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RESUMO

Este trabalho constituiu-se em um estudo sobre o desenvolvimento e avaliação
dos conteúdos atitudinais no Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM) para
militares das Armas, Quadro e Serviço na Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército (ECEME), o qual destina-se a formar o Oficial do Quadro de Estado-Maior da
ATIVA (QEMA). A presente investigação teve como objetivo analisar em que medida
os conteúdos atitudinais desenvolvidos no CCEM são adequados ao desempenho
profissional do QEMA no tempos atuais, a partir da implementação do ensino por
competências na ECEME. Nesse sentido, foi apresentado um breve histórico da
ECEME e a sua estrutura de ensino. Também, discorreu-se sobre os antecedentes,
os pressupostos do ensino por competências no Exército Brasileiro, bem como as
normas em vigor referentes ao desenvolvimento e a avalição dos conteúdos
atitudinais. Chegou-se, então, ao atual processo de desenvolvimento e avaliação dos
conteúdos atitudinais dos discentes na ECEME, onde procurou-se descrever essa
sistemática, revelando os conteúdos atitudinais inerentes ao Oficial do Quadro de
Estado-Maior, bem como o processo de desenvolvimento de tais conteúdos nos
discentes do CCEM. Para tanto, fez-se uma pesquisa bibliográfica e das normas
existentes afetas ao objeto de estudo, bem como uma pesquisa de campo por meio
do instrumento questionário, buscando levantar as percepções e os aspectos
relacionados ao desenvolvimento atitudinal na ECEME. Ao final, pôde-se concluir que
o desenvolvimento dos conteúdos atitudinais trabalhados na ECEME segue os
pressupostos teóricos dos grandes pensadores sobre essa temática e atende aos
parâmetros pedagógicos preconizados pelo ensino por competências, uma vez que
promove um processo de ensino-aprendizagem fortemente voltado para a dimensão
atitudinal. Tal condição vem contribuindo para uma formação militar condizente com
as demandas dos dias atuais, permitindo a manutenção e a difusão dos valores e
tradições da ECEME, além de fortalecer a imagem da Escola como instituição de
ensino de reconhecido prestígio nacional e internacional.

Palavras-chave: Conteúdos atitudinais. ECEME. Ensino por competências. Exército
Brasileiro.

RESUMEN

Este trabajo está constituido por el estudio del desarrollo y evaluación de los
contenidos actitudinales del Curso de Comando y Estado Mayor (CCEM) para
militares de las Armas, Cuadro e Servicio en la Escuela de Comando y Estado Mayor
del Ejército (ECEME), destinado a formar al Oficial Superior en el nivel de Estado
Mayor. La presente investigación tiene como objetivo analizar en qué medida los
contenidos actitudinales desarrollados en el CCEM son los adecuados al desempeño
profesional del Oficial de Estado Mayor en la actualidad, a partir de la implementación
de la enseñanza por competencias en la ECEME. En este contexto, fue presentada
una reseña histórica de la ECEME y su estructura de enseñanza. También se plantean
los antecedentes, aspectos de enseñanza por competencia en el Ejército Brasileño,
así como las normas vigentes referentes al desarrollo y evaluación de los contenidos
actitudinales. Llegando al actual proceso de desarrollo y evaluación de los contenidos
actitudinales de los alumnos del CCEM. Por lo tanto, se realizó una investigación
bibliográfica de las normas existentes y de cómo afectan al objeto en estudio, así como
la realización del trabajo de campo, utilizando el cuestionario como instrumento para
dicha investigación, buscando las percepciones y los aspectos relacionados al
desarrollo actitudinal del alumno en la ECEME. Al final se puede concluir que el
desempeño de los contenidos actitudinales trabajados en la ECEME, siguen los
lineamientos teóricos de los grandes pensadores del tema, se atienden los parámetros
pedagógicos establecidos por la enseñanza por competencia, promoviendo el proceso
de enseñanza-aprendizaje fuertemente dirigido para la dimensión actitudinal. Tal
condición contribuye para una formación militar apropiada con las demandas de los
días actuales, permitiendo el mantenimiento y la difusión de los valores y tradiciones
de la ECEME, además de fortalecer la imagen de la Escuela como institución de
enseñanza, de reconocido prestigio, a nivel nacional e internacional.

Palabras-clave: Contenidos actitudinales. ECEME. Enseñanza por competencias.
Ejército Brasileño.
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1 INTRODUÇÃO
O século XXI apresenta inúmeros desafios e complexidades às nações do
mundo globalizado. Novos atores do sistema internacional, como a opinião pública,
as organizações criminosas e outros tantos, impõem ao Brasil atenção aos assuntos
de segurança e defesa, visto que o país vem se consolidando como potência regional
no subcontinente da América do Sul e conquistando seu espaço como relevante ator
global. Para tanto, as Forças Armadas, importante componente do poder nacional,
que são “constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica” (Brasil, 1988),
devem adquirir aptidões para cumprir suas obrigações junto à sociedade brasileira.
A Estratégia Nacional de Defesa (END), concebida em 2008, aponta para a
necessidade de reestruturação das Forças Armadas e a atuação do Exército Brasileiro
(EB) em um cenário mundial complexo e difuso. A END trata do desenvolvimento de
uma importante capacidade militar no campo cibernético, bem como uma organização
da Força com base no trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença, a fim
de responder prontamente a qualquer ameaça ou agressão externa, além de garantir
a lei e a ordem interna, nos termos da Constituição Federal (BRASIL, 2008).
Neste cenário, o EB vem buscando capacitar os militares para lidar com uma
nova realidade da guerra e da segurança. O profissional militar deverá estar em
condições de atuar em um campo de batalha complexo na dimensão do amplo
espectro dos conflitos. Ou seja, o combatente precisa aprender a agir em um ambiente
multifacetado, com a presença de várias agências e por meio de ações militares de
guerra e não guerra, de modo que o profissional militar deve ser capaz de tomar
decisões precisas em ambiente de grande complexidade (DANTAS e SILVA, 2013).
O EB deverá desenvolver, no seu capital humano, possibilidades adequadas
às futuras missões da Força. A diversidade das operações militares exige dos líderes
e comandantes do século XXI o incremento de potencialidades, pois atuarão sob
quaisquer tipos de terreno, em quaisquer ambientes, coordenando o emprego de
equipamentos e sistemas de armas modernos e conduzindo tropa em situação de alto
risco. Tais condições ensejam mudanças doutrinárias, estratégicas, tecnológicas e de
defesa, impondo o desenvolvimento de capacidades aos militares do EB, para atender
às demandas de um novo tempo (DANTAS e SILVA, 2013).
Nesse sentido, o combatente brasileiro precisa de uma formação compatível
com os desafios que se descortinam. A reorganização da educação militar se faz
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necessária nos Estabelecimentos de Ensino (Estb Ens) da Força, além de um
comprometimento cada vez maior do profissional militar com os valores da Instituição,
sendo imprescindível o desenvolvimento de estratégias de formação, com
consequentes alterações curriculares. Observa-se que a formação deve se preocupar
cada vez mais em aproximar a teoria da prática, simulando contextos de situações
reais, a fim de que se possa mobilizar, de forma integrada, conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores, na resolução de problemas militares complexos
(DANTAS e SILVA, 2013).
O EB, então, teve que transformar seu sistema de educação para fazer frente
ao ambiente incerto dos tempos atuais. Por isso, o Departamento de Educação e
Cultura do Exército (DECEx), órgão de direção setorial da Força, coordenou, controlou
e supervisionou esse processo de transformação educacional no âmbito da
Instituição, estabelecendo os ajustes nos processos pedagógicos, bem como uma
série de medidas para a melhoria das capacidades das escolas militares do EB
(BRASIL, 2012).
Diante desse quadro, foi implementado pelo DECEx o ensino por competências
no âmbito da Força. A abordagem por competências1 estabeleceu-se por meio de
diretriz do Comandante do EB no ano de 2012, no escopo do Processo de
Transformação do Exército (PTE) e dentro do vetor Educação e Cultura. Este
paradigma educacional, a partir desse momento, tornou-se uma realidade consumada
no âmbito do EB, de maneira que o DECEx vem guiando a sua implantação e
consolidação nos diversos Estb Ens da Força, tal como a Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército (ECEME) (BRASIL, 2012).
A ECEME é um estabelecimento de ensino subordinado à Diretoria de Ensino
Superior Militar (DESMil), enquadrada no DECEx. A Escola, de acordo com o seu
Regulamento EB10-R-05.002, possui as seguintes missões:
I - preparar oficiais, habilitando-os para o exercício dos cargos estabelecidos
nos quadros de organização (QO) do Exército e de cargos no Ministério da

Segundo o manual do Instrutor e do Professor, “no ensino por competências, o planejamento e a
execução da instrução fundamentam-se em determinados princípios de ensino-aprendizagem, que
foram estruturados com base em pesquisas científicas […] Deste modo, foi estabelecido, por exemplo,
que os saberes escolares são conteúdos de aprendizagem que se subdividem em fatos, conceitos,
procedimentos e atitudes, cujo ensino e avaliação devem seguir diferentes princípios de ensinoaprendizagem […] conteúdos atitudinais são atitudes, capacidades morais e valores. Ex. coragem ou
controle do medo/Autoconfiança” (BRASIL, 2013, p. 2-1 e p. 2-6, grifo nosso).
1
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Defesa (MD) e no Poder Executivo, em tempo de guerra ou de paz, a serem
desempenhados por:
a) oficiais-generais;
b) comandantes, chefes e diretores;
c) oficiais de estado-maior; e
d) assessores de alto nível nos altos escalões de comando, chefia e direção;
II - contribuir para o desenvolvimento da doutrina militar na área de sua
competência;
III - realizar e divulgar pesquisas na área de sua competência, se necessário,
com a participação de instituições congêneres;
IV - aperfeiçoar oficiais e civis, proporcionando cursos de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado; e
V - estimular o aprimoramento dos oficiais em seus atributos de liderança
(BRASIL, 2018, p. 6).

Nos últimos anos, a Escola realizou as modificações e adaptações necessárias,
a fim de enquadrar-se na metodologia do Ensino por Competências. O Curso de
Comando e Estado-Maior (CCEM) da ECEME, objeto de interesse desta pesquisa,
tem como objetivos habilitar e capacitar oficiais das Armas (Infantaria, Cavalaria,
Artilharia, Engenharia, Comunicação), Quadro de Material Bélico e do Serviço de
Intendência para: o exercício de cargos e funções de estado-maior de grandes
unidades (Brigadas), grandes comandos da Força e de outros órgãos de nível
equivalente; e o exercício de cargos e funções de comandantes de grandes unidades,
de grandes comandos e de outros privativos de Oficial-General combatente.
O CCEM, ainda, prepara os oficiais alunos para os cargos de Comandante,
Chefe ou Diretor das Organizações Militares do EB. Nesse sentido, a investigação dos
conteúdos atitudinais dos Oficiais do Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA), os
quais ocuparão as posições-chave na estrutura organizacional da Instituição, torna-se
o cerne desta pesquisa. Portanto, compreender e aplicar corretamente os conteúdos
atitudinais permite uma qualificação militar mais adequada aos tempos modernos,
além de fortalecer a imagem da ECEME como Estb Ens de grande prestígio dentro e
fora do país.

1.1 PROBLEMA

À luz dos conteúdos atitudinais desenvolvidos no CCEM, verificar em que
medida tais conteúdos estão adequados ao desempenho profissional do Oficial do
QEMA nos dias atuais.
1.2 OBJETIVOS
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1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar se os conteúdos atitudinais
desenvolvidos no CCEM são adequados ao desempenho profissional do QEMA no
tempos atuais.
1.2.2 Objetivos específicos

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral, foram formulados os
objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do
raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
a) Expor um breve histórico da ECEME e a sua estrutura de ensino.
b) Apresentar os antecedentes, os pressupostos do ensino por competências
no EB, bem como a Norma de Desenvolvimento e Avalição dos Conteúdos Atitudinais
(NDACA) em curso no EB.
d) Apresentar os conteúdos atitudinais inerentes ao Oficial de Quadro de
Estado-Maior, bem como o processo de desenvolvimento de tais conteúdos nos
discentes do CCEM.
e) Analisar, por meio do instrumento questionário, as percepções, conforme o
universo e a amostra pretendido, relacionadas ao desenvolvimento atitudinal na
ECEME.

1.3 HIPÓTESE

Sabe-se que, recentemente, a ECEME aperfeiçoou seu projeto pedagógico
para atender a transformação do ensino, imprescindível nos tempos atuais. Nesse
sentido, a hipótese formulada para esta pesquisa é a de que a ECEME reorganizou
sua estrutura curricular, a fim de que o futuro Oficial do QEMA desenvolva os
conteúdos atitudinais adequados ao horizonte de atividades, tarefas e demandas que
recaem sobre o EB.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
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Esta pesquisa tem como escopo o Ensino por Competências na ECEME.
Nesse viés, tal estudo concentra-se nos pressupostos do Ensino por Competências
implementados no EB a partir de 2012, tendo como foco os conteúdos atitudinais
neste Estb Ens, precisamente no CCEM para os Oficiais das Armas, Quadro de
Material Bélico e Serviço de Intendência, o qual habilita os seus concluintes para os
cargos e funções inerentes ao Oficial do QEMA.

