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RESUMO 

 

SANTOS, Fernando Henrique Silva Alves. O ensino por competências na formação do 

oficial da linha bélica: interferência no exercício da função de Encarregado do Setor 

Financeiro. Resende: AMAN, 2017. Monagrafia. 

 

Este trabalho consiste no estudo da mudança da metodologia de ensino utilizada 

na formação dos oficiais da linha bélica do Exército Brasileiro e a interferência dessa 

mudança no desempenho da função de Encarregado do Setor Financeiro de uma Organização 

Militar. Foi realizado, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica para gerar conhecimento 

acerca do tema, e, posteriormente, foi feita uma coleta de dados através de um questionário, 

seguida de uma análise desses dados obtidos. Nosso problema de pesquisa se pautava em 

saber se essa mudança na metodologia de ensino interferirá positivamente ou negativamente 

no exercício da função de Chefe do Setor Financeiro. O método utilizado para alcançarmos 

esse objetivo foi o método hipotético-dedutivo. O resultado esclareceu nossa hipótese de 

pesquisa, provando que essa mudança, por muitos questionada, consegue melhorar a 

qualidade no desempenho da função de Tesoureiro, formando melhor o futuro oficial 

encarregado do Setor Financeiro.  

 

Palavras-chave: Ensino por competências; encarregado do setor financeiro; tesoureiro; 

formação bélica; 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, Fernando Henrique Silva Alves. Teaching by competences in the training of the 

war line officer: interference in the exercise of the function of Charge of the Financial Sector. 

Resende: AMAN, 2017. Monograph. 

 

This work consists in the study of the change of teaching methodology used in the 

training of officers of the Brazilian Army's military line and the interference of the change in 

the performance of the function of Charge of the Financial Sector of a Military Organization. 

A bibliographical research was initially carried out to generate knowledge about the subject, 

and later, a data collection was done through a questionnaire, followed by an analysis of the 

data obtained. Our research problem was whether this change in teaching methodology will 

positively or negatively interfere with the role of Head of the Financial Sector. The method 

used to reach this goal was the hypothetical-deductive method. The result clarified whether 

this change, questioned by many, can improve the quality of the Treasurer's role, better 

forming the future official in charge of the Financial Sector. 

 

Key words: Teaching by competences; In charge of the financial sector; treasurer; War 

training; 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a recente implementação do ensino por competências como metodologia de 

ensino na formação do oficial de carreira, da linha bélica, formado na Academia Militar das 

Agulhas Negras, este tema tem sido bastante discutido e tem estado em voga a sua real 

eficiência. 

O estudo da funcionalidade desta metodologia de ensino é de fundamental 

importância, tendo em vista a necessidade do constante aprimoramento da formação do oficial 

combatente do Exército Brasileiro, e a priorização da instituição em contar com militares mais 

bem preparados e enquadrados com a cenário atual, o da era da informação. 

A presente pesquisa busca medir o quão positiva é a interferência desta 

metodologia de ensino, mais precisamente aplicada a função de Encarregado do Setor 

Financeiro (tesoureiro), verificando como este método de ensino, no qual os cadetes que 

assumirão essa função estão inseridos, poderá agregar à formação do tesoureiro, de forma que 

se tenha profissionais mais bem preparados para a função e que desempenhem melhor sua 

atividade. 

O foco da pesquisa foi delimitado aos cadetes do curso de Intendência da AMAN, 

os quais serão responsáveis pelo desempenho desta função após o transcurso de sua formação, 

verificando-se as alterações no desempenho causadas por essa nova linha de ensino. 

Faz-se necessário entender algumas definições a respeito do assunto para um 

melhor desenvolvimento do trabalho. Um desses conceitos é o de ensino por competências, 

essa nova maneira de aprender que conseguiu alterar métodos conservadores de ensino e que 

está causando uma grande evolução na aprendizagem. Em contrapartida à abordagem 

anteriormente utilizada na formação do oficial de carreira do Exército Brasileiro, o ensino por 

objetivos, cuja principal fonte de aprendizagem estava focada na memorização, o ensino por 

competências apresenta-se de maneira amplamente diversificada. Como diz Moretto (2012, 

p.70): “[...] competência não se alcança, desenvolve-se.”, percebe-se, portanto a prioridade no 

desenvolvimento de habilidades que possam estimular o desenvolvimento de competências. 

A definição de competências designará aqui uma capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situações. (Perrenoud, 2000, p. 15) 

 

Outro ponto fundamental a ser estudado é no desempenho da função de 

Encarregado do Setor Financeiro. Mais precisamente, o que o militar necessita, ou seja, quais 

habilidades são fundamentais para que ele venha a desempenhar de forma magistral a sua 
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atribuição e que tenha a capacidade de resolver as possíveis situações problemas que venham 

a aparecer.  

O objetivo geral da pesquisa esteve pautado na verificação da possibilidade do 

ensino por competências fornecer ao Aspirante-a-Oficial, formado na AMAN, melhores 

condições no desempenho da função de Encarregado do setor financeiro. Além disso, tem 

como objetivos específicos explanar o que é ensino por competências, destrinchar o que é o 

exercícios da função de encarregado do setor financeiro e chegar a conclusão se o ensino por 

competências fornece melhores subsídios ao desempenho da função de encarregado do setor 

financeiro. 

Nossas principais fontes de consulta foram os livros: Planejamento: planejando a 

educação para o desenvolvimento de competências, de Vasco Pedro Moretto; Metodologia do 

trabalho científico, de Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi; Novas competências 

para ensinar, de Philippe Perrenoud; e Fundamentos de metodologia científica, de Marina de 

Andrande Marconi e Eva Maria Lakatos. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, procuramos introduzir o leitor ao assunto, colocando de 

forma clara os objetivos a serem alcançados e fazendo com que fique evidente o intuito da 

monografia. Como principais fontes de consulta para este capítudo, utilizamos o livro 

“Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de competências” de Vasco 

Pedro Moretto. 

No segundo capítulo, fizemos uma revisão da literatura, a fim de dar 

embasamento teórico ao assunto tratado e fundamentar as teses levantadas pelo autor deste 

trabalho de conclusão de curso. Como fonte de pesquisa, tivemos o livro “Planejamento: 

planejando a educação para o desenvolvimento de competências” de Vasco Pedro Moretto e o 

livro “Novas competências para ensinar” de Philippe Perrenoud, além do artigo científico “O 

ensino por competências e formação docente para o ensino militar: contribuições para a 

educação sociocomunitária”, publicado por Ana Claudia Rocha Barbosa, no site da revista da 

UNISAL. 

No terceito capítulo, tendo como base os livros “Planejamento: planejando a 

educação para o desenvolvimento de competências” de Vasco Pedro Moretto e o livro “Novas 

competências para ensinar” de Philippe Perrenoud, o assunto abordado foi o ensino por 

competências, definindo-o de forma clara a fim de que o leitor possa, com as informações 

passadas, tirar conclusões a respeito da sua real eficiência. 
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Já no quarto capítulo, será esmiuaçada a função de Encarregado do Setor 

Financeito, para que se possa enquadrar o uso do ensino por competências à função, chegando 

ao objetivo principal desta monografia. Como base de pesquisa, foram utilizados os manuais 

institucionais do Exército Brasileiro que tratam a respeito do desenvolvimento desta função 

administrativa. 

No quinto capítulo, foi feita um cruzamento de dados levantados durante a 

pesquisa, utilizando como fonte de consulta as mesmas anteriores, de forma que a explicar 

como se dá o desenvolvimento dos recursos cognitivos, psicossociais e emocionais que são 

fundamentais para o militar que irá desempenhar a função de Encarregado do Setor 

Financeiro. 

Na conclusão, no sexto capítulo, foi feito uma análise dos dados, levando em 

conta principalmente os questionários aplicados a militares com conhecimento acerca deste 

método e da função de chefe da tesouraria.  

