nacional, ocupando os cargos previstos para os oficiais 

subalternos e desempenhando variadas funções. Para tanto, necessitam de determinadas 

competências que, espera-se terem desenvolvido e internalizado durante sua formação na 

AMAN. 

 Desta forma, nos tópicos que se seguem, podem-se verificar quais são estes cargos, 

baseado no quadro de cargos previstos e as competências necessárias para desempenhá-los. 
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4.1 O Quadro de Cargos Previstos (QCP) 

O Exército Brasileiro trabalha com uma relação de cargos previstos em que são elencadas 

todas as funções que os militares poderão ocupar e que servem de base para se definir as 

necessidades de pessoal e as competências exigidas. Orientando, dessa forma, a construção dos 

currículos das escolas de formação, aperfeiçoamento e altos estudos, quanto ao que se espera dos 

concluintes desses diversos cursos (BRASIL, 2011). 

Apresentam-se, abaixo, alguns conceitos que ajudarão a entender melhor este tópico: 

CARGO - conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao 

militar em serviço ativo. 

FUNÇÃO - é o exercício das obrigações inerentes ao cargo. 

VAGA - é o cargo de ocupação rotativa existente nos QCP de Estabelecimentos de 

Ensino, destinados à matrícula de alunos em cursos. 

ENCARGOS - obrigações que não são catalogadas em regulamento, regimento ou 

base doutrinária. São eventuais. 

Ressalta-se que a Portaria Nr 015/EME, de 07 de julho de 2011, que trata da diretriz da 

provisão de cargos e preenchimento de claros no Exército Brasileiro é de caráter reservado, não 

sendo, portanto, objeto do presente estudo. 

Porém, conforme consta do Perfil Profissiográfico dos cursos da AMAN, pode-se citar 

alguns dos cargos previstos a serem ocupados, pelos recém-formados na AMAN, que são: Oficial 

de manutenção de viaturas e equipamentos; Oficial de comunicações e eletrônica; Oficial de 

Informática; Oficial de defesa química, biológica, radiológica e nuclear; Oficial de munições, 

explosivos e manutenção de armamento; Oficial de combate à incêndio; Oficial de tiro; Oficial de 

treinamento físico militar e Instrutor de corpo de tropa (BRASIL, 2016a). 

Observa-se assim, que a gama de cargos é grande e que o militar deverá estar preparado 

para desempenhar qualquer um desses cargos, possuindo as competências necessárias conforme 

será mostrado a seguir.  

 

4.2 As Competências Necessárias 

As competências necessárias ao desempenho dos cargos são as descritas na Portaria Nº 

280 (BRASIL, 2014e), que são avaliadas mediante comparação do desempenho/comportamento 
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do militar, no período considerado, com os descritores da competência e podem ser agrupadas 

para fins de avaliação em: 

a. Básicas, que são as comuns a todos os militares: 

Camaradagem; Dedicação; Disciplina; Iniciativa; Integridade; Resistência Física; 

Responsabilidade; e Técnico-Profissional. 

b.  Específicas, que são aquelas que caracterizam o desempenho no posto ou graduação, 

no cargo ocupado ou função desempenhada pelo militar: 

Autoaperfeiçoamento; Comunicação; Conhecimento Institucional; Coragem 

Moral; Criatividade; Cultura Geral; Direção e Controle; Discrição; Estabilidade 

Emocional; Flexibilidade; Liderança; Objetividade; Persistência; Postura e 

apresentação; Produtividade; Sociabilidade; Tato; e Zelo. 

 Nos primeiros anos de formado os concludentes dos cursos da AMAN desempenharão 

funções de oficiais subalternos (1º e 2º Tenentes), sendo avaliados em todas as competências 

básicas e, de acordo com as funções e cargos ocupados, em algumas competências específicas, 

que poderão ser segundo Brasil (2014e): autoaperfeiçoamento, coragem moral, direção e 

controle, estabilidade emocional, flexibilidade, liderança, persistência, postura e apresentação. 

 Uma vez já apresentado todo o sistema avaliativo e discorrido como são observados, 

desenvolvidos e avaliados os comportamentos atitudinais, tanto dos formandos quanto dos 

formados pela AMAN, pode-se passar a fazer as devidas comparações entre as avaliações 

comportamentais desses dois grupos, os comportamentos esperados e evidenciados e as 

competências desenvolvidas e demonstradas. 