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
O referido trabalho se faz necessário pela importância do tema em tela na
atualidade. Constata-se que a ECEME, atualmente, trabalha o desenvolvimento e a
avaliação atitudinal por meio da Seção Psicopedagógica (Seç Pscpdg) e, além disso,
existe uma quantificação na área atitudinal que possui determinado peso e faz parte
da menção final do curso. Essa menção vai acompanhar o Oficial no decorrer da
carreira, impactando os processos seletivos aos quais vai estar submetido depois de
formado na ECEME. Verifica-se, então, a importância dada ao domínio atitudinal na
preparação e formação dos futuros Oficiais do QEMA.
Nota-se que os conteúdos atitudinais a serem desenvolvidos no CCEM são
imprescindíveis e de fundamental importância para os discentes. Estes conteúdos
criam as condições necessárias para que Oficiais do QEMA consigam responder às
expectativas que o EB deposita sobre eles. Portanto, a investigação destes conteúdos
atitudinais permite verificar se os egressos da Escola estão preparados
adequadamente para as suas funções que desempenharão, frente às incertezas e
complexidades do século XXI.
Outrossim, esta pesquisa almeja colaborar com o aperfeiçoamento do processo
de ensino-aprendizagem da área atitudinal na ECEME. Espera-se, ainda, favorecer o
desenvolvimento de trabalhos congêneres nessa área de pesquisa e, em última
instância, servir como vetor de disseminação das práticas pedagógicas do domínio
atitudinal na ECEME para outras escolas, a fim de que os processos educacionais
dos cursos da linha de ensino militar bélica do EB sejam cada vez mais
sistematizados, precisos e eficientes.

1.6 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
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Como justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa, pode-se afirmar que
o objeto de estudo surgiu, primeiramente, da satisfação e do orgulho deste
pesquisador em ingressar no curso destinado a formar os Oficias do QEMA do EB.
Após anos de acentuado esforço e intensa dedicação pessoal, e depois de três
tentativas frustradas, veio a aprovação deste Oficial para o CCEM dos anos de 2019
e 2020. Trata-se de êxito alcançado em difícil concurso de admissão realizado no
âmbito da Instituição, demonstrando, pois, o rigor do processo seletivo para o ingresso
neste grupo seleto de Oficiais do EB.
Ainda, a escolha da temática mencionada está intimamente ligada ao interesse
deste Oficial por este campo de pesquisa atual e relevante para o Sistema de
Educação do Exército. Este pesquisador teve a oportunidade de realizar o curso de
Psicopedagogia Escolar no ano de 2017 e conhecer as ferramentas para o
desenvolvimento e avaliação dos conteúdos atitudinais nos Estb Ens da Força,
percebendo como os conteúdos atitudinais são fundamentais na formação dos
discentes. Portanto, observa-se a aplicabilidade da referida pesquisa, posto que busca
compreender como são trabalhados os conteúdos atitudinais do CCEM no âmbito da
ECEME, demonstrando como estes são indispensáveis ao Oficial do QEMA.
A inquietação pelo objeto de estudo tem ligação também com a percepção de
quem possui mais de 20 (vinte) anos de carreira e pôde constatar que o Comando do
Exército sempre priorizou procedimentos para o desenvolvimento dos conteúdos
atitudinais nos seus Estb Ens. Este pesquisador lembra do tempo em que, como
cadete da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e depois como aluno da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), os antigos Atributos da Área Afetiva
(AAA), serviam para referenciar os comportamentos desejáveis que o futuro Oficial
deveria demonstrar nas suas ações, como, disciplina, persistência, dedicação, dentre
outros. Nota-se uma preocupação antiga da Instituição no que diz respeito ao
desenvolvimento atitudinal no discente, o que, seguramente, está vinculado à
formação do caráter moral do combatente.
Salienta-se que, a par da experiência deste pesquisador como Chefe da Seç
Pscpdg do Colégio Militar de Belém (CMBel) no ano de 2018 e de já ter trabalhado
com o viés atitudinal, este Oficial buscará tratar o tema de forma técnica, racional e
imparcial, como requer o rigor de toda e qualquer investigação científica. Por outro
lado, por ser possuidor do Curso de Psicopedagogia Escolar, este Oficial consegue
identificar e compreender melhor a estrutura organizacional, o projeto pedagógico da
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escola e o que se espera do egresso do curso, podendo opinar, em certa medida,
sobre o processo de desenvolvimento dos conteúdos atitudinais necessários aos
discentes da ECEME.
Do exposto, a pesquisa intenciona colaborar com o aperfeiçoamento da
dinâmica de ensino-aprendizagem na ECEME. Espera-se ao final deste estudo, que
será desenvolvido com muito critério, seriedade e profissionalismo, obter uma reflexão
mais pormenorizada da área atitudinal, bem como propor contribuições para
processos educacionais da ECEME, considerada a escola de mais alto nível do EB.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O ENSINO POR COMPETÊNCIAS SEGUNDO PERRENOUD

Philippe Perrenoud é um educador de origem suíça que veio ao Brasil, em
agosto de 2001, para conferências em quatro cidades brasileiras, quais sejam: São
Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Salvador. Os assuntos abordados nestas conferências
tiveram como resultado a publicação de alguns livros, os quais sinalizam uma
metodologia inovadora, diferenciada e construtivista.
Este autor propõe uma aprendizagem organizada de acordo com novos
paradigmas, os quais vão gerar novas práticas escolares. Nesse sentido, Perrenoud
defende a concepção metodológica das competências, a qual estimula a prática
reflexiva, o uso de novas tecnologias e sobretudo o desenvolvimento de valores
humanos no ambiente escolar (PERRENOUD, 2002).
O foco do ensino desloca-se dos conteúdos para as competências, do trabalho
disciplinar para o interdisciplinar. Esta transformação não implica na supressão dos
conteúdos e disciplinas, mas na alteração de seus papéis, tornando-os instrumentos
para a solução de problemas da realidade, de modo que a introdução dos módulos de
ensino (agrupamento de disciplinas) favorecem a simulação da realidade. Esta é
caracterizada pela complexidade, onde a solução dos problemas exige a integração
de saberes (PERRENOUD, 2002).
Este pensador destaca, ainda, a importância da situação-problema como
recurso pedagógico, tanto no contexto da aprendizagem quanto da avaliação escolar.
Dessa forma, por meio da situação-problema, o discente obtém o desenvolvimento
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das competências necessárias ao profissional dos tempos contemporâneos
(PERRENOUD, 2002).

2.2 O ENSINO POR COMPETÊNCIAS SEGUNDO ZABALA E ARNAU

Zabala e Arnau são professores de origem espanhola, os quais lecionam na
universidade de Barcelona. Na Espanha, o conceito de competências se difundiu no
ensino de maneira muito acelerada, de maneira que esta abordagem pedagógica
passou a ser vista como um modelo eficaz e apropriado para o contexto atual, visto
que garante uma formação integral do cidadão para toda a vida (ZABALA e ARNAU,
2010).
Uma das mudanças observadas foi a superação de uma visão centrada em
conteúdos temáticos para uma visão centrada no aluno. Verifica-se a substituição da
taxonomia de Bloom com base no ensino por objetivos educacionais, por um
desenvolvimento de competências, a fim de que o aluno adquira capacidades para
resolução de problemas no seu dia a dia. Para os autores, atualmente, já não é
suficiente assimilar alguns conhecimentos ou dominar algumas técnicas; é necessário
que o aluno apresente capacidades motoras, de equilíbrio, de autonomia pessoal e
de inserção social. Ou seja, é fundamental que o aprendizado sirva para poder agir
de forma eficiente diante de uma situação real (ZABALA e ARNAU, 2010).
Os argumentos que justificam a introdução das competências na educação,
segundo Zabala e Arnau, tem a ver com necessidade de superar uma aprendizagem
memorizadora de conhecimentos. Portanto, o que se busca é a intervenção eficaz nos
diferentes contextos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam componentes
atitudinais, procedimentais e conceituais, para a resolução de problemas reais.
Zabala e Arnau preconizam também que as pessoas aprendem por tipologia
de conteúdo. Nesse sentido, existe o aprendizado dos conteúdos factuais,
conceituais, procedimentais e atitudinais. Para tanto, faz-se necessário um processo
de construção centrado no indivíduo, que implique no docente como mediador do
conhecimento, criando situações-problemas relacionadas com a vida real, por meio
de uma abordagem educacional interdisciplinar e que permita uma integração de
saberes, isto é, com um enfoque globalizador (ZABALA e ARNAU, 2010).
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3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

A proposta metodológica deste trabalho deu-se por meio de pesquisa
qualitativa, explicativa, bibliográfica e documental, com base nos seguintes
procedimentos:
a) Pesquisa em obras de autores que tratam da temática das competências.
b) Pesquisa em documentos do Ministério da Defesa (MD), como a Estratégia
Nacional de Defesa (END).
c) Pesquisa em Portarias e Regulamentos da ECEME e do EB.
d) Pesquisa em periódicos institucionais, como informativos da ECEME, da
Diretoria de Educação Superior Militar (DESMil), bem como do DECEx.
e) Questionário para instrutores e Oficiais possuidores do CCEM, a fim de
levantar reflexões acerca dos conteúdos atitudinais desenvolvidos na ECEME, e que
são inerentes ao Oficial do QEMA.
Tal metodologia traduz-se como qualitativa, pois procurou privilegiar análises
de documentos, relatos e depoimentos para extrair diversos conhecimentos, tomando
por base a atuação de militares de uma forma mais profunda. Explicativa porque o
autor buscou tornar o assunto o menos complexo possível. Bibliográfica porque teve
sua fundamentação teórico-metodológica na investigação dos assuntos abordados e
na obtenção do conhecimento disponíveis em livros, manuais, artigos e redes
eletrônicas de acesso livre ao público em geral. Documental porque se utilizou de
trabalhos, relatórios, ofícios e memorandos não disponíveis para consultas públicas
(VERGARA, 2009).

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA

O universo do estudo foi constituído de Oficiais possuidores do CCEM, a
partir da implementação do Ensino por Competências na ECEME. Foram
considerados os militares formados a partir de 2016, uma vez que é importante
para a pesquisa considerar a formação completa de 2 (dois) anos dentro da
nova abordagem por competências. Assim, foram válidas para o estudo
somente o universo das turmas que cursaram a ECEME a partir de 2015,
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visualizando que as competências foram implantadas na ECEME a partir
daquele referido ano.
A amostra, inicialmente, objetivou contemplar todos os Cursos de Altos Estudos
realizados na ECEME. Ou seja, o CCEM para os Oficiais de todas as Armas, Quadro
de Material Bélico e Serviço de Intendência, bem como o CCEM para os Oficiais
Médicos, o CCEM para os Engenheiros Militares e o CCEM para militares de Nações
Amigas. Todavia, não houve participação ou, em alguns casos esta foi insignificante,
por parte dos Médicos, Engenheiros Militares e de Oficiais de Nações Amigas. Dessa
maneira, reorganizou-se a pesquisa, delimitando-se o estudo, precisamente, ao
CCEM dos militares das Armas, Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência.

3.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados ocorreu por meio de uma ampla busca do tema, realizandose uma pesquisa bibliográfica na literatura disponível, tais como livros, manuais,
revistas especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, teses e dissertações,
elegendo os dados pertinentes ao objeto de estudo.
A execução desta pesquisa teve início de forma efetiva em meados do mês de
março de 2019, após o primeiro encontro com o orientador, o qual emitiu algumas
recomendações norteadoras para o desenvolvimento do trabalho em tela. A partir daí,
foi realizado um levantamento na rede mundial de computadores de forma mais
seletiva, buscando outras obras e trabalhos relacionados ao objeto desta
investigação, bem como a pesquisa de normativas e de legislações afetas ao tema.
No prosseguimento, utilizou-se a sistemática do fichamento. Esta foi realizada
por meio de bloco de anotação, contendo as passagens e trechos dos textos das
diversas fontes e os seus autores, os quais convergiam para o desenvolvimento da
pesquisa em tela. Tal condição permitiu obter a fundamentação teórica necessária,
bem como o nível de profundidade condizente com o objeto de estudo.
Concomitantemente, foram confeccionados resumos que facilitaram o
entendimento do problema a ser estudado e, posteriormente, a escrituração do
trabalho. Esta organização dos conceitos, bem como o entendimento cronológico da
pesquisa permitiu a organização temporal das peças produzidas. Além disso, tal
conduta facilitou a organização do instrumento de coleta de dados, isto é, o
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questionário aplicado ao público-alvo, o qual contribuiu com dados relevantes para o
desenvolvimento desta investigação.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS

O tratamento dos dados deste estudo efetivou-se por meio de procedimentos
qualitativos. Isto em razão da natureza do problema desta pesquisa, que aborda
percepções de caráter subjetivo. Assim, os dados foram tratados pela análise do
conteúdo, que é uma técnica para identificar o que está sendo dito a respeito de
determinado tema, realizando inferências (VERGARA, 2009). Isto transcorreu durante
toda a investigação, tanto na pesquisa bibliográfica quanto na documental e, em
especial, na tabulação dos dados obtidos por meio do instrumento de coleta.

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

O método escolhido possui limitações, pois abarca uma pesquisa bibliográfica
e documental com base nas consultas realizadas por este autor, em curto espaço
temporal. Em se tratando de trabalho monográfico, resta lembrar que, apesar do
tratamento científico e imparcial dos conhecimentos e dados obtidos, a análise
realizada tem, pois, o seu caráter subjetivo indissociável. Todavia, o método
escolhido foi adequado e evidenciou de forma objetiva e clara o objetivo de estudo,
possibilitando o alcance dos objetivos propostos para esta pesquisa.