Por fim, no sétimo e último capítulo, foi feita uma conclusão com a finalidade de 

compilar todos os dados levantados e unir as informações para que o leitor sinta que o assunto 

foi esgotado pelo conteúdo deste trabalho de conclusão de curso. 

No capítulo seguinte, iremos dar ínicio a sequência exposta nesta introdução, 

abordando os pontos de vista dos autores aos quais recorremos para o desenvolvimento deste 

trabalho, levantando ideias para a continuidade do trabalho e, ainda, explicitando as 

metodologias utilizadas para a produção da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

O tema deste trabalho insere-se na linha de pesquisa do ensino por competências, 

e na área de estudo da educação. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

Buscando verificar o que de mais recente e relevante foi produzido a cerca do 

tema ensino por competências, pesquisamos alguns autores. Dentre eles: Phellipe Perrenoud 

(2000), que aborda o tema sob a perspectiva da renovação do ensino, sendo as competências o 

principal caminho para isso. Dando ênfase a 10 (dez) novas competências, procurar mostrar 

que a inovação e mudança da forma de ensino é a principal fonte de sucesso. Destina sua obra 

aos gerenciadores e transmissores de conhecimento. O autor chega a conclusão que a 

ampliação das competências já adquiridas e a construção de novas competências é o caminho 

para a reformulação do ensino e seu consequente aprimoramento. 

“Tais orientações supõem a ampliação das competências adquiridas, até 

mesmo a construção de competências novas. É preferível ser lúcido, não se 

lançar a práticas alternativas sem avaliar que se chocará com obstáculos, que 

só poderão ser superados ao preço de uma reflexão, de um trabalho sobre si, 

da construção de novos saberes e de novas competências.” (Perrenoud, 2000, 

p. 179) 

 

Já Moretto (2012) orienta em seu livro sobre propostas de planejamento das ações 

pedagógicas para que se possa criar melhores condições para a construção de conhecimentos, 

de forma que se densenvolva competências. Assim como Perrenoud (2000), também destina 

sua obra aos gerenciadores e transmissores de conhecimento (professores e coordenadores), 

buscando fornecer-lhes subsídios para gerarem evolução das competências nos instruendos. 

Afirma em seu estudo, que as habilidades dos professores são de fundamental importância 

para o crescimento dos alunos, como se pode observar: 

“1) O melhor recurso para um bom planejamento é o desenvolvimento da 

competêcia do professor para resolver a situação complexa de ensinar; esta 

competência fará com que o professor tenha recursos (cognitivos, 

psicossociais e emocionais) disponíveis para uma reflexao-na-ação e a 

consequente tomada de decisão mais segura no momento de atuar no 

processo de ensino.” (Moretto, 2012, p. 118) 

 

A respeito do tema ensino por competências, podemos abordá-lo da seguinte 

forma: 

De acordo com Moretto (2012, p.70) “[...] apoiados em estudos de Guy Lê Boterf 

e de Phellipe Perrenoud, dentre outros, é: “Competência é a capacidade do sujeito mobilizar 
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recursos, visando abordar e resolver situações complexas”. [...]”. Assim, podemos nos apegar 

a questão do desenvolvimento de competências como fundamental para que as situações-

problema e os entraves da profissão militar sejam mais bem resolvidos. 

Anterior ao ensino por competências, tínhamos como metodologia o ensino por 

objetivos, ensino esse que se pautava em critérios bem divergentes da atual metodologia. 

Tinha como principal característica a memorização, que pautava maior parte da finalidade de 

desenvolvimento das matérias, diferente do que é visto no ensino por competências, no qual é 

priorizado o desenvolvimento de pensamento crítico e elaboração de raciocínio lógico. 

Por meio da portaria nº 116, do DECEx, de 2010, além da Diretriz Geral do 

Comando do Exército 2011-2014, e da Diretriz para o Projeto de Implantação do Ensino por 

Competências no Exército Brasileiro (Portaria nº 137, de 28 de fevereiro de 2012), foi 

regulamentada a modificação da metodologia de ensino vigente à época, o ensino por 

objetivos, pela nova metodologia, o ensino por competências. 

 Diante dessa mudança, que transformava drásticamente a formação do futuro 

oficial do Exército Brasileiro, foram levantadas uma série de questionamentos a respeito do 

assunto, que colocaram à prova a real eficiência e necessidade desse tipo de alteração. A partir 

deste questionamento foi formulado o seguinte problema de pesquisa: A formação, sob o 

regime do ensino por competências, fornece melhores condições ao desempenho da função de 

Encarregado do Setor Financeiro? Ser formado inserido no contexto do ensino por 

competências ajuda o oficial a resolver melhor as situações-problema da função de 

Tesoureiro? 

 

 

2.2 Referencial Metodológico e procedimentos 

Para que se possa atingir aos objetivos da pesquisa, será utilizado o método 

hipotético-dedutivo. Os procedimentos metodológicos serão os seguintes:  leituras 

preliminares para aprofundamento do tema; definição da população e amostra a ser 

investigada; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e definição das etapas 

de análise do material 

Partimos da hipótese de que, com o desenvolvimento de competências, e a nova 

conjuntura mundial, o ensino por competências se apresenta de forma adequada para suprir as 

necessidades inerentes ao desempenho da função em questão, sendo responsável por uma 

melhor base dos oficiais para resolução de situações-problema e das novas exigências do 

Exército em virtude da característica da sociedade atual. 
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“Esta ideia nos leva a considerar que no foco do paradigma do 

desenvolvimento de competências estão assituações (ou “situações-

problema” ou “situações problemáticas”) que devem ser abordadas e 

resolvidas. Edgar Morin, Guy Lê Boterf, Donald Shon e Phillipe Perrenoud, 

dentre outros teóricos do assunto, têm enfatizado a ideia da complexidade do 

mundo dos fenômenos, das relações humanas e das operações mentais. 

Analisá-los em seus vários aspectos, compreender as relações entre os vários 

objetos de conhecimento que os compõem e procurar resolver situações-

problema que se apresentem é a justificativa para o paradigma do 

desenvolvimento de competências. Por esta razão, adotamos o conceito já 

explicitado de competência: a capacidade de o sujeito mobilizar recursos 

para abordar e resolver situações complexas.” (Moretto, 2012, p. 71 e p.72) 

 

Durante o desenrolar da pesquisa, nossos objetivos foram levantar dados sobre a 

metodologia de ensino que antecedeu o ensino por competências, juntar informações a 

respeito do histórico desta linha de ensino e de suas características. Além disso, buscamos 

esclarecer as atribuições do Encarregado do Setor Financeiro e as características peculiares à 

função. Também procuramos abordar uma linha de pensamento a respeito do 

desenvolvimento de competências para o futuro de tesoureiro, abordando o como está sendo 

realizado a transmissão de valores e conhecimentos correspondentes à tesouraria. 

Além disso, podemos dizer que o objetivo geral deste TCC será verificar se o 

ensino por competências fornece ao Aspirante-a-Oficial, formado na Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), melhores condições ao desempenho da função de Encarregado do 

Setor Financeiro. Ainda observamos os seguintes objetivos específicos: O que é o ensino por 

competências? O que é o exercício da função de Encarregado do Setor Financeiro? O ensino 

por competências fornece meios para o encargo da tesouraria? O ensino por competências 

fornece melhores subsídios que o ensino por objetivos – sistema anterior – para o desempenho 

da função de Encarregado do Setor Financeiro? 

Concorda-se com o que diz Moretto (2012), na afirmação de que competência não 

se alcança, desenvolve-se. O contexto da afirmação é uma das justificativas para a 

modificação nos padrões de ensino no âmbito do Exército Brasileiro, mais precisamente na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). A pesquisa a ser desenvolvida está ligada à 

busca de constatações que indiquem esse ser o método de ensino adequado a formação do 

oficial da linha bélica voltado à área administrativo-financeira do Exército Brasileiro.  