 

 

5 ANÁLISE DAS ATITUDES E COMPORTAMENTOS 
 

 Neste tópico serão apresentados dados atitudinais e comportamentais dos cadetes no 

último ano de formação e do oficial em seu primeiro ano de tropa, sendo possível traçar um 

paralelo entre o formando e o profissional. 

 Conforme determina Brasil (2015a), a AMAN deve utilizar no processo de 

retroalimentação de Curso de Formação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar 

Bélico, as avaliações dos Aspirantes (militares recém-formados), de forma a validar o sistema. 
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 A mesma Portaria esclarece que os militares serão avaliados em seu desempenho nas 

competências abaixo, conforme legislação constante no Sistema de Gestão do Desempenho 

(SGD), e já descrito no item 4.2 deste artigo: 

a. Competências Básicas 

Camaradagem; Dedicação; Disciplina; Iniciativa; Integridade; Resistência Física; 

Responsabilidade; e Técnico-Profissional. 

b. Competências Específicas 

Coragem Moral; Direção e Controle; Estabilidade Emocional; Flexibilidade; 

Liderança; e Postura e Apresentação. 

Um dos levantamentos de dados foi feito junto à Seção de Pesquisas da AMAN, 

utilizando o relatório de validação curricular conduzido por meio de pesquisas de opinião às 

quais foram submetidos diferentes universos de militares formados na AMAN, sendo um deles os 

próprios oficiais formados em 2015, que se encontram em pleno desempenho funcional nas 

Organizações Militares (OM) do Exército; outro grupo é constituído pelos comandantes dessas 

OM e, por fim, os chefes imediatos dos formados. 

O Relatório de Validação Curricular foi elaborado pela consolidação de pesquisas on-line, 

entre os meses de setembro e outubro de 2016, com perguntas abertas e fechadas e espaço para 

sugestões e comentários. Foram preenchidos 787 (setecentos e oitenta e sete) questionários, com 

índice de confiabilidade de 95%. O erro amostral da referida pesquisa foi de, para mais ou menos, 

5% para o universo de Comandantes e de 3% para os chefes imediatos e Aspirantes. 

Com relação às dez pautas apresentadas aos Comandantes de OM, os resultados foram 

agrupados nas seguintes temáticas: capacidade de liderança; competência profissional; culto a 

valores cívico-profissionais; e competência interpessoal. 

Após a análise das pautas propostas foi solicitado o preenchimento da opção que melhor 

correspondesse à avaliação do Aspirante (Asp) sob seu comando, baseada em uma escala Likert, 

assim discriminada: concordo fortemente, concordo, sem opinião, discordo, discordo fortemente. 

Considerando todos os questionários, os dados obtidos são os apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Quesitos pessoais 

Pauta Concordo 
fortemente (A) 

Concordo 
(B) (A) + (B) Discordo Discordo 

fortemente 
Culto a valores 
cívico-profissionais 61,84% 38,16% 100% - - 

Competência 
profissional 41,72% 56,29% 98,01% 1,99% - 

Capacidade de 
liderança 41,56% 54,55% 96,10% 3,90% - 

Competência 
interpessoal 32,43% 62,61% 95,05% 4,95% - 

Fonte: Relatório de Validação Curricular, 2016. 

 

Sobre os requisitos pessoais específicos, os atributos apresentados no Quadro 4 foram 

destacados pelos Comandantes de OM, considerando o conjunto das respostas oferecidas, como 

aqueles de maior relevância. 

 

Quadro 4 – atributos considerados pelos Cmt OM como mais relevantes 

ATRIBUTO RELEVÂNCIA 
RESPONSABILIDADE  1º 
DEDICAÇÃO  2º 
DISCIPLINA  3º 
LIDERANÇA  4º 
INICIATIVA  5º 

Fonte: Relatório de Validação Curricular, 2016. 

 

O relatório de validação curricular também apontou que 91% dos Comandantes 

consideraram que a formação do oficial na AMAN é adequada em relação às exigências 

relacionadas ao desempenho funcional, sendo apontados como pontos fortes a disciplina, o 

conhecimento técnico-profissional, a dedicação, a responsabilidade e o comprometimento e como 

oportunidades de melhoria o aprimoramento do ensino da parte administrativa, o aumento da 

carga horária de treinamento físico militar, o aumento da carga horária destinada aos estágios 

realizados na tropa, e melhoras no desenvolvimento dos atributos liderança, comunicabilidade e 

iniciativa. 