4 O ENSINO POR COMPETÊNCIAS E A ECEME

4.1 OS ANTECEDENTES DO ENSINO POR COMPETÊNCIAS NO EB

Em 1995, houve, no âmbito do Exército, o incremento do Processo de
Modernização do Ensino (PME). Conforme Magalhães (2010), foram, então, traçados
4 (quatro) objetivos principais para esse processo. Um desses objetivos foi a
reformulação de currículos com base na Taxionomia de Bloom, para atender às
necessidades de cargos e funções, bem como o autodesenvolvimento do discente
para a realização de leituras e pesquisas.
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Outro objetivo do PME foi a modernização de práticas educacionais como o
trabalho em grupo, o processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno e o ensino
focado no conceito do aprender a aprender. O terceiro objetivo foi a intensificação do
relacionamento externo, por meio do estreitamento com o meio acadêmico; e, por
último, a redefinição do sistema de avaliação, enfatizando o papel pedagógico da
avaliação como ferramenta importante para a retificação da aprendizagem do discente
(MAGALHÃES, 2010).
Nesse sentido, conforme se verifica no documento Programa o Profissional
Militar do Século XXI (2011), o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa por
meio do trabalho em grupo, próprio das competências, já era verificado por ocasião
do PME. Isso, certamente, contribuiu para que os Estb Ens se adaptassem, de
maneira rápida e mais facilmente, às concepções do ensino por competências em
curso na Instituição.
O PME, reforçou, ainda, a necessidade de preservação dos valores centrais do
EB. Dessa forma, as mudanças concernentes ao PME deveriam acontecer, todavia
teriam que ser sustentadas pelos valores vitais para a Instituição, como o patriotismo,
a disciplina, a lealdade e a responsabilidade (MAGALHÃES, 2010).
Quanto ao aspecto legal, observa-se que a Lei de Ensino do Exército, Lei nº
9.786, de 8 de fevereiro de 1999 estabelece as especificidades do Sistema de Ensino
do EB. Por sua vez, o Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999, regulamenta a
Lei nº 9.786 e enseja considerações importantes sobre os currículos no âmbito da
Força, enfatizando-se o desenvolvimento da área afetiva na educação militar:
Art. 13. Os currículos e os programas desenvolvidos no âmbito do Sistema
de Ensino do Exército devem:
I - favorecer a participação discente nas atividades de ensino-aprendizagem
planejadas por intermédio do trabalho em grupo, da pesquisa, de jogos
educacionais e de outros procedimentos centrados no aluno;
II - prever mecanismos para a revisão continuada de seus objetivos,
conteúdos e práticas didáticas, com base nos dados colhidos nas avaliações
e validações procedidas;
III - enfatizar e prever as condições necessárias ao desenvolvimento dos
objetivos educacionais da área afetiva, particularmente: patriotismo,
responsabilidade, lealdade, disciplina, entusiasmo profissional, cooperação,
iniciativa, criatividade e os atributos inerentes à liderança;
IV - favorecer o aprimoramento das expressões escrita e oral, estabelecendo,
inclusive, programas de leitura;
V - incentivar o auto-aperfeiçoamento e a predisposição à mudança (BRASIL,
1999, p. 3, grifo nosso).
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Outro importante marco temporal foi a END em 2008, a qual sinaliza uma
remodelagem educacional nas Forças Armadas (FA). Esta estratégia formulada pelo
Ministério da Defesa preconiza que “o militar brasileiro precisa ter qualificação e
rusticidade. Dominar tecnologias e prática dentro do contexto de flexibilidade”
(BRASIL, 2008, p. 16). Percebe-se, assim, que os esforços devem estar voltados para
o aprimoramento das competências do capital humano da Instituição, haja vista os
cenários intricados que vêm se descortinando no mundo contemporâneo.
Diante dos imperativos da END, o Estado-Maior do Exército (EME)
estabeleceu, então, os planos para o Processo de Transformação do Exército (PTE),
o qual objetiva renovar a Instituição em termos doutrinários e estruturais até 2030.
Neste último documento, o EME aponta diversas propostas, a fim de suplantar os
óbices no vetor educação e cultura, conforme a seguir: “A ação de comando exigirá
[...] o desenvolvimento da iniciativa, da criatividade e da capacidade de análise de
situações complexas, além de servir para o desenvolvimento das virtudes militares”
(BRASIL, 2010, p. 12, grifo nosso).
As premissas do ensino por competências foram utilizadas pela primeira vez
no Exército em 2010, a partir de modificações no currículo da AMAN, por meio de
estudos realizados pelo DECEx. A partir daí, de acordo com Brasil (2012a), a
implementação do ensino por competências na Instituição se efetivou por meio da
Portaria nº 137 do DECEx, de 28 de fevereiro de 2012, determinando que esta
metodologia fosse adotada por todos os Estb Ens do Exército.
Conforme Programa o Profissional Militar do Século XXI (2011), coube ao
Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC) mapear o perfil
do futuro concludente da AMAN. Além disso, o CEP/FDC organizou a abordagem
metodológica para o desenvolvimento do ensino por competências em todo o Sistema
de Ensino, de forma a padronizar procedimentos e nivelar conhecimentos para a
implementação deste grande projeto educacional para a Instituição.
Voltando-se para o contexto atual, ao se analisar a Diretriz do Comandante do
EB, expedida para o ano de 2019, nota-se a ênfase dada em relação a necessidade
de obtenção de capacidades militares para os desafios futuros da Instituição. Esta
Diretriz (2017, p. 9) prevê, dentre outras, a seguinte premissa:
Os recursos humanos devem ser capazes de enfrentar os desafios da Guerra
Atual e do Futuro, para a qual muitas tecnologias ainda estão em processo
de concepção, demandando do militar do século XXI alto grau de flexibilidade
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e capacidade de autoaperfeiçoamento. Contudo, a capacitação técnica do
militar jamais deve prescindir do culto aos valores e às tradições que
possibilitaram a construção de um Exército vitorioso e respeitado. Os
herdeiros de Caxias devem abraçar a modernidade sem descuidar-se dos
aspectos que consubstanciam a ética militar (DIRETRIZ COMANDANTE DO
EXÉRCITO, 2019, p. 9).

Observa-se, então, que o DECEx, alinhado com a intenção do Comandante do
Exército, vem priorizando o desenvolvimento de capacidades junto aos discentes nas
escolas militares. Portanto, para a consecução dessa diretriz institucional, verifica-se
que os Estb Ens têm se apoiado na proposta pedagógica do ensino por competências
para o desenvolvimento do constructo da liderança nos discentes, os quais devem
estar cada vez mais preparados para atuar frente às incertezas e desafios vindouros.

4.2 O DOMÍNIO AFETIVO NO EXÉRCITO

No período de 1970 a 1980, o EB preconizou a adoção do currículo por
objetivos no âmbito do Sistema de Ensino da Força. Esta proposta, a qual apresentava
aspectos de ensino-aprendizagem bastante ligados à memorização de conteúdos e
ao estímulo-resposta na consecução da aprendizagem, estava alinhada com a
realidade econômica, política e social do país naquela determinada época
(PROGRAMA O PROFISSIONAL MILITAR DO SÉCULO XXI, 2011).
Assim, o modelo de ensino2 empregado foi o Tecnicismo, o qual era inspirado
no comportamentalismo e considerava o processo educacional com base no emprego
de estímulos, por meio de reforço ou punição, com o intuito de modificar
comportamentos3. O Tecnicismo, por sua vez, estabelecia a realização pelos
discentes de tarefas observáveis e padronizadas, fundamentando-se na Taxionomia
dos objetivos educacionais de Benjamin Bloom (MAGALHÃES, 2015).
A corrente pedagógica de Bloom defendia a divisão dos objetivos educacionais
em cognitivos, afetivos e psicomotores, conforme se observa abaixo:
2

O modelo de ensino consiste em um conjunto de concepções e práticas educacionais no escopo do
currículo, didática e avaliação, que são estruturados ao longo do tempo por meio de práticas
pedagógicas específicas. São modelos pedagógicos, por exemplo, o Escolanovismo, o Tecnicismo e a
Pedagogia Tradicional (MAGALHÃES, 2015).
3 O modelo comportamentalista foi muito utilizado nos Estados Unidos da América durante os anos de
1950 a 1960, por meio da instrução programada voltada para a obtenção no aluno de respostas, por
exemplo, em testes de múltipla escolha ou preenchimentos de lacunas em trechos de textos. As
principais críticas à essa teoria consiste em reduzir o comportamento humano à conduta observável,
limitar o conhecimento ao próprio comportamento e negar que o desempenho do indivíduo está ligado
ao aspecto afetivo no processo de aprendizagem (LOPES, 2005, p. 77-78).

24

1. Cognitivos: objetivos que enfatizam a recordação ou reprodução de alguma
coisa que presumivelmente foi aprendida, tanto quanto os que envolvem a
resolução de alguma tarefa intelectual para a qual o indivíduo tem de
determinar o problema essencial [...] Os objetivos cognitivos variam desde a
simples evocação de material até maneiras altamente originais e criadoras
de combinar e sintetizar novas ideias e materiais.
2. Afetivos: objetivos que enfatizam uma tonalidade de sentimento, uma
emoção ou um grau de aceitação ou de rejeição. Os objetivos afetivos variam
desde a atenção simples até fenômenos selecionados, até qualidades de
caráter e de consciência complexas, mas internamente consistentes.
Descobrimos grande número de tais objetivos na literatura, expressos como
interesses, atitudes, apreciações, valores e disposições ou tendências
emocionais.
3. Psicomotores: objetivos que enfatizam alguma habilidade muscular ou
motora, alguma manipulação de material e objetos ou algum ato que requer
coordenação neuromuscular. Na literatura, descobrimos pouco de tais
objetivos. Quando encontrados, eram frequentemente relacionados à
caligrafia e fala e à educação física, arte mecânica e cursos técnicos
(BLOOM, 1974, p. 4-5).

O EB, apropriando-se dos pressupostos da Taxionomia de Bloom, no tocante
ao campo afetivo, idealizou, então, as concepções dos AAA na Instituição. Estes
passam a ser vistos como imprescindíveis para a internalização de valores, atitudes,
interesses e sentimentos importantes para a Força. Portanto, a partir desse momento,
foram sendo promovidos métodos, técnicas de ensino, conteúdos, carga horária, bem
como a preparação e o envolvimento do docente para a execução dessas práticas
pedagógicas nos Estb Ens (MAGALHÃES, 2015).
O antigo Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP), atual DECEx,
estabeleceu, por meio da Portaria nº 12, de 12 de maio de 1998, a conceituação dos
AAA a ser utilizada nos Estb Ens subordinados e vinculados à este órgão. Dessa
forma, de acordo com Magalhães (2015), buscava-se uma padronização dos
conceitos e da linguagem de tais atributos, de modo que fossem uniformizados nas
escolas da Instituição.
Os AAA são apresentados, segundo a mencionada portaria, como a condição
afetiva que se desenvolve desde a infância e que deve ser reforçada ao longo da vida
militar, como os valores, atitudes, interesses e emoções. Nessa portaria, os referidos
atributos são tratados de forma genérica, não se levando em conta as especificidades
das armas, quadro, serviços ou das diferentes funções que o militar pode assumir no
serviço ativo (MAGALHÃES, 2015).
A referida portaria explica que os AAA são constructos psicológicos que foram
definidos no âmbito da caserna, por meio dos militares bélicos e especialistas do
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ensino, com base nos preceitos morais da Instituição e na própria experiência militar.
Para ilustrar, o atributo iniciativa, por exemplo, na mencionada portaria, significa “agir
em conformidade com as demandas da missão sem depender de ordem superior”
(MAGALHÃES, 2015, p. 21).
Ainda, com relação à portaria nº 12, verifica-se que esta apresenta algumas
limitações. Conforme esclarece Magalhães (2015), esta documentação mistura as
capacidades e habilidades de natureza cognitiva, como a meticulosidade, com os
aspectos morais e afetivos, como a responsabilidade.
Posteriormente, no contexto do PME, é criada uma documentação no Sistema
de Ensino do EB que trata dos aspectos da área afetiva no âmbito da educação militar.
Esta legislação específica foi designada como Normas de Elaboração do Conceito
Escolar (NECE), que, segundo Brasil (2000), regula os procedimentos referentes à
avaliação do domínio afetivo dos discentes nas escolas do EB.
Por sua vez, as NECE suscitam a modelagem do comportamento moral nos
discentes por meio de reforços positivos, negativos e punições. A partir daí, verificase a organização de um sistema de avaliação baseado no registro dos chamados fatos
observáveis (FO). Todavia, as NECE preocupam-se tão somente com a avaliação e
não sugerem e nem sinalizam quaisquer mecanismos para o desenvolvimento dos
AAA (BRASIL, 2000).
Nesse contexto, há de se ter cautela com a avaliação dos discente com base
tão somente nos registros de FO. De acordo com Magalhães (2015), esse
procedimento pode conduzir à manifestação pelos discentes de condutas morais
desejáveis, que podem levar a uma espécie de “dramaturgia da formação moral”. Isso
prejudica, pois, a formação militar voltada para a autenticidade dos indivíduos, os
quais serão responsáveis por bens públicos e deverão zelar por vidas humanas e
valores coletivos de grande importância para a Instituição.
Assim, os conteúdos atitudinais, oriundos dos antigos AAA, são intrínsecos ao
Ensino por Competências, posto que são primordiais na formação da personalidade
moral e social dos discentes, possibilitando as competências para o indivíduo fazer
frente às situações complexas. Ou seja, os docentes e toda a equipe pedagógica dos
Estb Ens devem favorecer que os alunos, dentro do ambiente de ensinoaprendizagem, desenvolvam atitudes, valores e experiências necessárias ao
desempenho profissional depois de formados.
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4.3 PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS DO ENSINO POR COMPETÊNCIAS
NO EXÉRCITO

Com o aperfeiçoamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o
incremento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na década de 90, nota-se
uma transformação substancial na educação brasileira.
Philippe Perrenoud (2002), um dos grandes pensadores no viés das
competências, esclarece que, a partir desse marco temporal, buscam-se processos
pedagógicas que favoreçam a uma postura crítica dos educadores. A partir daí, os
docentes precisam desenvolver competências nos alunos, permitindo que os
discentes aprendam a pensar por si mesmo e por meio de práticas reflexivas.
Perrenoud registra o seguinte em relação às competências:
O exercício de competências exige um alto nível de elaboração mental, pois
o que está acontecendo no momento em questão convida a uma resposta
mais pertinente e precisa, adequada ao que está sendo solicitado. Esse fato
está ligado a dificuldades presentes no que diz respeito à criação de
situações-problema que proporcionem uma verdadeira aprendizagem
(PERRENOUD, 2002, p. 167).