No decorrer de pesquisa seguiremos estes procedimentos: apresentação da pesquisa 

bibliográfica relacionada à temática, ensino por competências. Identificamos, inicialmente, 

trabalhos de autoria de Moretto (2012), Barbosa (2012) e Perrenoud (2000), que apresentam 
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informações importantes à pesquisa, além dos Manuais do Exército Brasileiro relacionados ao 

desempenho da função de Encarregado do Setor Financeiro (RAE). 

Procederemos a leitura das bibliografias relacionadas ao tema com a intenção de obter 

conhecimento que facilite a produção do trabalho. Essas informações adquiridas servirão de 

base para a formulação da monografia. 

Realizaremos a aplicação de um questionário direcionado a oficiais que já tenham 

desempenhado a função de Tesoureiro, que tenham vivido sob o regime de ensino antigo – 

ensino por objetivos -, e que tenham conhecimento sobre o ensino por competências, a fim de 

obter dados para complementar a pesquisa.  

Em seguida, serão feitas a tabulação dos questionários e a análise comparativa dos 

dados apurados: 

a) organização e tabulação dos dados; 

b)  análise comparativa dos dados. 

Na sequência, serão levadas em conta as hipóteses já obtidas para a realização de um 

estudo de caso, a fim de verificar se elas procedem ou não.  

Por fim, será elaborada, a partir dos dados levantados e dos estudos realizados, uma 

conclusão sobre a influência da inclusão da formação dos oficiais da linha bélica do Exército 

Brasileiro, na metodologia do ensino por competências, definindo se esta nova forma de 

ensino fornece ou não melhores meios para que o Cadete, quando Aspirante-a-Oficial, possa 

desempenhar a função de Encarregado do Setor Financeiro. 
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3 O ENSINO POR COMPETÊNCIAS 

Moretto (2012), apoiado nos estudos de Guy Lê Boterf e de Phellipe Perrenoud, 

dentre outros autores, descreve competência da seguinte maneira: competência é a capacidade 

do sujeito mobilizar recursos visando abordar e resolver situações complexas. 

A partir do surgimento de inúmeras dúvidas sobre como deveria se dar a 

preparação dos oficias para o exercício de atividades cada vez mais complexas, o conceito de 

educação por competências aparece para dar uma solução a essas dúvidas, pois tem como um 

dos seus pressupostos a ideia de dar ao aluno ferramentas para que ele possa solucionar novas 

e complexas situações-problema, desde o início de sua formação, aprendendo a mobilizar uma 

gama de recursos cognitivos e afetivos, a despeito das possíveis e rápidas mudanças de 

cenários. 

“A noção de competência designará aqui uma capacidade de mobilizar 

diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações. Essa 

definição insiste em quatro aspectos: 

1. As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou 

atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos. 

2. Essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação 

singular, mesmo que se possa tratá-la em analogia com outras, já 

encontradas. 

3. O exercício da competência passa por operações mentais complexas, 

subentendidas por esquemas de pensamento (Altet, 1996; Perrenoud 1996l, 

1998g), que permitem determinar (mais ou menos consciente e rapidamente) 

e realizar (de modo mais ou menos eficaz) uma ação relativamente adaptada 

à situação. 

4. As competências profissionais constroem-se, em formação, mais 

também ao sabor da navegação diária de um professor, de uma situação de 

trabalho à outra (Le Boterf, 1997).” (Perrenoud, 2000, p. 15) 

 

 

 

3.1 Antecedentes  

As análises para a realização da modificação na metodologia de ensino da 

formação dos oficiais oriundos da AMAN deram início em 2010. A mudança realizada foi do 

ensino por objetivos para o ensino por competências. De acordo com Exército Brasileiro 

(2011), o ensino por objetivos está associado, basicamente, às propostas pedagógicas que 

apresentam os seus processos de ensino-aprendizagem bastante ligados à memorização de 

conteúdos e ao estímulo-resposta no desenvolvimento da aprendizagem, que se adequava à 

realidade econômica, política e social da época.  

“Após a adoção do currículo por objetivos, o Exército Brasileiro foi 

realizando as modificações necessárias em seu sistema de ensino para 

atender as suas especificidades e acompanhar as novas demandas à medida 

que a instituição evoluía. Para tanto, estabeleceu uma postura de pluralidade 
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e suas concepções pedagógicas. Criaram-se, também, mecanismos de 

realimentação do Sistema de Ensino, bem como de correção de seus rumos.” 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2011, p. 7) 

 

Tendo em vista o que é observado constatemente no Exército Brasileiro, pode-se 

perceber que a intenção da instituição é manter, sempre que possível, a metodologia de 

ensino-aprendizagem atualizada com relação a sociedade brasileira como um todo, visando ter 

oficiais mais bem preparados para um possível relacionamento com o público civil e também 

enquadrado com as circustâncias militares que possa vir a enfrentar. 

Em Exército Brasileiro (2011), encontramos ainda, a constatação de que as 

atualizações frequentes no ensino e a prioridade dada à ele tem permitido que o EB (Exército 

Brasileiro) mantenha seus quadros entre os mais capacitados do mundo, como atestam as 

experiências bem-sucedidas de participação de militares brasileiros em missões no exterior. 

Para que se efetivasse a mudança do ensino por objetivos para o ensino por 

competências, ainda de acordo com Exército Brasileiro (2011), coube ao Centro de Estudos 

de Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC), por socilitação da DFA (Diretoria de 

Fomação e Aperfeiçoamento), mapear o perfil do futuro aspirante-a-oficial, concludente da 

AMAN, e modelar o conceito de competências para a educação militar. 

Essa transformação fez gerar a dúvida se a formação sob o molde de ensino 

anterior estava equivocada, porém essa pergunta pode ser rapidamente respondida se for 

observado o nível de cumprimento de missão dos profissionais formados sob a sistemática 

anterior. De acordo com o Exército Brasileiro (2011), A mudança se faz necessária por que a 

instituição novamente está vivenciando um momento de pensar prospectivamente e de forma 

estratégica, alterando sua estrutura e base doutrinária para fazer frente a novos contextos. E é 

nesse contexto, das missões no chamado amplo espectro, com o surgimento de novos 

cenários, cada vez mais desafiadores, que exigem uma maior interação entre a sociedade e a 

instituição, que surge a necessidade de preparar os oficiais da AMAN (Academia Militar das 

Agulhas Negras) de forma diferente. 

 

3.2 Características 

O ensino por competências é uma metodologia de ensino, considerada nova, que 

possui inúmeras visões diferenciadas, culminando na falta de consenso a respeito deste termo. 

Porém, é possível, através de suas características, formular conceitos válidos. Entre eles, 

podemos citar o conceito exposto em Exército Brasileiro (2011), do Centro de Estudos 

Estratégicos Educacionais do CEP, que define competência como sendo: “Capacidade de 
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mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira interrelacionada, conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes, para decidir e atuar em situações diversas.”  

Essa definição, nos dá a confirmação de que o Exército Brasileiro, tem buscado, 

no ensino por competências, a fonte de transmissão de conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes, aos oficiais oriudos da Academia Militar das Agulhas Negras, para que eles tenham 

total capacidade de empregar ferramentas para a solução de problemas de diversos níveis de 

complexidade, conforme serão exigidos ao longo das suas carreiras de oficial do Exército 

Brasileiro.  

O surgimento do ensino por competências, no âmbito do Exército Brasileiro, veio 

da seguinte pergunta, conforme consta no Exército Brasileiro (2011): “Como então preparar 

profissionais para o exercício de atividades cada vez mais complexas, independente da 

profissão?”. A resposta podemos observar na citação a seguir. 