Conclui-se parcialmente que, de forma geral, os Comandantes de OM consideram a 

formação dos oficiais adequada, e com oportunidades de melhoria pontuais. E que os Aspirantes 
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devem possuir, primordialmente, responsabilidade, dedicação e disciplina para bem cumprir suas 

funções. Esta conclusão parcial corrobora a teoria apresentada sobre o desenvolvimento atitudinal 

uma vez que o incremento das atitudes, capacidades e competências experimentadas durante a 

formação, ficam evidentes na facilidade do desempenho das atividades profissionais relatadas 

pelos Comandantes. 

O questionário elaborado para os Chefes Imediatos, apresentou 3 (três) eixos principais de 

pesquisa que são: os atributos pessoais, o desempenho funcional específico e as impressões gerais 

sobre a formação e serão apresentados e analisados a seguir. 

Sobre os atributos pessoais, a pesquisa constatou que: a responsabilidade é evidenciada à 

altura de sua relevância (IDEAL); tanto a dedicação quanto a disciplina são evidenciadas à altura 

de sua relevância (IDEAL), sendo atributos destacados entre os 5 considerados pelos Cmt OM 

como mais relevantes; já a liderança e a iniciativa são os dois atributos fundamentais que mais 

precisam de atenção para seu melhor desenvolvimento, pois não são percebidos em boas 

condições, conforme mostram a pesquisa. 

Nesse ponto, a pesquisa confirma que a internalização das atitudes foi atingida assim 

como apresentada na teoria, mas também ratifica que a iniciativa e a liderança que, conforme 

apresentado no item 3.1.1.3, tiveram dificuldade de avaliação no grau de internalização devido ao 

excessivo controle exercido durante a formação, também foram os atributos apontados pelos 

Comandantes, com necessidade de maior desenvolvimento. 

Já sobre as pautas relacionadas ao desempenho funcional, quatro foram avaliadas como 

altamente positivas (desempenho físico, preparação e condução do treinamento físico militar, 

culto a valores cívico-profissionais e conduta no meio civil); nove tiveram avaliação positiva 

(capacidade de liderar pelo exemplo, busca do auto-aperfeiçoamento, desenvolvimento de 

espírito de corpo de sua fração, participação em eventos sociais em âmbito militar, expressão 

escrita e oral, conhecimento técnico dos meios de emprego militar, relacionamento interpessoal 

com os superiores e os subordinados e conhecimento e aplicação das normas e regulamentos) e 

apenas duas foram apontadas como oportunidades de melhoria (confecção de sindicâncias e 

procedimentos relativos à gestão de materiais). 

Com relação às impressões gerais sobre a formação, os chefes imediatos relataram, em 

sua maioria, que a formação é adequada às exigências relacionadas ao desempenho funcional do 

oficial, porém com deficiências na parte administrativa. Os seguintes aspectos foram 
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mencionados como pontos fortes da formação: o condicionamento físico, o conhecimento técnico-

profissional e algumas observações particulares referentes aos atributos da área afetiva. Com o 

contraponto das seguintes oportunidades de melhoria: questões relativas à parte administrativa; algum 

conhecimento tático, técnico-profissional e do Exército Brasileiro; melhoria nos assuntos relativos à 

instrução militar, liderança, e manutenção do Material de Emprego Militar (MEM), e por fim, foram 

citados alguns atributos a serem melhor desenvolvidos como meticulosidade, zelo, iniciativa e 

comunicabilidade. 

Em síntese, para os Chefes Imediatos, o padrão do desempenho geral dos Aspirantes 

situa-se em 97,88% se consideradas as avaliações “excelente”, “muito bom” e “bom”. Portanto, 

podemos afirmar que o desenvolvimento e a internalização das competências profissionais foram 

atingidas durante o período de formação. 

Com relação ao último grupo pesquisado, o questionário elaborado para os Aspirantes-a-

Oficial da Turma de 2015 foi bastante amplo e abordou 5 (cinco) eixos principais de pesquisa, 

sobre os seguintes tópicos: a formação e sua relação com a função desempenhada e os encargos 

recebidos; a contribuição que as disciplinas do currículo acadêmico ofereceram ao desempenho 

da função e encargos; a efetividade da metodologia de ensino por ocasião da formação; a busca 

pelo auto aperfeiçoamento, tanto em cursos na área militar como junto ao meio civil; e aspectos 

específicos e peculiares a um conjunto de disciplinas e atividades da grade curricular. Portanto, a 

seguir, serão apresentados somente os tópicos relevantes ao presente estudo. 