Nesse escopo, a modalidade do ensino por competências, segundo Perrenoud
(2002), apresenta as bases para a renovação da escola contemporânea. Esta
renovação pressupõe a realização de trabalhos em equipe, que buscam colocar o
aluno no centro da ação pedagógica, por meio de métodos como situações-problema,
as quais educam fundamentalmente para a cidadania.
Por outro lado, Zabala e Arnau (2010) explicam que os conteúdos atitudinais
compreendem valores, atitudes e normas. Estes conteúdos, por sua vez, abarcam
componentes cognitivos (conhecimentos e crenças), afetivos (sentimentos e
preferências) e atitudinais (ações e declarações de intenção). Para Zabala e Arnau
(2010, p. 102), “atitudes são aprendidas a partir de modelos ou por meio de vivências
continuadas em contextos com grandes implicações afetivas: querer ser como alguém
que se admira ou querer viver de acordo com as normas de um grupo social [...]”.
Os conteúdos atitudinais são aprendidos também, conforme Zabala e Arnau
(2010), por meio de processos de reflexão e posicionamento pessoal diante de
situações conflitivas. Dessa forma, pode-se perceber que a aprendizagem dos
conteúdos atitudinais pressupõe um conhecimento e uma reflexão sobre os modelos
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e normas, o que implica em uma análise pessoal de fatores positivos e negativos, uma
tomada de decisão e uma valorização da própria atuação (ZABALA e ARNAU, 2010).
Competência,

segundo

as

Instruções

Reguladoras

do

Ensino

por

Competências: Currículo e Avaliação - 2ª Edição (IREC - EB60-IR-05.008), é a ação
de mobilizar recursos diversos, integrando-os para decidir e atuar em uma família de
situações. Os recursos mobilizados pelas competências incluem: os conteúdos de
aprendizagem4; as capacidades cognitivas5; as capacidades físicas e motoras6; as
capacidades morais7; as habilidades8; e as atitudes9 e valores10 (BRASIL, 2014b).
Pode-se verificar que, de acordo com as Instruções Reguladoras do Ensino por
Competências, o processo de ensino-aprendizagem na abordagem por competências
possui características singulares. Dessa forma, no viés das competências, o indivíduo
aprende quando:
I – relaciona os dados novos aos seus conhecimentos prévios;
II – relaciona as partes com um todo;
III – interage com outras pessoas por meio do contato direto ou por produtos
culturais, como textos escritos, mídias e músicas, por exemplo;
IV – desenvolve, no plano psíquico, de modo pessoal, os aspectos cognitivos,
atitudinais e valorativos que estão presentes na cultura;
V – confronta-se com aspectos desconhecidos sobre algo, pois estes
desencadeiam o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, capacidades,
atitudes e valores; e
VI – está motivado para tal (BRASIL, 2014b, p. 8)

Conteúdos de aprendizagem – São conteúdos que compõem o currículo, podendo ser classificados
em factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. São aprendidos de forma diferenciada pelo
aluno, sendo necessário utilizar diferentes procedimentos didáticos para ensiná-los (BRASIL, 2013, p.
19).
5 Capacidades cognitivas – São operações mentais relacionadas às atividades intelectuais mais
genéricas de recepção e organização de informações, afetas à área da linguagem, raciocínio, memória,
percepção, dentre outras, que permeiam e dão suporte a todo ato de aprender do sujeito. Englobam as
habilidades intelectuais. Exemplos: organizar, planejar, abstrair, perceber, memorizar, tomar decisões,
resolver problemas, etc (BRASIL, 2013, p. 18).
6 Capacidades físicas e motoras – São operações mentais relacionadas à execução e aprendizagem
de ações físicas e motoras. Exemplos: força, resistência, flexibilidade, etc (BRASIL, 2013, p. 18).
7 Capacidades morais – São operações mentais relativas ao julgamento da retidão dos juízos e ações
morais. Exemplos: julgamento genérico, julgamento contextualizado, etc (BRASIL, 2013, p. 18).
8 Habilidades – São fazeres específicos, conjuntos específicos de ações ou saberes procedimentais
que englobam os conteúdos conceituais e factuais. Podem ser de natureza predominantemente
cognitiva, física e motora ou atitudinal (BRASIL, 2013, p. 19).
9 Atitudes – São condutas relativamente estáveis diante de situações ou objetos, como por exemplo,
trabalhar em equipe, gerenciar conflitos, etc. São tendências ou predisposições relativamente estáveis
do indivíduo para atuar de certa maneira, que podem ou não estar em conformidade com seu sistema
pessoal de valores. Exemplo: cooperar com os companheiros, realizar atividades em equipe, ser
proativo (BRASIL, 2013, p. 18).
10 Valores – São os parâmetros éticos ou ideais que norteiam as atitudes dos indivíduos em contextos
variados, como por exemplo, o patriotismo, civismo, etc. São princípios ou ideias éticas que permitem
aos indivíduos emitir um juízo sobre as condutas e seu sentido (BRASIL, 2013, p. 18).
4
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Ainda, no contexto do ensino por competências, a avalição também possui
aspectos diferenciados, que não podem ser negligenciados. Conforme Brasil (2014b),
avaliar significa coletar um conjunto de informações sobre a aprendizagem dos
alunos, examinar as respostas dos alunos com base em padrões de desempenho que
foram determinados, emitir um juízo de valor sobre a aprendizagem dos discentes e
apoiar decisões sobre o planejamento do ensino.
Ressalta-se, também, que a avaliação da aprendizagem deve intencionar a
imparcialidade. Portanto, a avaliação deve buscar aferir quanto o discente aprendeu,
com o máximo de detalhamento e precisão possível, a fim de que os julgamentos
sejam fundamentados e coerentes (BRASIL, 2014b).
Sob a ótica do ensino por competências, conforme Brasil (2013), o docente
ensina os novos conhecimentos à luz dos conhecimentos prévios do discente ou
comumente chamado organizador prévio. Estes conhecimentos foram aprendidos a
partir da sua experiência pessoal, escolar e profissional. Portanto, o docente deve
realizar atividades que facilitem ao aluno estabelecer relações entre os novos
conhecimentos e o que ele já sabe, para atingir a aprendizagem significativa11, ou
seja, uma aprendizagem de conteúdos com uma retenção mais duradoura.
Nesse sentido, a abordagem por competências preconiza a aprendizagem por
meio de situações-problemas, com foco na interdisciplinaridade12. Dentre as
características das situações-problemas, pode-se destacar o ineditismo; o aluno não
pode oferecer uma resposta simples; exige reflexão e tomada de decisão; pressupõe
que o discente estabeleça uma reflexão sobre a ação, permitindo a readaptação da
competência em outra situação similar (transferência) e não é um “trabalho para nota”,
é uma tarefa significativa a realizar (BRASIL, 2013). Ou seja, a referida situaçãoproblema pode ser definida como:
Tarefa cuja execução não dispõe de um caminho rápido e direto, que consiste
na simulação de contextos reais de ação, permeados por diversas variáveis,
que demandam tomadas de decisões, para que os alunos realizem
11

[...] uma aprendizagem será mais ou menos significativa quando não apenas implicar uma
memorização compreensiva, a lembrança daquilo que se compreendeu, mas sim quando for possível
sua aplicação em contextos diferenciados e, portanto, for uma aprendizagem que possa ajudar a
melhorar a interpretação ou a intervenção em todas as situações em que se fizerem necessárias
(ZABALA e ARNAU, 2010, p. 94).
12 Interdisciplinaridade – Consiste na interação de duas ou mais disciplinas, que pode ir desde o
simples compartilhamento de algumas ideias para resolver uma situação-problema, até a incorporação
recíproca de metodologias de coleta e organização de dados. A interdisciplinaridade visa a superar a
fragmentação do ensino, desenvolvendo a formação integral dos discentes. No âmbito do ensino militar
já ocorrem áreas profissionais interdisciplinares. Exemplo: Manobras Escolares (BRASIL, 2013, p. 20).
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intervenções específicas. A situação-problema pode ser disciplinar ou
interdisciplinar. Pode ser abordada em instrumentos de curta duração, como
em uma prova escrita, ou por intermédio de um trabalho ou em ferramentas
pedagógicas de longa duração, como os projetos (BRASIL, 2013, p. 21).

No que tange às situações-problema, os instrutores e monitores dos Estb Ens
podem empregá-las com diversos propósitos. Estas podem ser utilizadas para
introduzir um tema, em uma apresentação oral, como um desafio para o aluno, com o
intuito de motivá-lo. As situações-problemas buscam também aprofundar um
conteúdo de uma disciplina específica, bem como unir os conteúdos de diversas
disciplinas, por meio de uma Situação Integradora (SI), a qual ocorre por meio da interrelação entre os módulos13 do curso (BRASIL, 2013).
No ensino por competências, o instrutor e monitor deve decidir sobre quais
técnicas de ensino e procedimentos didáticos são mais adequados para os conteúdos
a serem ministrados. Diante disso, foi estabelecido, por exemplo, que os saberes
escolares consistem em conteúdos de aprendizagem que se subdividem em fatos,
conceitos, procedimentos e atitudes. Assim, os conteúdos se caracterizam,
respectivamente, como factuais14, conceituais15, procedimentais16 e atitudinais17
(BRASIL, 2013).

4.4 BREVE HISTÓRICO DA ECEME E OS SÍMBOLOS DA ESCOLA

A ECEME é o estabelecimento de ensino de maior prestígio da Instituição EB,
destinando-se à formação de oficiais do QEMA, comandantes e assessores de alto
nível da Força. Sua criação foi formalizada por meio do decreto de 02 de outubro de

Módulo – Agrupamento de disciplinas que favorece a simulação da realidade profissional,
caracterizada pela complexidade onde a solução dos problemas demanda a integração de saberes
(BRASIL, 2013, p. 20)
14 Conteúdos factuais – São fatos, acontecimentos, situações, fenômenos concretos e singulares. São
conteúdos cuja resposta é inequívoca: a idade de uma pessoa, a sequência de ações realizadas para
conquistar um território, a altura de uma montanha, nomes de autores que tratam de certo tema
(BRASIL, 2013, p. 19).
15 Conteúdos conceituais – São referentes aos conceitos e princípios (BRASIL, 2013, p. 19).
16 Conteúdos procedimentais – São conteúdos referentes ao saber fazer, que englobam ações
psicomotoras e atividades cognitivas. São as técnicas, métodos e habilidades práticas, tais como: ler,
desenhar, saltar, utilizar adequadamente os comandos de execução de ordem unida, realizar
manutenção de armamento, realizar o cálculo de uma equação matemática a partir de uma sequência
de operações mentais (BRASIL, 2013, p. 19).
17
Conteúdos atitudinais: conteúdos de aprendizagem que auxiliam no processo de
formação da identidade militar, e que podem ser desenvolvidos por intermédio de atividades
pedagógicas e de práticas específicas do ensino militar (BRASIL, 2018b, p. 5, grifo nosso).
13
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1905 e, em abril de 1909, a Escola diplomou sua primeira turma (PERES e CÂMARA,
2005).
Com mais de 100 (cem) anos de existência, a ECEME passou por períodos
diversos e foi, ao longo do tempo, influenciada pelas doutrinas militares da Alemanha,
da França e dos Estados Unidos da América, exatamente nesta sequência. Portanto,
a história da ECEME pode ser entendida com base na orientação doutrinária
estabelecida na Escola ao longo de sua trajetória.
Segundo Peres e Câmara (2005), a ECEME iniciou suas atividades na primeira
década do século passado. Entretanto, a eclosão da Primeira Guerra Mundial
ocasionou a interrupção das atividades escolares a partir de janeiro de 1918, bem
como determinou o fim da influência germânica na Escola. Já em abril de 1920, a
ECEME retomou suas atividades sob o viés da Missão Militar Francesa.
No prosseguimento, em 1940, a Escola ocupou suas atuais instalações na
Praia Vermelha, tradicional bairro da cidade do Rio de Janeiro. Nesse bairro, onde
praticamente nasceu a capital carioca, existe o morro do Pão de Açúcar, marco de
beleza e importante ponto turístico da cidade. Junto ao sopé desse conjunto
topográfico, foram construídas as instalações centenárias da ECEME. Ainda em 1940,
a Escola recebeu, pela primeira vez, alunos de nações amigas, e finalizou os trabalhos
da missão militar francesa no Exército.
Figura Nr 1 – Instalações da ECEME no bairro da Urca.