“O conceito de Educação por Competências vem responder em parte a essa 

pergunta, pois tem como um dos seus pressupostos a ideia de dar ao aluno 

ferramentas para que ele possa solucionar novas e complexas situações-

problema, desde o início da sua formação, aprendendo a mobilizar uma 

gama de recursos cognitivos e afetivos, a despeito das possíveis e rápidas 

mudanças de cenários. A aplicabilidade do conhecimento fica mais clara 

para o instruendo, que passa a se sentir mais motivado a identificar a 

finalidade do que está aprendendo” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2011, p.8) 

 

Uma das principais características da educação por competências é a ocorrência 

da aplicação prática do conhecimento. Essa aplicação prática, pode ser entendida de diversas 

maneiras. Uma das forma de ver o uso da execução do conhecimento é durante o processo 

ensino-aprendizagem, com a utilização de métodos como o de sala de aula invertida. Outra 

visão é no pós ensino-aprendizagem, para ratificação e retificação de conhecimentos já 

adquiridos, com a realização de apoio às instruções à turmas mais modernas, na AMAN 

(Academia Militar das Agulhas Negras), assim como com o desenvolvimento de palestras ou 

artigos científicos acerca da matéria ministrada. 

Junto ao abordado, observamos também como caracterísitica deste tipo de ensino, 

a interdisciplinaridade. Essa interdisciplinaridade é explorada durante o processo ensino-

aprendizagem, fazendo correlações com matérias anteriormente assistidas e cobrando o 

conhecimento do instruendo, assim como no pós ensino-aprendizagem, na fase das 

avaliações, com o uso de informações correspondentes a outros conteúdos, mas que servem de 

embasamento para a resoluções de uma matéria diferente, simulando as chamadas situações 

complexas. 
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Além disso, as situações-problema são recorrentes formas de explorar exercícios 

durante as instruções e, ainda, fazem parte da constituição das avaliações. Essas situações-

problemas, simulam as situações reais a que podem ser submetidos os oficiais do Exército 

Brasileiro, e nela estão presentes as outras duas características citadas: a interdisciplinaridade 

e a aplicação prática. As situações-problema vieram em substituição a perguntas mais diretas, 

de cunho objetivo, característica da metodologia de ensino anterior. 

“A expressão situação complexa, no contexto de nosso estudo, tem o 

sentido de uma situação-problema, ou um desafio que alguém precisa 

enfrentar e resolver” (Moretto, 2012, p. 77) 

 

Percebe-se, portanto, que o ensino por competências é uma metodologia de ensino 

capaz de aprimorar a formação do Tesoureiro em virtude de suas características. A seguir será 

explorado como se  dá a função de Encarregado do Setor Financeiro, de forma que sirva de 

mais um subsídio para verificar a validade deste ensino para a formação. 

 

 

Figura 1 – Educação por competências 

 

Fonte: http://danielavilelademorais.blogspot.com.br/2015/04/competencias-no-ensino-de-

musica.html 

 

 

 

 

 

 

http://danielavilelademorais.blogspot.com.br/2015/04/competencias-no-ensino-de-musica.html
http://danielavilelademorais.blogspot.com.br/2015/04/competencias-no-ensino-de-musica.html
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4 ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO 

A função de Tesoureiro, Chefe do Setor Financeiro, ou ainda Encarregado do 

Setor Financeiro, é uma das funções de vital importância para o funcionamento da Unidade 

Administrativa e, por isso, faz parte do rol dos responsáveis. Esta função, por suas 

características administrativas, é, preferencialmente, ocupada por oficial do serviço de 

Intendência, porém, isso não é obrigatório. 

 

 

4.1 Atribuições 

O Encarregado do Setor Financeiro é responsável por atividades que podem gerar 

muitos problemas para as UA (Unidades Administrativas), caso forem executadas sem o 

devido cuidado, implicando, inclusive, no desgaste da imagem da força perante a sociedade 

brasileira. Dentre essas atividades, segundo o Art. 74 do RAE, podemos citar algumas 

principais, como: 

1) Dirigir os trabalhos de contabilidade e escrituração dos recursos, 

executando-os e fazendo seus auxiliares executá-los de acordo com a 

legislação vigente e os modelos previstos nas instruções específicas;  

2) Efetuar aos comandantes de subunidade, quando for o caso, o pagamento 

dos vencimentos das praças que recebem na subunidade; 

3) Efetuar todos os pagamentos regulares determinados pelo Ordenador de 

Despesas, utilizando a rede bancária, de acordo com os regulamentos e 

instruções específicas; 

4) Arrecadar as rendas da UA e as receitas da União, de acordo com a 

legislação vigente;  

 

Tendo visto algumas das atribuições, pode-se perceber a real importância da 

função de Tesoureiro, já que é responsável pela realização do pagamento do pessoal, 

arrecadação de rendas, controle da rede bancária da UA (Unidade Administrativa) e regular a 

contabilidade da Unidade.  

Essa carga de atribuições de extremo nível de dificuldade, geram a necessidade de 

que o Tesoureiro tenha um grau de conhecimento bastante elevado da função, e exige também 

que o militar responsável por este setor esteja em dia com os valores e atributos que o 

Exército Brasileiro prega, para que possa realizar seus deveres da melhor maneira possível. 
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Além das já expostas, ainda de acordo com o Art. 74 do RAE, o chefe do setor 

financeiro ainda possui outras atribuições como efetuar, conforme determinado pelo 

Ordenador de Despesas, adiantamentos necessários à realização de despesas; participar o 

Fiscal Administrativo, conforme lhe for solicitado, a situação financeira da UA;  

apresentar ao Fiscal Administrativo, com a periodicidade determinada pelo Sistema de 

Controle Interno, a relação do material permanente e de consumo pago pela UA, no 

período considerado; manter em ordem e em dia a escrituração do setor de Finanças, 

providenciando para sanar em tempo as alterações porventura encontradas; e organizar as 

prestações de contas da UA, de acordo com a legislação específica em vigor;  

Ao observar a quantidade de atribuições pertinentes à função, observa-se que 

é priomordial um ensino de qualidade, nas escolas de formação, mais particularmente na 

Academia Militar das Agulhas Negras, para que o desempenho dos administradores 

financeiros não prejudique o funcionamento da OM (Organização Militar) e para que 

sejam seguidos os trâmites exigidos pela lei. 

Apesar de já parecem muitas, de acordo com o Art. que regula o desempenho da 

função, Art. 74 do RAE, ainda há outras obrigações: cumprir as instruções específicas sobre 

o encerramento do exercício financeiro; providenciar o recolhimento ao Fundo do 

Exército das importâncias que lhe são devidas; cumprir as normas vigentes relativas às 

importâncias de terceiros e às não pertencentes à UA; estar em condições de apresentar a 

qualquer momento a exata situação financeira da UA; e prestar informações e dar 

pareceres sobre assuntos de sua inteira competência. 

Além do desenvolvimento destas várias atividades, o quadro atual 

economico/financeiro e a crise social brasileira faz com que o desempenho excepcional 

deste cargo represente algo de suma importância não só para as OM (organizações 

militares), mas sim para o Exército Brasileiro e quiçá o Brasil como um todo, já que 

envolve administração do dinheiro público, gerado a partir de impostos pagos por 

cidadãos de todo o Brasil. 

 

4.2 Características do Tesoureiro 

 

A função de chefe da tesouraria, de forma geral, em qualquer instituição, 

estabelecimento ou empresa, se caracteriza por ser de grande importância e é considerado um 

cargo de confiança, no Exército Brasileiro isso não seria diferente.  
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A força terrestre brasileira traz atrelada à sua constituição valores e atributos 

inerentes à profissão militar. Esses valores e atributos remontam a história da força e tem por 

finalidade pautar as atitudes de seus integrantes e se mostrar orgulhoso da história construída 

ao longo de sua trajetória. Entre eles, podemos citar: disciplina, espírito de corpo, 

honestidade, lealdade, probidade, patriotismo, civismo, fé na missão do Exército, competência 

profissional, responsabilidade. 