Os resultados obtidos apontaram que 62,45% não tiveram dificuldades no desempenho da 

função e dos encargos recebidos, advindas de deficiências em sua formação. Porém, os outros 

37,55% apontaram, particularmente, dificuldades relacionadas à parte administrativa e jurídica e 

quanto à elaboração de documentos. 

Sobre os atributos da área afetiva, foram apontados pelos Aspirantes, como os de maior 

importância e que mais influenciaram seu desempenho funcional, em ordem decrescente os 

apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – atributos considerados pelos Aspirantes como mais relevantes 

ATRIBUTO Índice (média) 
Autoconfiança 57,56% 
Responsabilidade 51,16% 
Tato 50,87% 
Comunicabilidade 40,70% 
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Decisão 39,24% 
Adaptabilidade 37,50% 
Equilíbrio emocional 30,52% 
Iniciativa 27,62% 
Flexibilidade 23,26% 
Previsão 6,69% 
Disciplina 6,69% 
Coragem 6,40% 
Persistência 6,40% 
Cooperação 5,81% 
Criatividade 4,65% 

Fonte: Relatório de Validação Curricular, 2016. 

 

Ressalta-se que dentre as competências básicas e específicas necessárias ao desempenho 

dos cargos, descritas na Portaria Nº 280 (BRASIL, 2014e), e apresentadas no item 4.2, estão a 

responsabilidade, o tato, a comunicabilidade, o equilíbrio emocional, a iniciativa, a flexibilidade, 

a disciplina, a persistência e a criatividade; corroborando com os atributos apontados pelos 

formados, como estando entre os de maior importância para o bom desempenho de suas funções. 

Os Aspirantes também opinaram sobre sua impressão geral a respeito da formação 

recebida na Academia, cujos resultados são os do Quadro 6 abaixo. 

 

Quadro 6 – impressão geral dos Aspirantes a respeito da formação 

Opção Média 
Excelente  24,26% 
Muito Boa  54,48% 
Boa  17,03% 
Regular  3,48% 
Deficiente  0,75% 

Fonte: Relatório de Validação Curricular, 2016. 

 

Portanto, conclui-se parcialmente que os Aspirantes têm, em sua grande maioria, a crença 

que sua formação foi adequada e de que desenvolveram as competências necessárias ao 

desempenho de seus cargos e funções. 

Também, foi feito o levantamento de dados junto à Seção Psicopedagógica da AMAN, 

referente ao programa de observação, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação da área 

atitudinal dos cadetes do último ano de formação e a primeira avaliação atitudinal dos recém-

formados em seu primeiro ano nos corpos de tropa, evidenciando o que se segue. 



21 
 

Com base no Sistema de Observação e Avaliação Atitudinal apresentado no item 3.1.1.2, 

foram avaliados os 433 cadetes cursando o último ano de formação da AMAN, em 2015, nas 

seguintes atitudes: Abnegação, adaptabilidade, autoconfiança, camaradagem, combatividade, 

cooperação, decisão, dedicação, disciplina intelectual, discrição, equilíbrio emocional, 

honestidade, iniciativa, lealdade, organização, persistência, responsabilidade, rusticidade e 

sociabilidade, sendo a média de tais atitudes demostrada no Quadro 7. 
 

Quadro 7 – Avaliação atitudinal dos Cadetes do 4º ano de 2015 
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MÉDIA 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 7,7 7,9 7,7 8,0 7,8 8,2 7,6 8,1 7,7 7,8 7,9 7,8 7,8 
Fonte: Avaliação da área afetiva dos Cadetes, 2015. 

 

Até o encerramento desta pesquisa, foram recebidas e tabuladas as avaliações de 231 

(duzentos e trinta e um) Aspirantes que se encontram nos corpos de tropa desempenhando as 

funções e ocupando os cargos para os quais foram formados no ano de 2016. 

Estas avaliações ocorreram conforme o Sistema de Gestão do Desempenho (SGD) 

descrito no item 4.2 e seus resultados são apresentados no quadro 8. 
 