Fonte: página eletrônica da ECEME.

Em frente à entrada principal da Escola, existem 2 (dois) soldados moldados
em bronze. Estas esculturas foram doadas pelo governo da França no século XIX.
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Tais esculturas simbolizam as sentinelas de prontidão que zelam e guardam a entrada
deste Estb Ens, os famigerados “guardiões do saber” (PERES e CÂMARA, 2005).
Figura 2 – Estátuas dos Guardiões do Saber (sinalizados com seta escura).

Fonte: o autor.

Por ocasião do retorno da Força Expedicionária Brasileira ao país, após ter
participado do esforço aliado na Segunda Guerra Mundial, houve a substituição da
influência francesa pela norte-americana. Assim, a partir de 1945, a doutrina militar
estadunidense passou a guiar o currículo da ECEME, provocando inúmeras
transformações nos processos educacionais (PERES e CÂMARA, 2005). Nota-se
que, no começo da década de 60, a Escola buscou a formulação de uma doutrina
própria adequada ao contexto sul-americano e com base na realidade nacional,
tornando-se o centro irradiador da doutrina militar brasileira.
No esforço de criação de uma doutrina tipicamente brasileira, foram
estabelecidos símbolos militares com significados próprios que ajudaram a formar o
ethos do Oficial de Estado-Maior brasileiro. Esses valores anímicos, construídos ao
longo da história da Escola, vêm contribuindo para a formação atitudinal das várias
turmas de Oficiais que passaram e passarão pelos bancos escolares da ECEME,
capacitando-os a assumir os mais elevados postos da Instituição. Pode-se destacar,
nesse sentido, alguns símbolos importantes, conforme descrito a seguir:
O General Castello Branco é considerado o principal vulto histórico da ECEME,
pela distinção de sua personalidade, pelo seu comportamento e atitudes, pela sua
profunda cultura geral e militar, pelo seu espírito inovador e pela sua indiscutível
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liderança organizacional. Dessa forma, esse notável comandante deixou um exemplo
ético, moral e profissional às gerações de estado-maior, mantendo acesa a chama do
seu legado na história da ECEME, tendo este Estb Ens recebido a denominação
histórica de Escola Marechal Castello Branco (PERES e CÂMARA, 2005).
Figura Nr 3 – Retrato do General Castello Branco.

Fonte: página eletrônica da ECEME.

O distintivo de curso da ECEME é outra representação simbólica que
caracteriza o Oficial do QEMA. Trata-se de um símbolo ostentado nos uniformes
militares e que distingue tais oficiais dentro da Instituição. Tal emblema compõe-se de
um escudete com o sabre das Armas da República, em campo pleno, ladeado por
uma coroa de louros, cujas hastes são atadas sobre o campo, em sua parte inferior,
podendo ser bordado ou metálico. Nas túnicas dos uniformes, esta insígnia é bordada
na manga direita, a 30mm da borda superior do canhão da túnica e no uniforme de
passeio é usado o distintivo metálico dourado, no centro do bolso direito da camisa
bege.
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Figura Nr 4 – Distintivo dos Cursos de Altos Estudos.

Fonte: página eletrônica da ECEME.

A ECEME também é conhecida como a Escola do Método. Segundo o Livro
Branco de Defesa Nacional (LBDN), este Estb Ens coopera com os órgãos de direçãogeral e setorial no desenvolvimento da doutrina para o preparo e emprego da Força.
Todos os cursos da Escola são de pós-graduação e ministrados em conformidade
com a legislação que regulamenta o ensino superior no país e de acordo com o
Regulamento da Lei de Ensino do Exército (BRASIL, 2012b).
De acordo com o seu Regulamento Interno EB10-R-05.002, a ECEME é um
estabelecimento

de

ensino

superior,

da

linha

do

ensino

militar

bélico, de Altos Estudos Militares, Política, Estratégia e Alta Administração, que tem
as seguintes finalidades:
I - preparar oficiais, habilitando-os para o exercício dos cargos estabelecidos
nos quadros de organização (QO) do Exército e de cargos no Ministério da
Defesa (MD) e no Poder Executivo, em tempo de guerra ou de paz, a serem
desempenhados por:
a) oficiais-generais;
b) comandantes, chefes e diretores;
c) oficiais de estado-maior; e
d) assessores de alto nível nos altos escalões de comando, chefia e direção;
II - contribuir para o desenvolvimento da doutrina militar na área de sua
competência;
III - realizar e divulgar pesquisas na área de sua competência, se necessário,
com a participação de instituições congêneres;
IV - aperfeiçoar oficiais e civis, proporcionando cursos de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado; e
V - estimular o aprimoramento dos oficiais em seus atributos de liderança
(BRASIL, 2016, p. 6).

A ECEME possui uma ampla estrutura organizacional. As Divisões e Seções
da Escola foram sendo consolidadas ao longo do tempo e atualmente estão
perfeitamente ajustadas ao propósito deste Estb Ens. Nesse sentido, a organização
da ECEME possui a seguinte configuração:
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I - Comando:
a) Comandante (Diretor de Ensino); e
b) Subcomandante (Subdiretor de Ensino);
II - Divisão de Ensino (DE);
III - Divisão de Doutrina (DD);
IV - Instituto Meira Mattos (IMM);
V - Divisão de Preparação e Seleção (DPS);
VI - Divisão de Coordenação de Discente (DCD);
VII - Divisão de Pessoal (DP);
VIII - Divisão de Apoio ao Comando (DAC);
IX - Divisão Administrativa (DA); e
X - Divisão de Apoio Logístico (DAp Log) (BRASIL, 2016, p. 6-7).

Figura Nr 5 – Organograma da ECEME.

Fonte: Brasil, 2016.

Sabe-se que a ECEME é vista como Escola de mais alto nível dentro da Força.
Tal condição fica evidente, pois trata-se de um centro de excelência no campo das
Ciências Militares voltado para a formação do chefe militar e dos líderes do Exército.
Portanto, a Escola tem como visão de futuro ser um Estb Ens vanguardista do
processo de evolução do ensino na Força, sendo um centro de pesquisas do EstadoMaior do Exército (EME) para o desenvolvimento da doutrina militar terrestre, além de
ser um dos laboratórios do Exército para o desenvolvimento de seu pensamento
político, estratégico e de alta administração (BRASIL, 2016).
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Quanto à proposta pedagógica, a ECEME, no cumprimento de sua missão e
na execução do processo ensino-aprendizagem, concentra-se nos seguintes objetivos
educacionais:
I - preservar e cultuar os valores militares;
II - estimular os corpos Docente e Discente a pensar o Exército;
III - estimular os alunos e instrutores a acompanhar e avaliar a evolução das
conjunturas nacional e internacional;
IV - preparar os alunos para concluírem a respeito das consequências e dos
reflexos da conjuntura sobre o Exército, as Forças Armadas e o País;
V - habilitar os alunos a formular a política e a estratégia de preparo e
emprego do Exército;
VI - habilitar os alunos a empregar os escalões da Força Terrestre;
VII - habilitar os alunos a comandar, chefiar e dirigir as organizações militares
do Exército;
VIII - capacitar os alunos dos CAEM a exercer todas as funções de oficial de
estado-maior singular e os estados-maiores conjuntos/combinados
operativos;
IX - continuar desenvolvendo em seus alunos a criatividade, a flexibilidade,
a cooperação, a iniciativa, a objetividade, o pensamento crítico e a
capacidade de direção e decisão, entre outros atributos;
X - estimular os alunos a formular soluções próprias para problemas inéditos;
XI - capacitar os alunos para o uso de ferramentas atuais de planejamento
estratégico, de prospectiva e de excelência gerencial, tais como o
gerenciamento de projetos, o pensamento crítico e o método de resolução de
problemas militares;
XII - estimular a busca ao autoaperfeiçoamento;
XIII - estimular o desenvolvimento do hábito e do gosto pela leitura em todos
os seus integrantes;
XIV - estimular em seus alunos a habilidade de pesquisar;
XV - preparar os alunos para trabalhar em grupo e valorizar esse método de
trabalho;
XVI - estimular os alunos a ouvir e a refletir sobre novas ideias;
XVII - desenvolver em seus alunos a capacidade de expor e de fundamentar
ideias, propostas e pontos de vista; e
XVIII - estimular os instrutores, alunos e oficiais da administração a
relacionar-se com diferentes públicos, militares e civis (BRASIL, 2016, p. 2930, grifo nosso).

Para a consecução de sua proposta pedagógica, a ECEME possui um corpo
docente, organizado com base em rigoroso processo seletivo. Isto é, a “convocação
dos instrutores é feito mediante cuidadosa seleção, consideradas, particularmente, a
competência profissional, as condutas militar e civil e a capacidade para o ensino [...]”
(BRASIL, 2016, p. 40). A Escola também estrutura-se com base em 4 (quadro) cursos
principais, quais sejam:
I - Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx);
II - Curso Internacional de Estudos Estratégicos (CIEE);
III - Cursos de Altos Estudos Militares (CAEM):
a) Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM);
b) Curso de Direção para Engenheiros Militares (CDEM) - em anos pares;
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c) Curso de Chefia e Estado-Maior para Oficiais Médicos (CCEM/Med) - em
anos ímpares;
d) Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais das Nações Amigas
(CCEM/ONA);
e
IV - Curso Preparatório à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
(CP/ECEME) (BRASIL, 2016, p. 31).

Conforme o Regulamento da Escola, no que tange especificamente ao CCEM,
este tem por objetivo habilitar Oficiais de carreira das Armas, Quadro de Material
Bélico e do Serviço de Intendência para missões de Oficial Superior privativas do
QEMA. Ou seja, o CCEM permite ocupar cargos e funções nas Organizações Militares
do Exército, no Ministério da Defesa e nos Órgãos da Presidência da República, além
de outros a critério do Comandante do Exército (BRASIL, 2016).
Tratando suscintamente sobre cultura organizacional, esta, segundo Schein
(1985), é composta por três níveis. O primeiro são os artefatos, os quais dizem
respeito aos rituais, símbolos, estruturas e processos. O segundo são os valores
compartilhados, traduzidos, nas organizações, pelas estratégias, metas e filosofias.
Já a terceira divisão é o nível das suposições, que são representadas pelas crenças,
percepções e os sentimentos inconscientes.
Dentro desse aspecto, os conteúdos atitudinais, trabalhados na ECEME ao
longo dos anos, estão profundamente vinculados com a interiorização pelos discentes
dos símbolos que referenciam o Oficial do QEMA. Estes símbolos, vivenciados no
contexto escolar, são incorporados pelos discentes que se tornam defensores e
difusores da cultura organizacional deste Estb Ens. Dessa forma, os conteúdos
atitudinais contribuem para a prática e consolidação dos símbolos que caracterizam a
ECEME, fortalecendo por conseguinte a identidade e a cultura organizacional deste
Estb Ens.

4.5 O DESENVOLVIMENTO E A AVALIAÇÃO DOS CONTEÚDOS ATITUDINAIS NA
ECEME

A profissão militar requere formação e aperfeiçoamento constante. De acordo
com o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.101, observa-se que essa característica
da profissão militar pode ser compreendida da seguinte forma:
O exercício da profissão militar exige uma rigorosa e diferenciada formação.
Ao longo da vida profissional, o militar de carreira passa por um sistema de
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educação continuada, que lhe permite adquirir as competências
específicas dos diversos níveis de exercício da profissão militar e realiza
reciclagens periódicas para fins de atualização e manutenção dos padrões
de desempenho (BRASIL, 2014c, p. 4-5, grifos nosso).

Salienta-se também que a atividade militar possui especificidades próprias, que
a diferencia de outras profissões. O profissional da guerra é aquele que cumpre as
missões e tarefas que vão decidir o combate, com a possibilidade iminente de um
dano físico ou da morte, nos treinamentos, na vida diária ou na guerra. Logo, a
capacitação profissional exige um programa de ensino voltado para a realidade a ser
vivenciada pelo concluinte no desempenho de suas funções após o curso e é
pensando nisso que a ECEME organiza seus cursos dentro da metodologia por
Competências (BRASIL, 2014c).
No âmbito do Ensino por Competências, o EB, aperfeiçoando a antiga
sistemática dos AAA, criou, em 2014, as Normas para Desenvolvimento e Avaliação
dos Conteúdos Atitudinais (NDACA-EB60-N-05.013), 1ª Edição. Estas normas foram
aperfeiçoadas ao longo dos anos, sendo atualizadas em 2018 e gerando a 2ª edição
das NDACA, as quais apresentam conceitos básicos importantes para a sua
aplicação, quais sejam:
I – Atitudes: tendências de atuação relativamente estáveis diante de
situações ou objetos que envolvam a presença de três componentes:
a) afetivo: maneira como a pessoa se sente em relação a uma norma ou valor;
b) cognitivo: ideias ou opiniões que determinam o posicionamento racional de
uma pessoa em relação a uma norma ou valor;
c) comportamental: expressão do comportamento ou ação relativa a uma
atitude;
II – Comportamento: compreende as ações observáveis nos indivíduos,
vinculadas a processos mentais, tais como sensação, emoção, percepção,
aprendizagem, inteligência e outros, em uma variedade de situações [...]
VII – Valores: princípios éticos a partir dos quais as pessoas julgam as
situações e as condutas e experimentam determinados sentimentos e
emoções. Exemplo: civismo, patriotismo, espírito de corpo, disciplina,
hierarquia, lealdade, honestidade, honra (BRASIL, 2018b, p. 5).