Tendo em vista o exposto, e fazendo a união entre os dois fatores apresentados, é 

possível perceber a importância, ou até mesmo obrigatoriedade, da observância, de alguns 

desses valores e atributos apresentados, no responsável pela função de Encarregado do Setor 

Financeiro. Dentre os principais valores e atributos para o desempenho desta chefia, podemos 

enunciar três deles: 

 

4.2.1 Honestidade 

Conhecendo-se as caracterísiticas da função de Chefe do Setor Financeiro, e 

levando em consideração o manuseio do dinheiro público e a responsabilidade pela 

administração de órgão público, há de se considerar a honestidade como a atitude, ou 

característica, mais importante para a prática desta atribuição. Pode-se, assim, definir 

honestidade: 

“Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro: não 

mentir, não fraudar, não enganar. 

Quanto à etimologia, a palavra honestidade tem origem no latim honos, que 

remete para dignidade e honra.  

A honestidade pode ser uma característica de uma pessoa ou instituição, 

significa falar a verdade, não omitir, não dissimular. O indivíduo que é 

honesto repudia a malandragem e a esperteza de querer levar vantagem em 

tudo.” (Significados, 2017) 

 

A definição acima, só faz reforçar a ideia da importância da internalização deste 

valor para o desempenho da função citada, visto as inúmeras possibilidades e oportunidades 

do chefe do setor financeiro agir em desacordo com essa característica inerente à função. 

 

4.2.2 Competência Profissional 

A competência profissional está ligada ao desenvolvimento da capacitação do 

militar. Essa competência profissional, geralmente, é adquirida através de um processo 

continuado de educação pelo qual o oficial deve passar, para que possa estar preparado para, 

cada vez mais, ser responsável por funções mais complexas.  
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Não diferente das demais, a função de Encarregado do Setor Financeiro, exige 

bastante do oficial. Porém, com suas particularidades como a de ser responsável por 

administração de órgão público, estar presente no Rol dos responsáveis da OM (organização 

militar) e gestão de recurso público, essas exigências aumentam, principalmente com relação 

à capacidade de execução das atribuições da função, ou seja, em relação a competência 

profissional. 

Essa habilidade pode ser observada de algumas maneiras no desempenho da 

função de Encarregado do Setor Financeiro, como: bom planejamento de execução para o 

pagamento do pessoal; boa confecção de documentos; organização; controle cerrado do que 

deve ser pago; entre outros. Mas também está atrelada a atributos inerentes ao chefe, e que 

devem ser incutidos em sua equipe para um bom desenvolvimento do trabalho, como: 

liderança; lealdade; espírito de corpo; e camaradagem. 

 

4.2.3 Responsabilidade 

A responsabilidade é uma atitude relacionada ao comprometimento do militar 

com o desempenho da sua função e que se mostra necessária para a execução de atividades 

dentro dos prazos e dentro das formas legais de realização. Essa atitude é um dos pilares do 

Cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e a busca por sua internalização, em geral, é 

uma das pioridades da AMAN e do C Int.  

O Setor Financeiro de uma OM, tem com uma de suas responsabilidades realizar 

o pagamento do seu pessoal e de seus fornecedores, por meio das OB (ordens bancárias). Em 

nossa sociedade, tanto pessoas físicas, como pessoas jurídicas, possuem contas de diversas 

ordens que possuem validade para que sejam pagas dentro desse prazo dado, caso isso não 

ocorra, sofrerão sanções, algumas até mesmo sem aviso prévio.  

Esta questão acima, implica diretamente no desempenho da função do militar 

tesoureiro. A responsabilidade do cumprimento dos prazos no pagamento dos fornecedores, 

por exemplo, faz com que a unidade não aja de forma imoral com eles, sendo responsável 

pelo endividamento dos mesmo. Essa situação, quando ocorre, pode causar a perda de alguns 

bons fornecedores para a instituição, gerando um certo desconforto. 

Além do exposto, podemos olhar esta situação na ótica dos nossos próprios 

militares, que necessitam do recebimento do seu soldo em dia para que possam cumprir com 

suas obrigações de cidadão. Qualquer erro do Encarregado do Setor Financeiro será capaz de 

atrapalhar o desenvolvimento desta atividade e ocasionará atrasos no recebimento dos 

proventos dos militares daquela Organização Militar. 
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É visto, então, que de acordo com as atribuições e características do tesoureiro, é 

necessário métodos de ensino-aprendizagem que forneçam um conhecimento suficiente para o 

desempenho correto da atribuição. No próximo capítulo, iremos analisar o desenvolvimento 

dos recursos cognitivos e dos recursos psicossociais e emocionais para que se forme um bom 

Encarregado do Setor Financeiro. 
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5 O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO TESOUREIRO 

Observamos, de acordo com tudo que foi abordado neste Trabalho de Conclusão 

de Curso, a realização da mudança da metodologia de ensino, na Academia Militar das 

Agulhas Negras, do ensino por objetivos, para o ensino por competências. Além disso, foi 

comentado sobre algumas de suas características e explorado como essa mudança poderia 

influenciar na função de Encarregado do Setor Financeiro. Ainda neste trabalho, foi 

esclarecida as atribuições do tesoureiro e as características inerentes ao agente desta função. 

Para que se possa alcançar mais um dos objetivos desta pesquisa, abordaremos, 

agora, como podem ser usadas as ferramentas do ensino por competências para o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos e dos aspectos psicossociais e emocionais 

relacionados a esta atribuição. 

 

5.1 Desenvolvimento de recursos cognitivos 

Os recursos cognitivos estão diretamente ligados ao conhecimento. Tem relação 

com o desenvolvimento dos aspectos relacionados ao saber fazer, portanto, envolve questões 

como: conhecimento das atribuições, resolução de problemas inerentes a função e 

conhecimento da legislação referente ao encargo. 

O desenvolvimento deste recurso, no ensino por competências, é desenvolvido de 

maneira diferenciada do que era executado no sistema de ensino por objetivos, que é a 

metodologia de ensino que anteriormente guiava a formação do Encarregado do Setor 

Financeiro. No ensino por objetivos, dava-se foco ao método de ensino palestra, no qual o 

professor/instrutor explanava a cerca da matéria sem a participação efetiva do 

aluno/instruendo. A passagem a seguir traduz o ensino por objetivos: 

“Há certas aprendizagens que classificamos como meramente mecânicas e 

repetitivas, como por exemplo, fazer crochê, dirigir um carro, colar um 

rótulo numa garrafa, apertar o botão de uma máquina para levantar uma 

cancela etc. Essas aprendizagens não exigem do sujeito grande esforço de 

compreensão das causas e consequências de sua atividade, ou então de 

estabelecer relações complexas num universo simbólico e teórico. Podemos 

afirmar que essas aprendizagens são simples e fáceis de serem aplicadas 

(geralmente de forma repetitiva) pelo “aprendente”.” (Moretto, 2012, p.48 e 

p.49) 

 

Já no ensino por competências, novos métodos de ensino foram gerados de forma 

que se tenha uma participação mais efetiva dos alunos/instruendos e que haja com mais 

frequência a possibilidade da execução prática do conteúdo explorado. 

“Devemos ressaltar, no entanto, que o desenvolvimento de tecnologias e a 

consequente automoção de procedimentos diminuem cada vez mais a 

necessidade das aprendizagens meramente mecânicas, exigindo dos sujeitos 
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a aprendizagem de significados mais complexos das relações entre os 

elementos que constituem uma situação problemática.” (Moretto, 2012, 

p.49) 

 

O Curso de Intendência da AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras), 

responsável pela formação de grande parte dos tesoureiros no exercício da função no Exército 

Brasileiro, a partir dessas novas considerações a cerca do ensino, elaborou um novo PLADIS 

(Plano de Disciplina), que constará em anexo, de forma que se adeque às mudanças ocorridas 

e esteja alinhado com a nova metodologia de ensino. 

