
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP QMB PAULO HENRIQUE FURTADO VILELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENSINO POR COMPETÊNCIAS: 

SUAS POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019 



2 

 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP QMB PAULO HENRIQUE FURTADO VILELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENSINO POR COMPETÊNCIAS: 

SUAS POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Operacional. 

    



3 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap QMB PAULO HENRIQUE FURTADO VILELA 

 

Título: ENSINO POR COMPETÊNCIAS: SUAS POSSIBILIDADES E 
LIMITAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 
Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito para a obtenção da especialização 
em Ciências Militares, com ênfase em Gestão 
Operacional, pós-graduação universitária 
lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
____________________________________ 
DEIVIS NILSON CARNEIRO DA SILVA - TC 

Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
_________________________________________ 

VICTOR THIAGO ANDRADE DE LOURENÇO - Cap 
1º Membro e Orientador 

 

 
_________________________________ 

RAPHAEL FERREIRA E SILVA - Cap 
2º Membro  

 

 

_________________________________________ 
PAULO HENRIQUE FURTADO VILELA - Cap 

Aluno 
  

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 

    



4 

 

ENSINO POR COMPETÊNCIAS:  
SUAS POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 
Paulo Henrique Furtado Vilela1 

Victor Thiago Andrade de Lourenço2 
 
 

RESUMO 
A metodologia de ensino tradicional, baseada na memorização e aplicação deste conteúdo em provas 
teóricas, tem se mostrado insuficiente para capacitar os indivíduos na resolução de problemas no 
cotidiano profissional e social. O ensino por competências, adaptação do termo empresarial no contexto 
educacional, mostra-se uma alternativa à essa antiga metodologia, utilizando ferramentas ativas de 
aprendizagem, aliando, assim, a teoria à prática. Neste estudo buscamos apresentar os conceitos deste 
novo modelo de ensino, bem como verificar suas possibilidades e limitações no Ensino Superior do 
Exército Brasileiro. Foram utilizadas como instrumentos de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e 
documental acerca do assunto, fundamentando a argumentação em autores com conhecimento 
reconhecido no âmbito educacional. Desta forma, buscou-se enriquecer a discussão acerca dos 
métodos de ensino utilizados para maximizar a aprendizagem dos profissionais militares, capacitando-
os a melhor atuar na nossa sociedade. 
 
Palavras-chave: Ensino, competências, Exército Brasileiro, Ensino Superior. 
 
ABSTRACT 
The traditional teaching methodology, based on the memorization and application of this content in 
theoretical tests, has been insufficient to enable individuals to solve problems in professional and social 
daily life. Teaching by competences, adaptation of the business term in the educational context, is an 
alternative to this old methodology, using active learning tools, combining, therefore, theory with 
practice. In this study we seek to present the concepts of this new teaching model, as well as to verify 
its possibilities and limitations in the Brazilian Army Higher Education. Bibliographic and documentary 
research on the subject were used as data collection instruments, basing the argumentation on authors 
with recognized knowledge in the educational field. Thus, we sought to enrich the discussion about the 
teaching methods used to maximize the learning of military professionals, enabling them to perform 
better in our society. 
Keywords: Teaching, skills, Brazilian Army, Higher Education. 
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2 Capitão do Quadro de Material Bélico. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2006. Pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais em 2015. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho apresentado tem como tema a análise das possibilidades e limitações 

do Ensino por Competências no Ensino Superior do Exército Brasileiro. 

A base do estudo será uma revisão de literatura de diversos artigos e livros que 

abordam o Ensino por Competências no meio civil, observando como as ideias 

trazidas com este novo modelo de ensino podem impactar no Ensino Superior do 

Exército Brasileiro. 

O objetivo do estudo consiste em identificar como a inserção do ensino por 

competências pode contribuir ou limitar o ensino militar, especificamente no nível 

superior. Dessa forma, trazer a oportunidade de melhorias nessa temática. 

O ensino tradicional, segundo Zabala (2010), concebido por um sistema escolar 

claramente propedêutico e seletivo, faz com que ele seja um trajeto de superação de 

etapas mediadas pela próxima etapa a ser superada, baseado no conhecimento. Este 

método de ensino era utilizado pelo Exército Brasileiro em seus currículos até o ano 

de 2012, quando foi aprovada a Diretriz para o Projeto de Implantação do Ensino por 

Competências no Exército Brasileiro, trazendo à tona a discussão acerca da 

implantação de um novo modelo de ensino, baseado em competências. 

A concepção do termo “competência” surgiu na década de 1970, no âmbito 

empresarial, com a finalidade de buscar a melhoria deste setor, garantindo melhores 

resultados advindos desta nova concepção, mais voltada a observar as capacidades 

do indivíduo ser eficaz. 