No que tange ao desenvolvimento dos conteúdos atitudinais, as NDACA
preconizam como princípio básico a interação direta entre professor e aluno. Isto é, “o
docente deve zelar por suas atitudes e valores, servindo de exemplo aos seus
discentes” (BRASIL, 2018b, p. 6). Além disso, os conteúdos atitudinais, segundo Brasil
(2018b), são melhor aprendidos quando o docente estabelece uma relação de
confiança mútua e de reciprocidade, de modo que, assim, os discentes consigam
adotar uma posição reflexiva com relação ao que aprenderam.
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De acordo com as NDACA, os documentos do ensino que permitem o
desenvolvimento e a avaliação dos conteúdos atitudinais são o Plano Integrado de
Disciplinas (PLANID), o Plano de Disciplinas (PLADIS) e o Plano de Sessão. O
PLANID menciona quais os conteúdos atitudinais devem ser desenvolvidos nas
situações integradoras. O PLADIS apresenta quais os conteúdos atitudinais devem
ser desenvolvidos nos assuntos. Por sua vez, o Plano de Sessão sinalizará quais os
conteúdos devem ser desenvolvidos por ocasião do estudo de um assunto ou bloco
de assuntos específicos (BRASIL, 2018b).
Em relação às avaliações da dimensão atitudinal, segundo as NDACA, estas
podem ocorrer por meio da heteroavaliação, da coavaliação e da autoavaliação. A
primeira variante, também chamada de avaliação vertical, é realizada pelos docentes.
Na segunda, conhecida como lateral, o aluno é avaliado pelos companheiros de curso
e também os avalia. Na autoavaliação, por sua vez, o militar, de forma consciente, faz
uma avaliação de si mesmo, sendo mais um instrumento, a fim de que se acompanhe
o desenvolvimento atitudinal do discente no curso (BRASIL, 2018b).
Observam-se, nas NDACA, ferramentas para o desenvolvimento dos
conteúdos atitudinais. Podem ser empregados exercícios como situações-problema,
projetos, pesquisas, simulações, grupos de discussão e outros. Além destes, os
conteúdos atitudinais podem ser trabalhados por meio de práticas específicas da
atividade militar, como formaturas, funções de comando, serviços de escala e etc.
Esses recursos permitem, pois, observar como o aluno reage à situações novas, como
articula conhecimentos aprendidos, como toma decisões, como interage com o grupo,
bem como supera os desafios apresentados no curso (BRASIL, 2018b).
Nesse diapasão, os Cursos de Altos Estudos Militares (CAEM) da ECEME,
como o CCEM, devem se preocupar em desenvolver simulações que traduzam
possíveis cenários a serem vivenciados pelo Oficial do QEMA. Portanto, faz-se
necessário um processo de ensino-aprendizagem que contemple o estabelecimento
de situações-problemas.
Quando da formulação de situações-problemas, há de se considerar que a
profissão militar é caracterizada por fatores estressantes, de modo que o aluno é
incentivado a encarar as simulações realizadas por meio dos trabalhos escolares
como algo interessante e desafiador. Isto é, o discente deve ser capaz de desenvolver
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resistência às tensões, por meio da habilidade de lidar com as demandas e
mudanças18 que lhe são impostas (DANTAS e SILVA, 2013).
Os Estb Ens podem definir normas próprias para o desenvolvimento e
avaliação dos conteúdos atitudinais dos alunos. Este ordenamento, designado como
Normas Internas para o Desenvolvimento e a Avaliação dos Conteúdos Atitudinais
(NIDACA), são voltadas para a realidade de cada Escola, como é o caso, das NIDACA
da ECEME, as quais mencionam o Plano de Avaliação da Área Atitudinal (PAAA)
como principal instrumento da Avaliação das Atitudes dos discentes, tendo a Seç
Pscpdg como principal gerente desse processo. Esta Seção, por sua vez, possui
diversos encargos, tais como:
I - Constituir os grupos de trabalho e os estados-maiores para as atividades
dos diversos cursos da ECEME, estabelecer os rodízios e estipular os
critérios de avaliação.
II - Supervisionar, controlar, orientar e acompanhar os avaliadores (instrutores
e alunos), conforme a metodologia adotada.
III - Elaborar o PAAA, em ligação com a Seção Técnica de Ensino e com os
coordenadores de curso.
IV - Levantar os possíveis erros de avaliação para posterior orientação dos
avaliadores, de modo a manter a correção e a qualidade da avaliação.
V - Notificar o aluno que apresentar, em alguma atitude a ser avaliada,
resultados insatisfatórios em relação ao grupo, acompanhando-o no seu
autoaprimoramento.
VI - Analisar e fiscalizar os resultados da avaliação da área atitudinal dos
alunos.
VII - Analisar e processar os FO da área atitudinal para efeito da avaliação
especial de atitudes, bem como elaborar a Ficha para Avaliação Vertical
Especial para apreciação e validação do Ch DE.
VIII - Realizar as Entrevistas de Baixo Desempenho.
IX - Processar as informações da FAP e da FAF.
X - Arquivar as FAF pelo prazo de 10 (dez) anos.
XI - Solicitar à STE, quando for o caso, a realização de pesquisas com vistas
ao aprimoramento destas NIDACA (BRASIL, 2018c, p. 4).

18

Diversos pesquisadores notaram que a mudança é um dos mais efetivos agentes estressores. Assim,
qualquer mudança em nossas vidas tem o potencial de causar estresse, seja uma mudança para
melhor ou pior. O estresse ocorre de forma variável, dependendo do evento de mudança, que pode ir
desde tirar a vida de outro ser humano à situação de mobilidade geográfica por imposição da Instituição
(DANTAS e SILVA, 2013, p. 16).
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Figura Nr 6 – Conteúdos atitudinais constantes do Eixo Transversal de cada curso da ECEME

.
Fonte: Brasil, 2018c.

Tratando do desenvolvimento atitudinal na ECEME, observa-se, nas NIDACA,
que este articula-se com a estratégia didática, com os objetivos de aprendizagem,
com o padrão de desempenho, com as peculiaridades da atividade de ensino e com
as características pessoais do docente. Além disso, o desenvolvimento do domínio
atitudinal na ECEME está relacionado diretamente com as atitudes do eixo
transversal, conforme pode ser visto acima. As mencionadas atitudes são constantes
dos perfis profissiográficos dos cursos da Escola (BRASIL, 2018c).
No que tange à avaliação da área atitudinal, as NIDACA também regulam que
o princípio da observação sistemática do comportamento e das opiniões dos alunos é
essencial para tal avaliação. Essa avaliação busca verificar o nível em que se encontra
o desenvolvimento das atitudes e valores em dado momento do curso, bem como
objetiva apresentar estratégias para que o discente atinja, de forma integral, os
conteúdos atitudinais previstos para o curso (BRASIL, 2018c).
Essa avaliação, ainda, compreende aspectos objetivos e subjetivos. Conforme
Brasil (2018c), os primeiros são verificados em situações concretas, como a
apresentação pessoal, cumprimento de horários, obediência às normas. Por outro
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lado, o viés subjetivo diz respeito aos comportamentos dos discentes nas atividades
diárias e nas relações do aluno com os superiores, os pares e com a Instituição.
Ainda, as modalidades de avaliação atitudinal na ECEME são a diagnóstica, a
formativa, a somativa e a especial. A Avaliação Diagnóstica é realizada por meio de
dinâmicas de grupo, testes sociométricos e testes psicológicos. A Avaliação Formativa
ocorre no início do ano letivo, com o objetivo de instruir os alunos no sistema
informatizado e ambientar como serão avaliados nas vertentes vertical e lateral. A
Avaliação Somativa tem seu resultado quantificado e indicado em termos de grau e
pontuação, segundo os níveis de desempenho na área atitudinal. A Avaliação
Especial acontece com base nas observações eventuais oriundas dos Fatos
Observados (FO) da área atitudinal, feitos pelos instrutores (BRASIL, 2018c).
Figura Nr 7 – Ficha de Registro de Fatos Observados da Área Atitudinal da ECEME.

Fonte: Brasil, 2018c
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Conforme as NIDACA, observa-se que a avaliação dos conteúdos atitudinais
na ECEME é executada com base nos chamados níveis de desempenho, os quais
são discriminados da seguinte forma:
I - DESTAQUE (D), se no âmbito do efetivo avaliado com o nível de
desempenho “P” o oficial destacou-se ao evidenciar a atitude considerada.
Trata-se de uma avaliação seletiva, porque deve considerar apenas os que
foram inicialmente avaliados com “P”;
II - PLENO (P), se no âmbito do efetivo avaliado o oficial evidenciou
plenamente a atitude considerada. Significa dizer que o aluno apresenta as
melhores condições na atitude, ou seja, a evidencia com grande intensidade;
III - ADEQUADO (A), se no âmbito do efetivo avaliado o oficial desempenhou
adequadamente a atitude considerada. Entende-se que o aluno manifesta a
atitude em boas condições, sem qualquer prejuízo para a atividade em
questão;
IV - SUFICIENTE (S), se no âmbito do efetivo avaliado o oficial teve um
desempenho mínimo que permita evidenciar a atitude considerada, com
manifestações ora positivas, ora negativas, revelando a necessidade de
melhorias pontuais; e
V - INSUFICIENTE (I), se no âmbito do efetivo avaliado o oficial não
evidenciou a atitude considerada. Significa que o oficial aluno não apresentou
o comportamento desejado, demonstrando ser insuficiente na atitude
avaliada (BRASIL, 2018b, p. 15).

Salienta-se, ainda, que a avaliação somativa, tanto na modalidade vertical
quanto na lateral, obedece ao método de escolha forçada. Esta sistemática para a
indicação dos níveis de desempenho tem a finalidade de minimizar erros de avaliação,
como de tendência central, leniência e o rigor excessivo dos avaliadores. Em cada
atitude, a indicação “D” corresponde no máximo a 25% (vinte e cinco por cento) do
efetivo considerado para o CCEM. Em cada atitude, a indicação “P” diz respeito no
máximo a 60% (sessenta por cento) do CCEM. Já a soma das indicações “D+P” deve
representar no máximo 60% (sessenta por cento) do quantitativo de alunos do CCEM,
enquanto que as indicações “A”, “S” e “I” não são limitadas (BRASIL, 2018c).
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Figura Nr 8 – Quantificação de escolha forçada para os Cursos de Altos Estudos Militares.

Fonte: Brasil, 2018c.

Na busca do desenvolvimento atitudinal, a Seç Pscpdg da ECEME, então,
estabelece os Grupos de trabalho (GT) para as atividades de ensino e de
complementação do ensino, conforme as singularidades dos respectivos cursos. Nos
Exercícios na Carta e no Terreno, os GT serão denominados estados-maiores (EM)
constituídos. Os GT de modo geral, serão formados com integrantes das diversas
funções de combate, sempre que possível, distribuídos de modo equilibrado.
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Figura 9 – GT em atividade de ensino.

Fonte: página eletrônica da ECEME.

Figura 10 – GT em atividade de ensino.

Fonte: página eletrônica da ECEME.

Os rodízios de GT e de função na Escola inserem-se, pois, nas medidas do
processo ensino-aprendizagem e favorecem o desenvolvimento e a avaliação dos
conteúdos atitudinais, por proporcionarem um grande número de observações e
julgamentos dos discentes, atenuando, em consequência, eventuais distorções de
avaliação. A periodicidade dos rodízios será dimensionada de acordo com os blocos
de conteúdos e disciplinas a serem desenvolvidas e a possibilidade de trocar as
funções dos alunos, com a finalidade de preservar os GT durante as atividades de
ensino e as de complementação de ensino.
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No âmbito dos GT, haverá, ainda, rodízios de funções, em virtude de
disposições curriculares, particularmente de chefe e de relator. Os chefes de GT serão
avaliados nas mesmas atitudes dos demais membros do grupo, acrescidas das
atitudes “Decisão” e “Direção”. As avaliações verticais dos conteúdos atitudinais no
CCEM ocorrem ao final de cada rodízio de funções e de grupos, nos ciclos do
Programa de Leitura (PL), na entrega do projeto de pesquisa e na entrega do TCC,
ao final de cada semestre e ao final do Curso, ficando a cargo da Seção de Ensino
relatora. As avaliações laterais atitudinais ocorrem ao final de cada rodízio de funções
e de grupos, ao final do Projeto Interdisciplinar (PI), ao término de cada semestre e ao
final do Curso.
Figura Nr 11 – Conteúdos atitudinais a serem desenvolvidos e avaliados no PI.

Fonte: Brasil, 2018c.
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Figura Nr 12 – Conteúdos atitudinais a serem desenvolvidos e avaliados por meio do TCC.

Fonte: Brasil, 2018c.

Figura Nr 13 – Conteúdos atitudinais a serem desenvolvidos e avaliados por meio do PL.

Fonte: Brasil, 2018c.