Quadro 8 – Avaliação atitudinal dos Aspirantes de 2016 
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Fonte: Avaliação da área afetiva dos Aspirantes, 2016. 
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Nota-se que as competências integridade, responsabilidade, disciplina, camaradagem, 

dedicação, iniciativa e estabilidade emocional, são avaliadas tanto no grupo dos formandos 

quanto no dos formados e guardam relativa proporção, conforme evidenciado no quadro 9. 

Conforme pode-se observar no quadro 9, destaca-se que todas as competências foram 

mais evidenciadas e melhor avaliadas no universo dos Aspirantes e, particularmente a iniciativa, 

que havia sido pouco evidenciada pelos Cadetes e percebida com dificuldade devido ao forte 

controle exercido durante a formação, sofreu um incremento considerável, provavelmente pela 

maior autonomia e responsabilidades assumidas pelos profissionais, no exercício dos cargos para 

os quais foram formados. 

 
Quadro 9 – Correlação entre a Avaliação atitudinal dos Cadetes de 2015 e Aspirantes de 2016 
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Cad 8,2 7,9 7,7 -- -- 7,8 7,9 7,6 -- 7,8 -- -- -- -- 
Asp 9,3 8,9 9,2 8,7 9,2 9,2 9,0 8,5 9,2 9,0 8,7 8,7 8,6 9,1 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
Os quadros 10 e 11 representam, respectivamente, a quantidade de cadetes, em seu último 

ano de formação (2015) e de Aspirantes, em seu primeiro ano de trabalho nas Organizações 

Militares (2016), com as menções referentes às faixas preconizadas na NIDACA, conforme 

apresentada na revisão bibliográfica e constante do quadro 2. 
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Quadro10 – Menções das Avaliações atitudinais dos Cadetes do 4º ano de 2015 

NOTAS QUANTIDADE 
de Cad PORCENTAGEM MENÇÃO 

Entre 5,0 e 5,9 10 2,3% R 
Entre 6,0 e 7,9 240 55,4% B 
Entre 8,0 e 9,4 176 40,7% MB 
Entre 9,5 e 10 07 1,6% E 

Fonte: Avaliação da área afetiva dos Cadetes, 2015. 

 

Quadro 11 – Menções das Avaliações atitudinais dos Aspirantes de 2016 

NOTAS QUANTIDADE 
de Asp PORCENTAGEM MENÇÃO 

Entre 5,0 e 5,9 1 0,4% R 
Entre 6,0 e 7,9 28 12,1% B 
Entre 8,0 e 9,4 146 63,2% MB 
Entre 9,5 e 10 56 24,3% E 

Fonte: Avaliação da área afetiva dos Aspirantes, 2016. 

 

 Apesar de não se ter todas as avaliações dos Aspirantes envolvidos no processo, pode-se 

concluir parcialmente, analisando as porcentagens dos quadros 10 e 11 que, aparentemente, 

houve melhora no desempenho demonstrado pelos indivíduos e consequentemente na avaliação, 

pois a média das menções se deslocou do “B”, na avaliação dos Cadetes, para o “MB”, na 

avaliação dos Aspirantes e com sensível aumento das avaliações “E”. Isto confirma também que 

os militares desenvolveram e estão evidenciando nas Organizações Militares, as competências 

adequadas às funções e cargos para as quais foram formados e preparados para assumirem. 

 Assim, após esta análise, conclui-se que houve mudanças de comportamento plenamente 

observáveis entre os grupos analisados, evidenciando que o sistema de acompanhamento e 

avaliação da área atitudinal é eficiente e contribui para esta mudança. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Seguem-se as considerações referentes às mudanças de comportamento durante a 

formação e a adequação à ocupação dos cargos previstos para os oficiais subalternos. 
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 Todos os aspectos avaliados, constantes do quadro 3, apresentaram percentuais elevados 

ao somarem-se a frequência com a qual se verifica a ocorrência das temáticas propostas, 

demonstrando a concordância dos comandantes no desenvolvimento de tais aspectos em 

consonância com as necessidades com relação ao desempenho profissional, ou seja, os Aspirantes 

desenvolveram as competências necessárias para o desempenho dos cargos de oficiais 

subalternos dos corpos de tropa, segundo a opinião dos Comandantes das Organizações Militares 

em que estes oficiais servem. 

