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     Introdução 

     O advento do ensino por competências trouxe para os estabelecimentos de Ensino do Exército 

Brasileiro, e consequentemente para a Escola de Saúde do Exército (EsSEx), a necessidade de se 

fazer alterações nos currículos escolares e nos perfis profissiográficos para se adaptar à nova 

realidade. 

     Competência é a ação de mobilizar recursos diversos, integrando-os para definir e atuar em 

diferentes situações. Dentre os recursos mobilizados pelas competências, daremos destaque às 

atitudes e valores, tema do presente trabalho 

     Currículo é um conjunto de experiências de ensino espontâneas ou intencionais que permeiam 

os contextos educativos, se manifestando por meio das diretrizes e normas estabelecidas pelas 

políticas de ensino dos órgãos gestores, do planejamento, e da realização de atividades 

pedagógicas nos Estabelecimentos de Ensino. 

     O currículo é construído em seis etapas. A terceira etapa da construção curricular, mais 

relevante para o presente trabalho, é a elaboração do perfil profissiográfico, documento que 

determina as habilitações profissionais a serem obtidas pelos concludentes dos cursos. Como 

componente do perfil profissiográfico temos o eixo transversal, que consiste numa lista de 

componentes de grande importância para o desempenho profissional, dentre elas atitudes e 

valores. 

    A seguir, veremos como as atitudes e valores são desenvolvidos na Escola de Saúde do 

Exército. 

 

     Discussão e análise crítica sobre o assunto 

      

     Primeiramente, entendamos atitudes como tendências de atuação relativamente estáveis diante 

de situações ou objetos que envolvem a presença de três componentes: cognitivo, comportamental 

e afetivo, este último mais afeto ao nosso trabalho. Vamos atentar mais especificamente ao que 

chamamos de conteúdos atitudinais, que são 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. 

     A Diretoria de Educação Superior Militar havia determinado que o ensino por competências 

seria implantado na EsSEx inicialmente em 2017, sendo efetivamente posta em prática já no ano 

de 2018. Buscando se adaptar à nova realidade, a escola montou um Grupo de Construção 

Curricular (GCC), onde se definiram quais conteúdos atitudinais seriam desenvolvidos, conteúdos 

estes desejáveis e necessárias ao Oficial do Serviço de Saúde até o posto de Capitão. Este GCC foi 



 

supervisionado pelo diretor de ensino e composto pelo chefe da Divisão de Ensino, chefe da Seção 

Técnica de Ensino, chefe da Seção Psicopedagógica, coordenador do Curso de Formação de 

Oficiais (CFO) e outros instrutores e integrantes do Corpo Docente julgados necessários. Por 

possuírem afinidade, ficou decidido que nos três cursos de formação de Oficiais da escola 

(médicos, farmacêuticos e dentistas) seriam desenvolvidos os mesmos conteúdos atitudinais. 

     O desenvolvimento dos conteúdos atitudinais exige interação entre discentes e docentes. Para 

isso os docentes devem: tomar conhecimento das Normas Internas para Desenvolvimento e 

Avaliação dos Conteúdos Atitudinais (NIDACA); criar situações que permitam a prática das 

atitudes e valores que estão sendo desenvolvidos; e zelar por suas atitudes e valores, servindo de 

exemplo aos seus discentes. Na instituição militar, o desenvolvimento dos conteúdos atitudinais 

acontece no cotidiano do ambiente escolar, onde se desenvolvem valores. Entendamos valores 

como princípios éticos a partir dos quais as pessoas julgam as situações e as condutas e 

experimentam determinados sentimentos e emoções. 

      O desenvolvimento dos conteúdos atitudinais é indissociável a, primeiramente, o 

desenvolvimento de valores. As Instituições Militares possuem referenciais fixos, fundamentos 

imutáveis e universais. São os valores militares, que influenciam, de forma consciente ou 

inconsciente, o comportamento e, em particular, a conduta pessoal de cada integrante da 

Instituição. A eficiência, a eficácia e mesmo a sobrevivência das Forças Armadas decorrem de um 

fervoroso culto a tais valores. Vejamos agora como são desenvolvidos os valores na EsSEx: 

     Patriotismo: explica-se aos alunos o sentido de amor incondicional à Pátria, o significado da 

vontade inabalável do cumprimento do dever militar, e que o cumprimento do dever militar pode 

inclusive exigir o sacrifício da própria vida. 

     Civismo: os alunos são orientados a cultuar aos símbolos nacionais, aos valores e às tradições 

históricas, à História-Pátria, em especial a militar e aos heróis nacionais e chefes militares do 

passado. 

     Fé na missão do Exército: os alunos são orientados a terem crença inabalável na missão do 

Exército Brasileiro e das Forças Armadas, na missão de defender a Pátria, garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem. Explica-se aos alunos o significado de amar o Exército Brasileiro. 