Para o desenvolvimento dos recursos cognitivos, os Cadetes do C Int/AMAN, 

futuros encarregados do Setor de Finanças, tem instrução a cerca da Administração Financeira 

e Orçamentária de uma OM,  Exército Brasileiro, e do Brasil como um todo, na disciplina 

Técnicas Militar VIII, com conteúdos como: Administração Federal, Planejamento 

Administrativo da União, Planejamento Administrativo do Exército, Setor de Finanças da UA 

e Administração de Créditos. 

No planejamento realizado para a transmissão dessas disciplinas ao Cadetes, 

temos a principal competência a ser desenvolvida: a realização das atividades da Gestão 

Organizacional. Observamos também a elaboração de padrões de desempenho, não mais 

objetivos a serem alcançados, como podemos ver no padrão de desempenho do conteúdo 

Setor de Finanças da UA, um dos principais para a execução da função a que estamos dando 

destaque: “Compreender, relacionar e identificar os agentes da Administração da UA, 

identificando o Setor de Finanças na estrutura da OM e da Base Administrativa, de acordo 

com o Regulamento de Administração do Exército, para identificar as funções do 

Encarregado do Setor de Financeiro.” 

Observamos também, no setor Orientações metodológicas, do PLADIS da 

disciplina Técnicas Militares VIII, em procedimentos didáticos, que é orientado aos 

instrutores a realização de trabalhos em grupo, ensino prático e de outros métodos que o 

ajudem a realizar da melhor maneira a atividade. Um desses outros métodos muito usuais no 

C Int/AMAN é o processo de sala de aula invertida. O valor desses processos, podem ser 

analisados juntamente a seguinte passagem: 

“Por esta razão, no contexto escolar, a cada dia são maiores as exigências na 

preparação dos alunos, tanto para a competência profissional como para sua 

participação como cidadãos, na melhoria da qualidade de vida, tanto pessoal 

como de seu grupo social. Esta é, a nosso ver, uma forte razão para um 

ensino escolar voltado para aprendizagens significativas, e não para 

aprendizagens meramente mecânicas, ainda tão frequentes em escolas que 

classificamos de tradicionais: alunos recebem questionários, respondem as 

questões (quando já não vêm respondidas para que o aluno as estude), 
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decoram as respostas e, no dia das provas, respondem o que decoraram. Em 

certa oportunidade encontrei um aluno de 6ª série se preparando para sua 

prova de Geografia. Estava decorando o questionário que sua professora 

havia passado no quadro verde. Uma das questões era: “Qual a origem da 

terra roxa?”. Quando lhe fiz a pergunta, verificando se sabia a lição, ele 

respondeu rapidamente: “originou da decomposição do basalto”. Perguntei-

lhe, então: “E o que é, para você, basalto?”. Ele, espantado, respondeu: “isso 

não tenho nem ideia, mas sei que está certo, pois copiei do quadro a resposta 

que a professora colocou.”. Questionamos, então, que significado o aluno 

deu ao que aprendeu? Nenhum! No entanto respondeu mecanicamente o que 

havia aprendido sobre a pergunta feita e vai ganhar o ponto referente a esta 

questão da prova!” (Moretto, 2012, p.49) 

 

O PLADIS da disciplina Técnicas Militares VIII, no setor Orientações 

Metodológicas, em Atividades Complementares, ainda orienta, ao instrutor, a realização de 

uma visitação ao setor financeiro de uma unidade, correspondente a oito horas-aula, para que 

o cadete identifique a rotina da seção e possa fazer um paralelo com tudo o que foi aprendido 

em sala de aula, por outros métodos de ensino. A questão evidencia um dos pontos 

fundamentais do ensino por competências, já levantado nessa pesquisa: o da verificação do 

real significado daquilo que está sendo aprendido, constatando a real importância e 

fundamentação do que foi aprendido em um contexto complexo. 

A principal inovação desta nova fase do ensino é o método da sala de aula 

invertida, ou flipped classroom. Neste método de ensino, ocorre, como diz em seu próprio 

nome, a inversão de papéis dentro do ambiente de aprendizagem. O aluno recebe o conteúdo 

do professor/instrutor e tem a responsabilidade de estudá-lo em casa para que, na próxima 

aula/encontro, tire suas dúvidas. Além disso, há o uso de vídeo-aulas, games ou trabalhos em 

grupo como instrumentos de ensino. 

“Nela, o aluno estuda os conteúdos básicos antes da aula, com vídeos, textos, 

arquivos de áudio, games e outros recursos. Em sala, o professor aprofunda o 

aprendizado com exercícios, estudos de caso e conteúdos complementares. 

Esclarece dúvidas e estimula o intercâmbio entre a turma. Na pós-aula, o 

estudante pode fixar o que aprendeu e integrá-lo com conhecimentos 

prévios, por meio de atividades como, por exemplo, trabalhos em grupo, 

resumos, intercâmbios no ambiente virtual de aprendizagem. O processo é 

permeado por avaliações para verificar se o aluno leu os materiais indicados, 

se é capaz de aplicar conceitos e se desenvolveu as competências esperadas.” 

(Andrea Ramal, 2015) 
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Figura 2 – Processo sala de aula invertida 

 
Fonte: https://dicasdeciencias.com/2015/10/24/sala-de-aula-invertida-ou-flipped-classroom/ 

 

No C Int/AMAN, a sala de aula invertida já é uma realidade. Em diversas 

disciplinas, os instrutores repassam questionários, conteúdos e trabalhos, a serem 

desenvolvidos no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Academia Militar da Agulhas 

Negras, pelos Cadetes, de forma que o encontro em sala de instrução, seja, prioritariamente, 

para a retirada de dúvidas e algum outro tipo de esclarecimento conveniente, considerando-se 

que os instruendos já possuem nível mínimo de conhecimento sobre o assunto. 

Além dessa forma de aplicação deste novo método, é muito utilizada a execução 

de trabalhos em grupo. Diferente do que se via em outras metodologias de ensino, no ensino 

por competências os trabalhos em grupo não se destinam única e exclusivamente a confecção 

e entrega do trabalho ao professor/instrutor. Seguindo a linha deste ensino, eles são realizados 

e apresentados a toda turma como forma de seminário, de maneira que todos tenham ciência 

do que foi levantado por cada equipe. 

 

Figura 3 – Comparação sala de aula tradicional x sala de aula invertida 

 
Fonte: http://conteudo.imguol.com.br/c/noticias/2014/01/08/sala-de-aula-invertida-1389207984759_956x500.jpg 
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Visto o que foi abordado, percebe-se que com essas alterações, como a inclusão 

de atividades práticas, novos métodos de ensino, maior interação instrutor/professor com o 

aluno/Cadete e maior interação entre os próprios instruendos, será possível desenvolver 

melhor os aspectos cognitivos inerentes à formação do tesoureiro.  

 

5.2 Desenvolvimento de recursos psicossociais e emocionais 

Além dos recursos cognitivos vistos acima, para o melhor desempenho das 

atribuições de Encarregado do Setor Financeiro, é necessário o desenvolvimento de recursos 

psicossociais e emocionais. Esses recursos estão intimamente ligados a questão do querer 

fazer e, também, a ética na execução das tarefas. 

Na Academia Militar das Agulhas Negras, esses recursos são desenvolvidos 

durante todo o curso e é dada uma atenção muito especial a eles. Um dos principais focos da 

AMAN é desenvolver, nos Cadetes de Caxias, atitudes, valores e capacidades morais, 

caminhando lado a lado a construção de capacidades cognitivas, relacionadas ao 

conhecimento. 

No PLADIS da disciplina Técnicas Militares VIII – Administração Financeira e 

Orçamentária, podemos observar, no campo Eixo Transversal, atitudes como dedicação, 

disciplina, honestidade, organização e responsabilidade. Podemos facilmente elencar o fim a 

que se destina o desenvolvimento delas, como por exemplo a dedicação, explicada sua 

importância tendo em vista a importância dos encargos da função, portanto é necessário um 

comprometimento grande por parte do agente das atribuições, além de ser necessária para 

fornecer o exemplo aos subordinados, de forma que cumpram de forma eficiente e eficaz suas 

obrigações. 