 Conforme relatado na revisão bibliográfica, a área afetiva deve ser desenvolvida durante a 

formação, para que o formado possa melhor desempenhar suas funções. Nesse sentido, a coleta 

de dados apresentada nos quadros 4, na perspectiva do Comandante, e no quadro 5, na visão do 

Aspirante; revestem-se de fundamental importância uma vez que indicam os atributos 

considerados mais relevantes, na opinião desses dois grupos, para o desempenho funcional, 

havendo congruência nas opiniões com relação à responsabilidade, disciplina e iniciativa. 

 Foi notado que a observação e avaliação da área atitudinal utilizada na formação é 

diferente da adotada na vida profissional, sendo a da AMAN, aparentemente mais completa, 

podendo servir de referência para uma futura revisão do Sistema de Gestão do Desempenho de 

forma a torná-lo ainda melhor e mais alinhado aos objetivos do Exército. 

Retornando ao conceito de competência como sendo a mobilização do conhecimento, das 

habilidades, das atitudes, dos valores e das experiências de forma inter-relacionada, responsável, 

ética e eficaz para resolver problemas e situações (BRASIL, 2016b); pode-se afirmar que, o que 

se esperava do oficial formado na AMAN, que era a aquisição de conhecimentos teóricos, a 

habilidade de saber fazer algo e a transformação do sujeito em relação aos valores e atitudes 

alinhados às necessidades e ao que o Exército espera de seus profissionais para ocupar as funções 

e cargos previstos para os oficiais subalternos, está sendo plenamente alcançado. Algumas 

oportunidades de melhoria foram apontadas, particularmente quanto à competência de gestão 

organizacional e podem, se implementados aperfeiçoamentos, contribuir ainda mais para a 

eficácia e eficiência do processo de desenvolvimento de competências necessárias ao 

desempenho dos cargos previstos. 

Ressalta-se também que a iniciativa e a liderança podem ser melhor desenvolvidas 

durante a formação, possivelmente com maior liberdade e responsabilidade atribuídas aos 

docentes. 
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Por fim, sugere-se para um novo trabalho, o estudo de como implementar, acompanhar e 

mensurar as oportunidades de melhoria na gestão organizacional relacionadas com as 

competências e atitudes tratadas nesse artigo, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento da 

formação dos oficiais combatentes do Exército Brasileiro.  



26 
 

STUDY OF THE EVALUATION SYSTEM OF THE ATTITUDINAL AREA IN THE 
DEVELOPMENT OF COMPETENCES IN THE CADETES OF THE MILITARY 

ACADEMY OF AGULHAS NEGRAS (AMAN) 

 

 

ABSTRACT 

 

This work deals with the evaluation system of the attitudinal area in the development of 

competences in the Cadets of the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN). Such an 

approach is justified because its study will allow obtaining data that will assist the AMAN 

Command in the decision-making process regarding the students' attitudinal development, 

increasing the quality of the training of the military line-up officer. The general objective of this 

study is to demonstrate that the attitudinal area (observation, development and evaluation) 

contributes to the integral development of the individual and that can and should be used to direct 

the professional activities, that is, to employ people in activities in which they have more 

suitability and affinity not only conceptual and procedural, but also attitudinal. This attempt will 

be obtained from the bibliographic review, followed by a case study, where data from the cadets 

of the last year of training will be examined and compared with those presented by the Aspirants 

in the first year of work (post-training). The study proved the effectiveness of the aforementioned 

System used in AMAN to develop the competencies necessary to perform the functions and tasks 

of subordinate officer in the Brazilian Army's troop corps and to command fractions in situations 

of war and non-war. The curricular validation research and attitudinal assessments of cadets and 

Aspirants corroborated to clarify how attitudes are important and are closely linked to the skills 

that future officers should possess to play their role in the institution, but also highlighted the 

need for improvements to achieve, under better conditions, the competence to perform 

organizational management. 

 

Keywords: Evaluation. Attitudes. Skills. Attitudinal development. 
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ANEXO A – CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 

LISTAGENS DOS COMPONENTES (segundo Port. 127 – DECEx – NCC) 

 

a. Atitudes 

 

1) Atitudes relacionadas a si mesmo 

- Autoconfiança: agir com segurança e convicção nas próprias capacidades e habilidades, 

em diferentes circunstâncias. Está relacionada à atitude de iniciativa. 