Nota-se que compete à Seç Pscpdg supervisionar, coordenar e controlar toda
a sistemática referente ao desenvolvimento e avaliação dos conteúdos atitudinais nos
cursos da Escola. Dessa forma, a Seç Pscpdg presta o apoio, o acompanhamento,
além de propor as estratégias e as ferramentas para melhoria contínua desse
processo na ECEME.
No CCEM, as avaliações da área atitudinal correspondem à 20% na NFC (Nota
Final de Curso) assim distribuídas: “I - Avaliação Vertical: 7,5%; II - Avaliação Lateral:
7,5%; III - Projeto Interdisciplinar: 2,5%. Será distribuído em 1,25% para vertente
vertical e 1,25% para vertente lateral; IV - TCC: 2,5% para vertente vertical” (BRASIL,
2018c, p. 18). Serão utilizados os níveis de desempenho atitudinais como menção
final, estando o oficial aluno “APTO”, quando obtiver, ao final do Curso, menção “B4”
ou superior em todos os conteúdos atitudinais avaliados. De acordo com Brasil
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(2018c), aquele que não atingir a menção “B4” ou superior nos conteúdos atitudinais
avaliados, é submetido ao Conselho de Ensino para confecção de parecer quanto à
aprovação ou à reprovação.
Figura Nr 14 – Menção e nível de desempenho atitudinal.

Fonte: Brasil, 2018c.

No que concerne à Avaliação da Área Atitudinal, o Oficial aluno é informado,
após o término de cada semestre, sobre seu resultado parcial por meio da Ficha de
Avaliação Parcial da Área Atitudinal (FAP). Esta contém os resultados das avaliações
verticais e laterais, a última autoavaliação, o resultado das Áreas de Trabalho (AT),
bem como a última autoindicação das AT. Destaca-se, conforme Brasil (2018c), que
as AT são aquelas em que o oficial poderá atuar (pessoal, operações, finanças, etc.)
após a realização do CCEM. Assim, a FAP é disponibilizada aos alunos no sistema
informatizado, após o que o aluno envia o “ciente eletrônico” para a Spscpdg.
Nesse contexto, no final do curso, o discente é informado sobre seu resultado
final de avaliação, por intermédio da Ficha de Avaliação Final da Área Atitudinal (FAF).
Nesta outra ficha, os mesmos tipos de dados da FAP serão discriminados,
apresentando as avaliações realizadas durante o curso. Isto é, a FAF e a FAP
possuem modelos semelhantes. A FAF será impressa em 2 (duas) vias, sendo uma
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destinada ao aluno e a outra arquivada na Seç Pscpdg por um período de 10 (dez)
anos.
Figura Nr 15 – Modelo de Ficha de Avaliação Parcial (FAP) e Final (FAF).

Fonte: Brasil, 2018c.

4.6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O instrumento de coleta de dados utilizado para esta pesquisa foi o
questionário. Este objetivou verificar em que medida os conteúdos atitudinais
desenvolvidos no CCEM, nos dias atuais, estão adequados ao desempenho
profissional do Oficial do QEMA frente aos desafios do mundo contemporâneo.
Nesse escopo, a pesquisa intencionou alcançar as percepções dos Oficias
possuidores do CCEM em relação aos conteúdos atitudinais trabalhados na ECEME,
a partir da implementação da metodologia do Ensino por Competências.
O presente questionário foi elaborado tomando como base os 13 (treze)
conteúdos atitudinais previstos nas NIDACA da ECEME. Nesse mister, para cada
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conteúdo atitudinal foi formulado um questionamento, a fim mensurar o quão aquele
determinado conteúdo é adequado na formação do Oficial formado na ECEME.
Preencheram o questionário em tela um total de 50 (cinquenta) militares.
Deste total, 3 (três) respostas foram atribuídas ao posto de Coronel, 26 (vinte e seis)
ao posto de Tenente Coronel e 21 (vinte e uma) ao posto de Major. O gráfico abaixo
representa as porcentagens das respostas dos participantes por postos:
Gráfico 1 – % dos militares participantes por postos.

Fonte: o autor.

Em relação aos cursos da ECEME, o questionário revelou que a quase
totalidade dos participantes foi de militares que fizeram o CCEM Armas, Quadro e
Serviço. Não Houve participação de militares possuidores do CCEM Médico, nem de
militares que fizeram o CDEM. Verificou-se também que 1 (uma) resposta foi atribuída
a um militar que frequentou o CCEM ONA. Desse modo, a amostra, pode-se dizer,
ficou limitada ao CCEM Armas, Quadro e Serviço, reduzindo o escopo desta pesquisa
de campo, conforme se observa a seguir:
Gráfico 2 – % distribuição dos participantes por cursos da ECEME.

Fonte: o autor.
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Das respostas ao questionário, certificou-se que alguns militares não
realizaram o CCEM dentro da abordagem educacional das competências. Partindo da
premissa de que tal metodologia foi efetivamente implantada na ECEME no ano de
2015, houve a necessidade de desconsiderar algumas respostas ao questionário.
Assim sendo, de um total de 50 (cinquenta) participações, 7 (sete) não foram
aproveitadas, já que estes militares realizaram o CCEM antes de 2015. Ainda, 2 (duas)
respostas foram desprezadas, tendo em vista referenciarem Oficiais que vão concluir
o CCEM Armas, Quadro e Serviço somente no ano de 2020. Ou seja, obteve-se um
total de 41 (quarenta e uma) respostas válidas, sendo uma amostragem plausível para
o tipo de pesquisa que se propôs a realizar.
Gráfico 3 – % dos participantes por ano de conclusão do curso da ECEME.

Fonte: o autor.

A partir do questionamento Nr 1, concentrou-se precisamente nos conteúdos
atitudinais para o CCEM. Nesse sentido, a pergunta Nr 1 apresentou-se da seguinte
forma: define-se, segundo as NIDACA (2018), que AUTOAPERFEIÇOAMENTO é a
capacidade de agir voluntariamente no sentido de melhorar seus conhecimentos,
capacidades, atitudes e valores. Na sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento
deste conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
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Gráfico 4 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal AUTOAPERFEIÇOAMENTO.

Fonte: o autor.

Notou-se, conforme o gráfico acima, que 50 (cinquenta) % dos respondentes
mostraram que o conteúdo atitudinal AUTOAPERFEIÇOAMENTO é adequado ao
Oficial do QEMA, 30 (trinta) % o consideram muito adequado e 14 (quatorze) % o
indicam como mais ou menos adequado, perfazendo um total de 80 (oitenta) % da
amostra. Portanto, tem-se um quantitativo maior daqueles que consideram tal
conteúdo atitudinal como adequado ao futuro Oficial do QEMA.
Quanto ao questionamento Nr 2, este consistiu na seguinte indagação: definese, segundo as NIDACA (2018), que COOPERAÇÃO é a capacidade de contribuir
espontaneamente para o trabalho de alguém e/ou de uma equipe. Na sua opinião,
como o Sr avalia o desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
Gráfico 5 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal COOPERAÇÃO.

Fonte: o autor.

Observou-se, de acordo com exposto acima, que 48 (quarenta e oito) % dos
Oficias responderam o questionário dizendo que o conteúdo decisão é muito
adequado. Por outro lado, 42 (quarenta e dois) % ponderam que tal conteúdo é
adequado ao Oficial do QEMA. Já 8 (oito) % percebem a COOPERAÇÃO como mais
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ou menos adequado. Assim, a amostra de 90 (noventa) % aponta que o conteúdo
atitudinal COOPERAÇÃO é considerado muito adequado e adequado ao futuro Oficial
do QEMA, demonstrando a relevância do desenvolvimento deste conteúdo no CCEM.
No que diz respeito à pergunta Nr 3, formulou-se a seguinte questão: definese, segundo as NIDACA (2018), que DECISÃO é a capacidade de optar pela
alternativa mais adequada, em tempo útil e com convicção, evitando a omissão, a
inação ou a ação intempestiva. Na sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento
deste conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
Gráfico 6 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal DECISÃO.

Fonte: o autor.

Percebeu-se que 58 (cinquenta e oito) % indicaram que o conteúdo DECISÃO
é adequado, 32 (trinta e dois) % entendem tal conteúdo como muito adequado, bem
como 8 (oito) % sinalizam tal conteúdo como mais ou menos adequado. Nesse
sentido, 90 (noventa) % da amostra sugere, portanto, uma superioridade daqueles
que percebem o conteúdo DECISÃO como muito adequado e adequado.
Dando sequência ao estudo, o questionamento Nr 4 prevê tal situação: definese, segundo as NIDACA (2018), que FLEXIBILIDADE é a “capacidade de reformular
planejamentos e comportamentos, com prontidão, diante de novas exigências”. Na
sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no aluno
da ECEME?
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Gráfico 7 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal FLEXIBILIDADE.

Fonte: o autor.

Observou-se que 36 (trinta e seis) % dos inquiridos classificou o conteúdo
como muito adequado. De igual forma, 36 (trinta e seis) % indicaram que tal conteúdo
é adequado na formação do Oficial do QEMA. Além disso, 20 (vinte) % entendem tal
conteúdo como mais ou menos adequado. Isto é, 72 (setenta e dois) % da amostra
indica o conteúdo FLEXIBILIDADE como muito adequado e adequado, além de existir
um parcela expressiva que aponta tal conteúdo como mais ou menos adequado.
No tocante ao questionamento Nr 5, este foi baseado em tal condição: definese, segundo as NIDACA (2018), que AUTOCONFIANÇA é a “capacidade de
demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, nas diferentes circunstâncias”.
Na sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no
aluno da ECEME?
Gráfico 8 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal AUTOCONFIANÇA.

Fonte: o autor.
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AUTOCONFIANÇA como um conteúdo adequado, 24 (vinte e quatro) % percebem tal
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conteúdo como muito adequado e 10 (dez) % ponderam que tal conteúdo atitudinal é
mais ou menos adequado. Assim, de uma soma de 86 (oitenta e seis) % da amostra
apresentada, observa-se uma prevalência da menção adequado em ralação às
demais.
O questionamento Nr 6, por sua vez, permitiu uma reflexão importante e deuse com base na seguinte pergunta: define-se, segundo as NIDACA (2018), que
CORAGEM MORAL é a “capacidade agir de forma firme e destemida, expondo-se
perante o superior, pares e subordinados, com a possibilidade de sofrer algum
prejuízo pessoal, no sentido do cumprimento da missão”. Na sua opinião, como o Sr
avalia o desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
Gráfico 9 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal CORAGEM MORAL.

Fonte: o autor.

Como resultado, com base no gráfico acima, obteve-se 46 (quarenta e seis)
% que admitem tal conteúdo atitudinal como adequado, 26 (vinte e seis) % como mais
ou menos adequado e 18 (dezoito) % como muito adequado, traduzindo um total de
90 (noventa) % da amostra. Portanto, neste caso em especial, ressalta-se que a
parcela referente àqueles que consideram tal conteúdo como muito adequado e
adequado predominou sobre o somatório das outras opções.
O questionamento Nr 7 suscita uma reflexão importante, a partir de tal
arguição: define-se, segundo as NIDACA (2018), que DIREÇÃO é a “capacidade de
conduzir e coordenar grupos e/ou pessoas, na consecução de determinado objetivo”.
Na sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no
aluno da ECEME?

55

Gráfico 10 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal DIREÇÃO.

Fonte: o autor.

A resposta ao questionamento acima teve uma parcela de 58 (cinquenta e
oito) % que elegeu a DIREÇÃO como conteúdo adequado e 38 (trinte e oito) %
correspondente àqueles que apontaram tal conteúdo como muito adequado. Logo,
neste total de 96 (noventa e seis) % da amostra, observa-se uma preponderância
daqueles que consideram a direção como conteúdo muito adequado e adequado.
Com relação ao questionamento Nr 8, buscou-se a percepção dos Oficiais
possuidores do CCEM, a partir da seguinte pergunta: define-se, segundo as NIDACA
(2018), que OBJETIVIDADE é a “capacidade de destacar o fundamental do supérfluo
para a realização de uma tarefa ou solução de um problema”. Na sua opinião, como
o Sr avalia o desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
Gráfico 11 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal OBJETIVIDADE.

Fonte: o autor.

Verificou-se, com base no gráfico acima, que 54 (cinquenta e quatro) %
visualizam o conteúdo atitudinal OBJETIVIDADE como adequado, 32 (trinta e dois) %
indicam tal conteúdo como muito adequado e 8 (oito) % o consideram mais ou menos
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adequado. Isto é, a soma de 86 (oitenta e seis) % da amostra demonstra a prevalência
daqueles que entendem a objetividade como conteúdo muito adequado e adequado
na formação do futuro Oficial do QEMA.
No questionamento Nr 9, buscou-se realizar a seguinte abordagem: definese, segundo as NIDACA (2018), que COMUNICABILIDADE é a “capacidade de
transmitir de maneira eficaz os argumentos e compreender a argumentação alheia,
obtendo troca construtiva de informações”. Na sua opinião, como o Sr avalia o
desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
Gráfico 12 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal COMUNICABILIDADE.

Fonte: o autor.

Como resposta ao questionamento Nr 9, depreende-se, do gráfico acima, que
52 (cinquenta e dois) % considera a COMUNICABILIDADE como conteúdo atitudinal
adequado. Já 38 (trinta e oito) % admite que tal conteúdo é muito adequado na
formação do Oficial que passa pela ECEME e 10 (dez) % considera a
COMUNICABILIDADE como mais ou menos adequado. Ou seja, de um total de 90
(noventa)

%

da

amostra,

há

superioridade

daqueles

que

percebem

a

comunicabilidade como conteúdo muito adequado e adequado ao Oficial QEMA.
Interessante foi a percepção dos Oficiais possuidores do CCEM com relação
ao questionamento Nr 10. Tal questão foi assim elaborada: define-se, segundo as
NIDACA (2018), que CRIATIVIDADE é a “capacidade de produzir novos dados, ideias
e/ou realizar combinações originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz”. Na
sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento deste conteúdo atitudinal no aluno
da ECEME?
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Gráfico 13 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal CRIATIVIDADE.