Com relação a disciplina, vemos sua importância justificada pela necessidade de 

um maior controle das atribuições, cumprimento de prazos e seguimento de procedimentos 

legais, de acordo como é previsto em lei. A honestidade, uma das principais atitudes, se não a 

principal, quando se trata da função de Tesoureiro, é importantíssima para que não haja 

desvio do dinheiro público e que se cumpra as atividades sem nenhum desvio de caráter que 

gere prejuízos aos cofres públicos. 

A respeito da organização e responsabilidades, tem seus fundamentos no 

cumprimento de prazos e no desenvolvimento do senso de justiça, para realizar suas ações de 

forma idônea, sem parcialidade, para que não incorra em erros graves que possam gerar 

algum tipo de injustiça que vá trazer consequências para a instituição e até mesmo o país 

como um todo. 
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Uma forma de realizar o desenvolvimento dessas atitudes é com a aplicação de 

avaliações que impliquem diretamente na classificação do Cadete dentro de sua turma, 

gerando um sentimento de dever com elas, relacionado a atitudes como: responsabilidade e 

dedicação. Outra maneira vista é o rigor quanto a “cola” dentro da Academia Militar das 

Agulhas Negras. Dentro da AMAN a “cola” é considerada uma atitude abominável, para a 

equipe de instrução tanto quanto entre os instruendos, tendo como consequência a expulsão 

do Cadete. Essa característica é capaz de desenvolver atitudes como: honestidade e discplina. 

A educação, na Academia, tem a finalidade de enquadrar os Cadetes no ambiente 

militar, transformando o militar que adentra o portão monumental pelo lado esquerdo, com 

apenas 01 ano de serviço, sem nenhuma experiência, em um oficial do Exército Brasileiro 

dotado de atitudes, valores, moral e capacidades cognitivas inerentes a sua profissão, 

respeitando cada individualidade. 

“[...] O ensinar, neste caso, tem o significado de apresentar aos 

estudantes as representações construídas, para que eles, 

individualmente e em grupo, se apropriem siginificativamente dos 

objetos de conhecimento e, com isso, sejam inseridos nos saberes 

construídos por seu grupo social. Essa visão nos parece importante, 

pois o professor que trata seus alunos desta forma, ao mesmo tempo 

em que respeita suas histórias individuais, busca a inserção deles num 

grupo social, o que poderá levar seu grupo a uma atividade de 

inserção cultural, consciente e transformadora, uma vez que a 

formação em contexto escolar nos parecer ter uma dupla função: em 

primeiro lugar, levar cada sujeito a percepção de que sua história 

particular está inserida na história maior de seu grupo social; em 

segundo lugar, que o sujeito transcendental (aquele grupo específico 

de alunos) é resultado das atividades de cada sujeito visando à 

construção grupal, para a continuidade da construção de uma história 

maior, ou seja, de um grupo social mais amplo.” (Moretto, 2012, p. 17 

e p.18) 

 

Podemos dizer que a AMAN segue a epistemologia chamada de construtivista 

sociointeracionista, para o desenvolvimento de atitudes, que de acordo com Moretto (2012), 

baseia-se no conhecimento como uma representação de mundo e não como uma descrição da 

realidade, construída por meio de um processo de interação social entre o sujeito que aprende 

e os saberes socialmente construídos, socializados e legitimados. Esse modelo de 

epistemologia substituiu o modelo tradicional ou positivista, característico do ensino por 

objetivos. 

Ainda de acordo com Moretto (2012), pode-se fazer uma observação negativa, 

que deve servir como oportunidade de melhoria, com relação ao uso da epistemologia 

construtivista sociointeracionista no C Int/AMAN. Apesar dessa epistemologia estar mais 



33 

 

ligada ao ensino por competências, alguns instrutores ainda insistem em fazer uso da 

epistemologia tradicional ou positivista para o desenvolvimento de suas atividades, propondo 

verdades que devem ser assimiladas pelos instruendos, sem propor a iniciativa criativa dos 

instruendos como prevê a epistemologia construtiva sociointeracionista. 

“Para o planejamento das práticas pedagógicas é fundamental o 

professor ter a noção clara de sua opção epistemológica, pois sua aula 

será o reflexo de sua epistemologia (cf. MORETTO, 2007). Se, para o 

professor, o conhecimento é uma descrição de mundo, ele planejará 

suas ações no sentido de descrever com precisão o mundo físico e 

social, propondo verdades que independem do sujeito. Os alunos 

deverão, neste contexto, aprendê-las e repeti-las. No entanto, se a 

visão epistemológica for a construtiva sociointeracionista, o 

planejamento das ações pedagógicas terá por base a participação 

criativa dos alunos com a mediação do professor. Neste caso, o que o 

aluno já sabe, suas concepções prévias são de fundamental 

importância para construção de novos conhecimentos.” (Moretto, 

2012, p.38) 

 

Percebe-se, portanto, que a organização e o planejamento do ensino, na AMAN, é 

voltado para o desenvolvimento de recursos cognitivos, psicossociais e emocionais que 

possam formar um bom militar, capaz de desempenhar funções como a que estamos dando 

destaque, Chefe do Setor Financeiro. Sendo essa organização e esse planejamento dados 

através dos métodos de ensino e das epistemologias, definidas a critério de cada instrutor ao 

ministrar o conteúdo. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS 

Tendo sido observado todos os aspectos da pesquisa bibliográfica referente ao 

assunto, e levantado todos os quesitos importantes para a construção do conhecimento, 

seguiremos este TCC com a análise dos dados fornecidos pelo questionário aplicado, 

realizando uma apresentação dos resultados, onde iremos explorar os resultados de cada 

questão, expondo gráficos e uma análise dos resultados apresentados, no qual tiraremos 

conclusões a respeito dos resultados apresentados. 

 

6.1 Apresentação dos resultados 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, como meio auxiliar, 

foi utilizado um questionário de cinco perguntas. O questionário foi respondido por oficiais 

com notório saber em relação ao ensino por competências e que tenham tido, em suas 

carreiras, contato com a função de Encarregado do Setor Financeiro, totalizando a quantidade 

de 8 respostas ao questionário.  

A primeira pergunta questionava qual era a principal mudança ocorrida com a 

transição do ensino por objetivos para o ensino por competências. Podemos observar o 

resultado desta pergunta no seguinte gráfico: 

Figura 4 – Gráfico de respostas 1ª questão do questionário em anexo. 

 

A segunda questão do questionário, que abordou qual seria a vantagem principal que a 

mudança da metodologia de ensino poderia vir a gerar no desempenho da função de 

Encarregado do Setor Financeiro, teve como distribuição de respostas o seguinte: 

Figura 5 – Gráfico de respostas da 2ª questão do questionário em anexo. 
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O terceiro questionamento foi sobre qual seria a principal desvantagem que a mudança 

de metodologia poderia vir a gerar no desempenho da função de Tesoureiro, e teve suas 

respostas distribuidas dessa forma: 

Figura 6 – Gráfico de respostas da 3ª questão do questionário em anexo. 

 

A quarta questão fez uma pergunta mais objetiva, que foi: “Os encargos de 

Encarregado do Setor Financeiro são executados com mais eficiência por militares formados 

sob a égide do ensino por competência?”. Teve como resultado o seguinte: 

Figura 7 – Gráfico de respostas da 4ª questão do questionário em anexo. 

 

A quinta, e última, questão perguntou o que se espera de diferente do oficial, 

formado sob a égide do ensino por competências, no desempenho da função de tesoureiro, e 

teve como avaliação o seguinte: 

Figura 8 – Gráfico de respostas da 5ª questão do questionário em anexo. 
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6.2 Análise dos resultados 

A partir do questionário aplicado e das repostas obtidas, podemos tirar algumas 

conclusões sobre a implantação desta nova metodologia de ensino na formação do oficial do 

Exército Brasileiro que irá desempenhar a função de Encarregado do Setor Financeiro e seus 

reflexos no desempenho desta atribuição nos corpos de tropa. 