- Autocrítica: agir de maneira a avaliar as próprias potencialidades e limitações frente à 

ideias, sentimentos e/ou ações. 

- Honra: agir, no sentido de se fazer respeitar perante a si mesmo e aos outros. Exemplo: 

Não fugir diante do perigo para preservar as tradições de sua Unidade. 

 

2) Atitudes relacionadas à convivência social 

- Camaradagem: agir, relacionando-se de modo solidário, cordial e desinteressado com 

superiores, pares e subordinados, por meio da escuta empática e prestação de serviços. 

- Cidadania institucional: fazer valer os direitos e cumprindo com os deveres de cidadão, 

em conformidade com as normas que regem as relações interpessoais. 

- Coerência: agir em conformidade com as próprias ideias e valores, em qualquer 

situação. 

- Cooperação: contribuir espontaneamente para o trabalho de alguém e/ou de uma equipe. 

- Equilíbrio emocional: agir, controlando as próprias reações emocionais e sentimentos, 

para se conduzir de modo apropriado, nas diferentes situações. 

- Honestidade: agir no sentido de reconhecer os direitos de propriedade de outrem. A 

honestidade se relaciona também com as atitudes de sinceridade e transparência na expressão de 

ideias e sentimentos, enfatizando a expressão da verdade. A honestidade, na cultura militar, 

exprime-se também no cumprimento da palavra dada. 

- Lealdade: agir, sendo fiel a pessoas e grupos, considerando as necessidades da 

Instituição, de modo a inspirar a confiança. 
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- Proatividade: adotar medidas, por antecipação, para evitar ou resolver futuros 

problemas. 

- Tolerância: respeitar as regras de convivência social; diferenças de gênero e de cultura; 

ideias, comportamentos e atitudes diferentes dos seus. 

- Sociabilidade: agir, relacionando-se com outros por meio de ideias e ações de modo 

adequado, considerando os seus sentimentos e ideias, sem ferir suscetibilidades. 

 

3) Atitudes relacionadas à atividade profissional 

- Abnegação: agir, renunciando aos interesses pessoais, integridade física e conforto, em 

favor da instituição, grupos e / ou pessoas, no sentido do cumprimento da missão. 

- Adaptabilidade: ajustar-se apropriadamente a quaisquer mudanças de situações. 

- Comunicabilidade: transmitir de maneira eficaz os argumentos e compreender a 

argumentação alheia, obtendo troca construtiva de informações. 

- Decisão: optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil e com convicção, evitando 

a omissão, a inação ou a ação intempestiva. 

- Dedicação: realizar as atividades necessárias ao cumprimento da missão com empenho e 

entusiasmo. 

- Dinamismo: agir ativamente, buscando adaptar-se às contingências ambientais de 

maneira eficaz e proativa. 

- Disciplina intelectual: adotar e defender a decisão superior e/ou do grupo mesmo tendo 

opinado em contrário. 

- Discrição: manter reserva sobre fatos de seu conhecimento que não devam ser 

divulgados. 

- Direção: conduzir processos gerenciais, atividades administrativas e pessoas de forma a 

atingir os resultados almejados. 

- Flexibilidade: ajustar-se apropriadamente às mudanças, reformulando planejamentos e 

comportamentos, com prontidão, diante de novas exigências. 

- Iniciativa: agir de forma adequada e oportuna, em conformidade com as demandas da 

missão em tela, sem depender de ordem ou decisão superior. 

- Meticulosidade: agir atendo-se às minúcias relevantes para o desempenho profissional. 
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- Objetividade: destacar o fundamental do supérfluo para a realização de uma tarefa ou 

solução de um problema. 

- Organização: desenvolver atividades profissionais de forma sistemática e metódica. 

- Persuasão: convencer pessoas a adotarem ideias ou atitudes que interessem ao 

cumprimento da missão. 

- Persistência: manter-se em ação continuadamente, a fim de executar uma tarefa, 

vencendo as dificuldades encontradas. 

- Planejamento: antecipar-se a fatos e situações, antevendo alternativas viáveis, de modo a 

evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de uma tarefa. 

- Resiliência: predisposição a recuperar-se rapidamente após a ocorrência de 

contratempos, choques, lesões, adversidades e estresse. 