Fonte: o autor.

Verificou-se que, do acima exposto, 54 (cinquenta e quatro) % considera a
criatividade como conteúdo adequado, 18 (dezoito) % como mais ou menos adequado
e 18 (dezoito) % como pouco adequado. Dessa maneira, um total de 62 (sessenta e
dois) % da amostra entende a CRIATIVIDADE como um conteúdo atitudinal muito
adequado e adequado ao Oficial possuidor do CCEM, havendo, por outro lado, uma
parcela significativa de 36 (trinta e seis) % que considera a criatividade como conteúdo
mais ou menos adequado e pouco adequado.
Quanto ao questionamento Nr 11, este consistiu na pergunta que se segue:
define-se, segundo as NIDACA (2018), que DISCIPLINA INTELECTUAL é a
“capacidade de adotar e defender a decisão superior e/ ou do grupo mesmo tendo
opinado em contrário”. Na sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento deste
conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
Gráfico 14 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal DISCIPLINA INTELECTUAL.

Fonte: o autor.
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Nesse diapasão, o questionamento Nr 11 teve como respostas: 64 (sessenta
e quatro) % correspondente àqueles que identificam o conteúdo DISCIPLINA
INTELECTUAL como adequado, 22 (vinte e dois) % como muito adequado e 12 (doze)
% como mais ou menos adequado, totalizando 98 (noventa e oito) % da amostra.
Nota-se, pois, que a classificação adequado é muito superior em relação às outras.
Dando prosseguimento, o questionamento Nr 12 foi elaborado, tendo como
base a seguinte demanda: define-se, segundo as NIDACA

(2018), que

ORGANIZAÇÃO é a “capacidade de desenvolver atividades profissionais de forma
sistemática e metódica”. Na sua opinião, como o Sr avalia o desenvolvimento deste
conteúdo atitudinal no aluno da ECEME?
Gráfico 15 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal ORGANIZAÇÃO.

Fonte: o autor.

Segundo o gráfico acima, nota-se um quadro de respostas com tal
configuração: 64,3 (sessenta e quatro vírgula três) % opinam em dizer que o conteúdo
ORGANIZAÇÃO é adequado, 21,4 (vinte e um vírgula quatro) % consideram tal
conteúdo mais ou menos adequado e 14,3 (quatorze vírgula três) % admitem a
ORGANIZAÇÃO como conteúdo muito adequado, somando 100 (cem) % da amostra.
Tal resultado permite inferir que há uma predominância daqueles que consideram o
conteúdo atitudinal ORGANIZAÇÃO como adequado.
Na sequência, o questionamento Nr 13 consistiu em levantar, dentre os
conteúdos atitudinais listados acima a seguinte condição: qual seria o mais adequado
na formação do Oficial do QEMA?
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Gráfico 16 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal mais adequado na formação do
Oficial do QEMA.

Fonte: o autor.

Em relação ao questionamento Nr 13, percebeu-se que o conteúdo atitudinal
DECISÃO foi o que obteve maior expressão. Este conteúdo apresentou um total de
22 (vinte e dois) %. Logo, da amostra em destaque, observa-se que a DECISÃO é o
conteúdo, segundo a opinião dos participantes, mais adequado ao futuro Oficial do
QEMA.
Como último item, o questionamento Nr 14 procurou verificar junto aos Oficiais
possuidores do CCEM a seguinte informação: dentre os conteúdos atitudinais listados
acima, qual seria o menos adequado na formação do Oficial do QEMA?
Gráfico 17 – % das respostas em relação ao conteúdo atitudinal menos adequado na formação do
Oficial do QEMA.

Fonte: o autor.

Com um olhar sobre o gráfico acima, identificou-se que o conteúdo atitudinal
CRIATIVIDADE foi o que teve maior votação. Nesse aspecto, tal conteúdo manifestou
um índice de 24 (vinte e quatro) %. Diante disso, compreende-se que a amostra deste
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estudo sinaliza que a CRIATIVIDADE é o conteúdo atitudinal menos adequado na
formação do Oficial que realiza o CCEM.
Da análise realizada em relação aos 13 (treze) questionamentos, concluiu-se
que as porcentagens que tratam dos conteúdos como “pouco adequado” e “nada
adequado” foram ínfimas em todos os questionamentos. Observou-se também que as
porcentagens vistas como “mais ou menos adequado” foram menores do que aquelas
entendidas como “adequado” em todos os questionamentos. Além disso, as parcelas
relativas à “mais ou menos adequado” foram inferiores àquelas tidas como “muito
adequado” em grande parte das questões estruturadas e, por isso, as classificações
“mais ou menos adequado”, “pouco adequado” e “nada adequado”, praticamente, não
foram consideradas durante a interpretação dos resultados.
Por ocasião da análise deste instrumento, fixou-se nas maiores porcentagens
evidenciadas nos gráficos representativos dos questionamentos. As respostas, em
grande parte dos mencionados questionamentos, mostraram a preeminência das
menções “adequado” e “muito adequado”, permitindo, em última instância, deduzir
que mais de 70 (setenta) % da amostra dos Oficias QEMA participantes desta
pesquisa avalia como adequados e muito adequados os conteúdos atitudinais
elencados nesta pesquisa.

5 CONCLUSÃO

Ao longo desta pesquisa, procurou-se demonstrar a relevância do
desenvolvimento e da avaliação dos conteúdos atitudinais no CCEM da ECEME, na
recente conjuntura educacional do EB, estruturada dentro da metodologia do ensino
por competências.
Do estudo realizado, pôde-se inferir que a ECEME, no contexto atual, está
organizada dentro dos parâmetros pedagógicos estabelecidos pelo ensino por
competências. Nesse sentido, verificou-se que a construção dos conteúdos atitudinais
junto aos discentes desta Escola de Alto Estudos Militares vai muito mais além do que
simplesmente a adequação da ECEME às normas da área atitudinal do escalão
superior, como as NDACA.
Os mencionados conteúdos atitudinais mostrados ao longo desta pesquisa
foram desenvolvidos, em alguma medida, ao longo da história da ECEME. No
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passado, a preocupação com o domínio afetivo contribuiu para a construção e
consolidação dos símbolos desta Escola, ensejando a identidade e a cultura
organizacional deste Estb Ens do EB. Hoje, percebe-se um processo de ensinoaprendizagem fortemente voltado para a incorporação dos conteúdos atitudes
inerentes ao Oficial do QEMA, contribuindo, seguramente, para o sucesso e o
reconhecimento dos militares formados na ECEME, dentro e fora do país.
Observou-se que os antecedentes do ensino por competências, como os AAA,
foram importantes para a adoção de uma prática no EB voltada para a dimensão
atitudinal nos discentes. Os antigos AAA sinalizaram a necessidade de se trabalhar
os aspectos afetivos nas escolas militares. Por outro lado, atestou-se que a concepção
atual do ensino por competências preconiza um espectro de possibilidades
pedagógicas muito maior para o desenvolvimento e a avaliação dos conteúdos
atitudinais a ser melhor explorado, permitindo uma qualificação militar adequada aos
cenários desafiadores do mundo contemporâneo.
Confirmou-se que a concepção das competências no EB está em perfeita
sintonia com as teorias aceitas na atualidade. Nesse diapasão, mostrou-se que os
documentos do EB que tratam das competências estão alinhados com os
pressupostos teóricos de grandes pensadores, como Perrenoud, bem como Zabala e
Laia. Logo, constatou-se que a abordagem por competências é uma ferramenta
precisa e valiosa para nortear os rumos do desenvolvimento e da avaliação atitudinal,
sendo, pois, uma realidade concretizada nas escolas do DECEx por determinação do
Comandante do EB, de modo que não cabe retrocesso e sim aperfeiçoamento dessa
sistemática.
Percebeu-se, nesta pesquisa, que a ECEME tem sua missão, objetivos e
projeto pedagógico muito bem definidos. Desde a origem da Escola, os integrantes
deste Estb Ens, a estrutura, bem como os processos estiveram voltados, desde cedo,
para o desenvolvimento de competências, especialmente atitudinais, nos discentes.
Tal responsabilidade está ligada ao fato de que a ECEME sempre teve o encargo de
formar os assessores de alto nível e os futuros líderes do EB, capacitando-os para
planejar e conceber estratégias de segurança e defesa em prol do país.
Nesse sentido, constatou-se que os conteúdos atitudinais do CCEM atendem
ao perfil do assessor e líder que a Escola precisa formar. Verificou-se que o discente
do CCEM é estimulado à resolução de problemas militares complexos, mobilizando
conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para solucionar
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situações-problema. Os discentes devem ser capazes de solucionar desafios que lhe
são impostos no contexto de operações militares de guerra e não guerra. Diante disso,
observou-se que os conteúdos atitudinais são indispensáveis ao êxito do CCEM, visto
que compõem o caráter dos homens que conduziram os rumos da Força Terrestre,
seja em situação de normalidade ou não normalidade.
Apurou-se que o desenvolvimento atitudinal na ECEME faz parte de uma
metodologia muito bem organizada. Verificou-se que o desenvolvimento atitudinal
ocorre por meio de práticas escolares próprias da ECEME, como os exercícios de
comando, o trabalho de estado-maior por meio de GT e por meio do exemplo técnicoprofissional dos instrutores da Escola, além de outras possibilidades.
Observou-se, ainda, que a Seç Pscpdg tem papel fundamental na
operacionalização dos conteúdos atitudinais nos discentes da ECEME. De igual
forma, os agentes diretos de ensino, como os instrutores, têm grande peso nesse
processo de desenvolvimento atitudinal dos discentes, fazendo com que os alunos
retifiquem ou ratifiquem os conteúdos atitudinais previstos para o curso.
No que tange aos mecanismos de apoio do domínio atitudinal, existe o
acompanhamento psicológico por meio de especialistas e os feedback realizados pela
Seç Pscpdg. Em determinados momentos do curso, os discentes são convidados a
comparecerem a Seç Pscpdg, a fim de receberem orientações relacionados ao seu
desempenho atitudinal. Dessa forma, estes dispositivos, desenvolvidos por intermédio
das intervenções oportunas, revelam-se como recursos imprescindíveis para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento atitudinal dos alunos deste Estb Ens.
Quanto à avaliação atitudinal, entendeu-se que essa atividade é possível, pois
decorre de uma observação regular e sistematizada. Esta ferramenta de medição do
desempenho escolar ocorre tendo como base a autoavalição, a coavaliação e a
heteroavaliação, tal como apresenta as NIDACA e que, por sua vez, está alinhada as
NDACA do DECEx. Esse mecanismo certamente favorece uma avaliação mais
precisa e efetiva quanto à nota atitudinal, uma vez que se utiliza do conhecido preceito
da avaliação gerencial em 360 (trezentos e sessenta) graus.
As avaliações dos discentes são realizadas no sistema informatizado da
ECEME. Após o lançamento, as informações são convertidas em uma nota atitudinal.
Esta, como já foi mencionado, influenciará o grau final do curso e repercutirá ao longo
da carreira do Oficial nos processos em que este for submetido. Dessa forma, faz-se
necessária, tal como vem sendo feito, uma sensibilização e esclarecimento prévio, no
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início do ano letivo, aos alunos e à toda a equipe de instrução acerca da relevância
destas avalições no CCEM.
A partir do questionário aplicado, levantou-se as percepções dos Oficiais já
possuidores do CCEM em relação aos conteúdos atitudinais trabalhados na ECEME,
a partir da implementação da metodologia do ensino por competências. Tais
percepções suscitaram diversas reflexões acerca dos conteúdos atitudinais previstos
para o aluno do CCEM, como o conteúdo decisão sendo o mais adequado e o
conteúdo criatividade como o menos adequado na formação do futuro Oficial do
QEMA. Assim, torna-se imprescindível que a Escola mantenha uma avaliação
contínua de toda a sistemática de desenvolvimento atitudinal e envide esforços para
identificar, no curso deste processo, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria.
Conclui-se que os conteúdos atitudinais são primordiais no CCEM, pois
permitem uma formação militar condizente com as demandas dos tempos modernos.
Depreende-se que o viés atitudinal é imprescindível àqueles que passam pelos
bancos escolares da ECEME, os quais deverão demonstrar capacidades para agir
eficientemente, seja na guerra ou em tempos de paz, na defesa dos interesses do EB.
Do exposto, ao término deste trabalho, pode-se inferir que o desenvolvimento
dos conteúdos atitudinais trabalhados na ECEME segue os pressupostos teóricos dos
grandes pensadores sobre essa temática e atende aos parâmetros pedagógicos
preconizados pelo ensino por competências, uma vez que promove um processo de
ensino-aprendizagem fortemente voltado para a dimensão atitudinal. Tal sistemática
vem contribuindo para uma formação militar condizente com as demandas dos tempos
modernos, permitindo a manutenção e a difusão dos valores e tradições da ECEME,
além de fortalecer a imagem da Escola como instituição de ensino de reconhecido
prestígio nacional e internacional.
Por fim, encerra-se este trabalho com uma citação que representa os militares
formados na ECEME e que, em última instância, sintetiza as competências desejadas
ao futuro Oficial do QEMA: “O valor dos estudos na Escola de Estado-Maior do
Exército não está no muito que o oficial faz como aluno e, sim, no muito que vai
realizar depois. O seu diploma só tem valia se valimento houver no desempenho
que deve o oficial dar as funções que este documento lhe confere" (Marechal
Castello Branco).
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