     Amor à profissão: os alunos são orientados a demonstrarem a satisfação por pertencer à 

Instituição, a demonstrarem o culto de valores como o entusiasmo, a motivação profissional, a 

dedicação integral ao serviço, o trabalho por prazer, a irretocável apresentação individual, e a 

demonstrarem a consciência profissional, espírito de sacrifício, o gosto pelo trabalho bem feito, a 

prática consciente dos deveres e da ética militares e a satisfação do dever cumprido. Explica-se 

aos alunos o jargão militar: “Vibrar” com “as coisas” do Exército. 



 

     Aprimoramento técnico-profissional: os alunos são orientados a buscarem, por iniciativa 

própria, seu continuado aperfeiçoamento técnico-profissional. 

     Espírito de corpo: os alunos são orientados a terem orgulho de integrar o Exército Brasileiro, 

de atuar em uma Organização militar do Exército Brasileiro, do exercício de suas atividades 

profissionais. Explica-se aos alunos o conceito de “orgulho coletivo” e “vontade coletiva”. 

     Hierarquia: explica-se aos alunos que a hierarquia é traduzida como a ordenação da autoridade 

em diferentes níveis, que é alicerçada no respeito entre chefes e subordinados, que se baseia na 

compreensão recíproca de seus direitos e deveres, e que se baseia na liderança em todos os níveis. 

     Vejamos agora como são desenvolvidos os conteúdos atitudinais na EsSEx: 

      Autoconfiança: os alunos são orientados a agir com segurança e convicção nas próprias 

capacidades e habilidades em diferentes circunstâncias. São orientados e observados se estão 

agindo com segurança na realização de trabalhos que lhe são afetos; se estão demonstrando 

segurança ao prestar esclarecimentos de ordem profissional; e se estão demonstrando conduta 

convicta e segura diante de qualquer situação. 

     Apresentação: os alunos são orientados a primar por sua postura, uniforme, corte de cabelo, 

aparência e higidez física. São orientados e observados se estão se fardando com esmero 

independentemente de datas ou atividades programadas; se são cuidadosos com sua aparência 

pessoal; e se estão externando comportamentos compatíveis com os padrões militares. 

     Dedicação: os alunos são orientados a realizar as atividades necessárias ao cumprimento da 

missão com empenho e entusiasmo. É o desprendimento de si próprio em favor de outrem ou de 

alguma ideia. São orientados e observados se estão atuando, com interesse, na execução de suas 

tarefas; se estão se empenhando de maneira exemplar às suas missões; e se estão se preparando 

para atingir o melhor nível de desempenho na execução de suas atribuições. 

     Equilíbrio emocional: os alunos são orientados a agir controlando as próprias reações 

emocionais e sentimentos, para se conduzir de modo apropriado, nas diferentes situações. É a 

capacidade de enfrentar obstáculos e ter controle dos sentimentos e das reações. São orientados e 

observados se estão reagindo com sensatez diante de situações desgastantes e quando os 

resultados lhe são desfavoráveis; se estão defendendo suas ideias sem se alterar ou exaltar; e se 

estão se mantendo calmo frente a problemas aparentemente insolúveis. 

     Flexibilidade: os alunos são orientados a ajustarem-se apropriadamente às mudanças de 

planejamentos e comportamentos. São orientados e observados se estão se familiarizando e 

aceitando mudanças nas tarefas e atribuições; se estão reformulando suas ideias em face de novos 

argumentos; e se estão modificando uma tarefa diante de uma sugestão mais eficaz para o 

cumprimento da missão. 



 

     Meticulosidade: os alunos são orientados a agirem atendo-se às minúcias relevantes para o 

desempenho profissional. São orientados e observados se estão analisando minuciosamente 

detalhes significativos de problemas, situações e/ou fatos apresentados; se estão examinando 

cuidadosamente os dados a sua disposição, com a finalidade de melhor interpretá-los; e se estão 

analisando todas as partes de um problema. 

     Responsabilidade: os alunos são orientados a assumirem as consequências de suas atitudes e 

decisões. São orientados e observados se estão admitindo seus erros, não tentando se isentar de 

culpa; se estão prestando conta de seus atos, sem se utilizar de subterfúgios para justifica-los; e se 

estão observando previamente as regras de segurança na realização de uma tarefa. 

 

     Conclusão 

     Os conteúdos atitudinais são mais bem aprendidos quando o instrutor apresenta uma postura 

aberta e favorável ao aluno, de maneira a desenvolver relações de confiança mútua e 

reciprocidade. O desenvolvimento dos conteúdos atitudinais articula-se com os objetivos de 

aprendizagem, os procedimentos didáticos, as peculiaridades da atividade de ensino e as 

características pessoais do instrutor 

     A inclusão de objetivos e conteúdos atitudinais no Plano de Sessão indicará ao instrutor as 

atitudes e valores que foram definidos no perfil profissiográfico e que são necessários para o 

desenvolvimento dos conteúdos atitudinais no Oficial aluno. 

     O docente deve utilizar as ferramentas didáticas mais apropriadas, de maneira a propiciar o 

desenvolvimento das atitudes e valores estabelecidos na documentação curricular. 
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