- Responsabilidade: cumprir adequadamente as atribuições de seu cargo, função e posto, 

assumindo e enfrentando as consequências de suas atitudes e decisões. 

- Sobriedade: agir com austeridade em relação a hábitos, costumes e procedimentos na 

vida particular e profissional. 

- Tato: agir, na relação com as pessoas, sem ferir suscetibilidades. 

- Zelo: cuidar dos bens móveis e imóveis que estão ou não sob a sua responsabilidade. 

 

4) Atitudes em relação ao Exército 

- Apresentação: preocupar-se com sua imagem, com o intuito de que seja condigna com a 

sua condição de militar do Exército Brasileiro, zelando por sua postura, uniforme, corte de 

cabelo, aparência e higidez física. 

- Comando: conduzir militares sob a sua responsabilidade ao cumprimento adequado da 

missão. 

- Combatividade: atuar sem esmorecer, e defender as ideias e causas em que acredita ou 

aquelas sob a sua responsabilidade. 

- Coragem física: agir, de forma firme e destemida, em situação de ameaça à integridade 

física, no sentido do cumprimento da missão. 

- Coragem moral: agir de forma firme e destemida, expondo-se perante o superior, pares 

ou subordinados, com a possibilidade de sofrer algum prejuízo pessoal, no sentido do 

cumprimento da missão. 
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- Cumprimento de missão: despender todos os esforços e sacrifícios para realizar as ações 

profissionais determinadas pela autoridade competente. 

- Rusticidade: adaptar-se a situações de restrição e/ou privação, mantendo a eficiência. 

 

5) Atitudes em relação ao conhecimento 

- Autoaperfeiçoamento: agir voluntariamente no sentido de melhorar seus conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores. 

- Criatividade: produzir novos dados, ideias e /ou realizando combinações originais, na 

busca de uma solução eficiente e eficaz. 

- Curiosidade intelectual: investigar voluntariamente as peculiaridades e as inovações dos 

aspectos técnicos da sua atividade profissional. 

................. 

c. Capacidades Morais 

1) Autoconhecimento: capacidade de construção de um conceito sobre si mesmo, sobre a 

sua própria identidade. 

2) Contextualização moral: capacidade que permite realizar a reflexão moral, aplicando os 

valores a situações particulares, considerando aspectos específicos das pessoas envolvidas, e os 

motivos das suas ações. 

3) Disciplina consciente: capacidade que permite ao discente agir em conformidade com 

normas, leis e regulamentos que regem a Instituição, voluntariamente, sem necessidade de coação 

externa. 

4) Empatia: capacidade que permite compreender os sentimentos, ideias e valores das 

pessoas, de uma comunidade específica ou da sociedade. 

5) Julgamento moral: capacidade que permite reconhecer e refletir sobre situações que 

apresentam interface com valores. Permite ainda julgar a situação com isenção de ânimo, sem se 

envolver emocionalmente, a partir de determinados valores, parâmetros técnicos e dos objetivos 

estabelecidos para a atividade ou missão. 

6) Sensibilidade moral: capacidade de se sentir moralmente afetado por conflitos e captar 

os aspectos das situações. A sensibilidade moral supera a empatia, pois consiste em se colocar no 

lugar do outro. 
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d. Valores: 

1) Amor à profissão: apreciar as atividades próprias da carreira militar. Inclui o 

sentimento de respeito e consideração à Instituição, a suas características, papel histórico e 

missão constitucional. 

2) Aprimoramento técnico-profissional: Relaciona-se com a atitude de constante procura 

por conhecimentos relacionados à atividade profissional. 

3) Civismo: valorização dos símbolos nacionais, tradições históricas, heróis nacionais e 

chefes do presente e do passado. 

4) Disciplina: observância e o acatamento das leis, regulamentos e normas são 

considerados relevantes. 

5) Espírito de corpo: É a alma coletiva fortalecedora da organização militar ou grupo. Está 

relacionado à atitude “camaradagem”. 

6) Fé na missão do Exército: perseguição incondicional dos ditames estabelecidos como 

cláusulas pétreas da Instituição Militar Exército Brasileiro. 

7) Hierarquia: obediência à ordenação da autoridade em diferentes níveis, postos e 

graduações, inerente às Forças Armadas. 

8) Patriotismo: sentimento de amor desinteressado à Nação, ao orgulho de ser brasileiro, à 

fé no destino histórico do País. 
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