Com a primeira pergunta, que questionou qual seria a principal mudança ocorrida 

com a transição desta implantaçãol, podemos observar que a principal alternativa escolhida 

foi a mudança nos métodos de ensino. A mudança no nível de aprendizado e no desempenho 

das funções aparecem empatadas em segundo lugar. Isso demonstra a divergência entre a 

metodologia antecessora e a atual, mostrando que essa transformação foi realmente sentida e 

percebida no âmbito do Exército Brasileiro. 

No questionário, representado na segunda questão, também procurou-se saber 

qual seria a principal vantagem do ensino por competências. A melhora no conhecimento do 

responsável pela função e a melhora na resolução dos problemas inerentes à função foram os 

mais votados, respectivamente. Além disso, foi levantada uma outra alternativa no espaço 

destinado a outras respostas, na qual foi levantada a questão das situações-problema. Essas 

respostas demonstram que o ensino por competências é capaz de alcançar o objetivo 

responsável por sua implantação. 

De acordo com o respondido na terceira questão, que perguntava qual seriam as 

desvantagens do ensino por competências, a principal alternativa votada foi a de que não há 

desvantagens, notando-se, portanto, a eficiência desta metodologia de ensino. Nessa questão, 

devemos chamar atenção para o comentário realizado no campo “outro”, que aponta como 

desvantagem, no ensino por competências, a redução do ensino cartesiano, e ainda afirma que 

apesar de elevar a massa crítica, o ensino por competências faz com que o oficial não seja 

obediente fiel a hierarquia e disciplina exigidas, o que, após os estudos feitos, durante esse 

trabalho,  não se mostrou como uma verdade. 

A quarta questão tratou de trazer informações mais objetivas e diretas, sendo uma 

pergunta de resposta simples: sim ou não. A pergunta foi a seguinte: “Os encargos de 

Encarregado do Setor Financeiro são executados com mais eficiência por militares formados 

sob a égide do ensino por competência?”. A resposta “sim” teve 87,5% de votos, 

comprovando a real eficiência do ensino por competências, já explorada neste trabalho de 

conclusão de curso, e a melhora na qualidade dos oficiais formados sobre essa nova 

metodologia. 
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A quinta questão buscou fazer um apanhado geral do que se espera de diferente 

desempenho do oficial, perguntando: “O que se espera de diferente do oficial, formado sob a 

égide do ensino por competências, no desempenho da função de tesoureiro?”. Teve como 

resposta mais bem votada a diferença no desempenho das atribuições, demonstrando que se 

espera que o ensino por competências gera uma mudança nas atitudes e no conhecimento do 

oficial formado na AMAN. Além disso, mostra a maior versatilidade, dada ao oficial, por 

meio do ensino por competências, observada a segunda alternativa mais votada: o 

conhecimento de melhores alternativas.  
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7 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo trazer a conhecimento o ensino por 

competências e definir, por meio de argumentos bibliográficos e por meio da análise de seu 

questionário, se esta metodologia é capaz de suprir as necessidades do Exército Brasileiro 

quanto à formação dos futuros Encarregados do Setor Financeiro. 

Os resultados encontrados foram os expostos no capítulo anterior, na análise do 

questionário e nos capítulos 03 (três), 04 (quatro) e 05 (cinco) onde foi exposto, com base 

bibliográfica, o que foi encontrado a cerca do assunto que desse embasamento para que a 

hipótese levantada fosse respondida. 

Pode-se destacar, como pontos mais importantes que foram levantados, o conceito 

de competências, exposto na passagem de Moretto (2012), constante no capítulo 03 (três) 

dessa pesquisa, que diz: competências é a capacidade do sujeito mobilizar recursos visando 

abordar e resolver situações complexas. Esse conceito foi capaz de enquadrar o uso do ensino 

por competências na formação do cadete de intendência, visto que está de acordo com os 

objetivos do curso. 

Além disso, podemos evidenciar as respostas obtidas no questionário, de suma 

importância para que se chegasse ao objetivo dessa pesquisa, tendo em vista o conhecimento 

sobre a função estudada e o conhecimento acerca do assunto ensino por competências por 

parte dos oficiais que responderam às perguntas. Essas respostas confirmaram nossa hipótese, 

como podemos observas na pergunta de número 04 (quatro), pela qual pudemos constatar, por 

meio de 87,5% dos votos, que os encargos de Encarregado do Setor Financeiro são 

executados com mais eficiência por militares formados sob a égide do ensino por 

competência. 

Portanto, a nossa hipótese de pesquisa foi plenamente alcançada, evidenciando a 

importância da troca da metodologia de ensino vigente na formação do oficial da linha bélica 

em geral, e mais precisamente, do oficial intendente que desempenhará futuramente nos 

corpos de tropa a função de encarregado do setor financeiro.  

Nossa hipótese foi: O ensino por competências se apresenta de forma adequada 

para suprir as necessidades inerentes ao desempenho da função de Encarregado do Setor de 

Finanças de uma OM. Com base nisso, podemos generalizar os conhecimentos formulados 

neste trabalho quando tratamos de assuntos correlacionados a hipótese descrita acima. 

Concluímos então que o ensino por competências, quando empregado na 

formação do oficial da linha bélica do Exército Brasileiro, a partir do ano de 2012, em 

substituição ao ensino por objetivos, trouxe novas formas de se alcançar as metas da força e 
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tem se mostrado capaz de fazer com que esses objetivos sejam atingidos de forma satisfatória, 

em virtudo de todas as informações expostas. 

Ainda, podemos afirmar, que essa nova metodologia de ensino tem dado novos 

horizontes ao Exército Brasileiro no que tange a resolução dos problemas inerentes a função 

de Encarregado do Setor Financeiro, sendo capaz de bem formar os futuros tesoureiros das 

unidades militares espalhadas pelo Brasil e aprimorar a capacidade administrativa da força 

terrestre como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ANEXO “A” 

 

QUESTIONÁRIO DE APOIO À PESQUISA 

 

1) Qual é a principal mudança ocorrida com a transição do ensino por objetivos para o 

ensino por competências? 

a) Nível de aprendizado 

b) Método de Ensino 

c) Desenvolvimento de atributos e valores 

d) Desempenho das atribuições 

e) N.d.a 

f) Outro: ____________________________________________________________ 

 

2) Qual a vantagem principal que essa mudança pode vir a gerar no desempenho da 

função de Encarregado do Setor Financeiro? 

a) Melhora na resolução dos problemas inerentes à função 

b) Facilitará o desenvolvimento de atitudes e valores 

c) Melhorará o conhecimento do responsável pela função 

d) Não há vantagens 

e) N.d.a 

f)  Outro: ____________________________________________________________ 

 

3) Qual a principal desvantagem que essa mudança pode vir a gerar no desempenho da 

função de Tesoureiro? 

a) Piora na resolução dos problemas 

b) Gerar menor conhecimento sobre a função 

c) Serão formados tesoureiros com menos valores 

d) Não há desvantagens 

e) N.d.a 

f) Outro: ____________________________________________________________ 

  

4) Os encargos de Encarregado do Setor Financeiro são executados com mais eficiência 

por militares formados sob a égide do ensino por competência? 

a) Sim  

b) Não 

c) Não houve mudança no desempenho 

d) Outro: ____________________________________________________________ 

  

5) O que se espera de diferente do oficial, formado sob a égide do ensino por 

competências, no desempenho da função de tesoureiro?  

a) Iniciativa 

b) Desempenho das atribuições 

c) Honestidade 

d) Vibração 

e) Conhecimento de melhores alternativas 

f) N.d.a 

g) Outro: ____________________________________________________________ 
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ANEXO “B” 
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