Teve início ao questionamento aos modelos de ensino utilizados, baseando-se 

em dois princípios fundamentais, segundo Zabala  

A reação crítica para o modelo tradicional transmissivo partia de dois 

princípios suficientemente fundamentados: em primeiro lugar, de que a 

compreensão prévia dos conhecimentos é um passo indispensável às 

atividades de memorização; e, em segundo lugar, de que essa compreensão 

somente é possível quando o aluno, mediante um processo que sempre é 

pessoal, reconstrói ou elabora o objeto de estudo por meio de atividades as 

quais exigem dele uma grande atividade mental. (ZABALA, 2010, p. 47) 

Devido a evolução dos modelos de ensino, vemos a importância de o ensino 

militar também se modernizar, abstraindo as possibilidades de novos modelos, dentre 

os quais o ensino focado não apenas no conhecimento, mas aquele em que deve-se 

habilitar o indivíduo a ser capaz de, a partir de uma situação, apresentar uma solução 

a este problema. 
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O termo competências vem como uma solução ao modelo anterior que era 

limitado às metodologias de transmitir o conhecimento, sem diferenciar as 

peculiaridades de cada aluno, além de ser mais voltado para o todo e ser uma melhor 

alternativa à dicotomia memorizar-compreender, visto que 

Uma tradição baseada na transmissão verbal e na reprodução, mais ou 
menos literal, do aprendido em provas convencionais não ajuda, de nenhuma 
maneira, a proceder sob critérios nos quais as características diferenciais de 
cada um dos alunos são as peças-chave para a aprendizagem das 
competências. (ZABALA, 2010) 

A partir da análise de artigos e livros sobre o assunto, poderemos concluir quais 

são os principais fatores positivos que o ensino por competências possui e suas 

principais limitações. 

Além disso, realizar o estudo da construção curricular dos Estabelecimentos de 

Ensino Superior do EB; como estes currículos, atualmente baseados em 

competências atendem às demandas da força e quais são as possibilidades abertas 

a partir desta nova sistemática de ensino. 

Poderemos assim, chegar às conclusões sobre as possibilidades e limitações do 

ensino por competências no ensino superior do Exército Brasileiro. 

 

1.1 PROBLEMA 

O Exército encontra-se em constante evolução de seu sistema de ensino, 

principalmente com a mudança de um modelo tradicional, baseado no conhecimento, 

para um modelo novo, baseado em competências. Desta forma, os Estabelecimentos 

de Ensino (Estb Ens) estão se adaptando a esta nova sistemática de ensino, 

moldando seus currículos para esta realidade. Porém, quais são as possibilidades e 

limitações deste novo modelo? Ele atende plenamente às demandas do Exército? 

Então, vemos a necessidade de analisarmos quais as possibilidades e 

limitações do ensino por competências e como isso se insere no ensino superior do 

EB. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é de verificar as possibilidades e limitações 

do ensino por competências no ensino superior do Exército Brasileiro. 

Como objetivos específicos podemos enumerar os seguintes: 
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a) Identificar as possibilidades e limitações do ensino por competências nos 

âmbitos educacional e empresarial civil; 

b) Identificar as características da profissão militar; e  

c) Verificar como os aspectos do âmbito civil se aplicam no ensino superior do 

Exército Brasileiro. 

 

1.3 HIPÓTESE 

Concordamos com as afirmações de Zabala, no que diz respeito à “[...] 

necessidade de superar um ensino que, na maioria dos casos, reduziu-se a uma 

aprendizagem cujo método consiste em memorização” (ZABALA, 2010), nos 

apresentando como necessária a modernização para um novo método de ensino. 

Entendemos também, que apesar de uma metodologia moderna ela possui limitações, 

devendo-se observar como estas podem comprometer os objetivos do ensino no 

Exército. 

Podemos enunciar nossa hipótese de investigação da seguinte maneira:  

a) devido à necessidade de modernizar o sistema de ensino no Exército e 

desenvolver competências que formem indivíduos mais bem preparados ao 

desempenho de suas funções, podemos reconhecer que as possibilidades superam, 

majoritariamente, as limitações do ensino por competências no ensino superior do 

Exército Brasileiro.  

1.4 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O presente estudo traz uma análise de um novo modelo de ensino, ainda em 

evolução, que se concentra no indivíduo - não apenas no conhecimento em si, mas 

em como este indivíduo é capaz de utilizar seus conhecimentos em uma situação real. 

O modelo utilizado pelo Exército anterior ao ano de 2012 era o ensino baseado 

nos conhecimentos, que era focado na capacidade de memorização do indivíduo. Em 

seus currículos, priorizava o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

visando a utilização em provas apenas.  

Por se tratar de um modelo de ensino recente, idealizado na década de 1970 o 

ensino por competências vem sendo aperfeiçoado constantemente, possuindo 

diversos fatores positivos e limitadores; carece de uma análise mais aprofundada, 

principalmente, devido as peculiaridades da profissão militar, para verificarmos como 

este método de ensino se encaixa dentro das necessidades do Exército Brasileiro. 

Além disso, concordamos com Barbosa, que propõe que  
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Essa mudança de paradigma de ensino é uma evolução na maneira de 

pensar a educação, sendo alternativa de um modelo que migra de uma 

concepção da aprendizagem organizada sobre conteúdos disciplinares, para 

uma educação que visa a formação para o desenvolvimento de 

competências, capacidades e habilidades do aluno para melhor lidar com os 

desafios e possibilidades da vida cotidiana. (BARBOSA, 2012) 

O trabalho pretende, ainda, abastecer os gestores dos projetos de modernização 

do ensino militar do Exército Brasileiro com informações diversas acerca dos modelos 

de ensino modernos e suas possibilidades de aplicação, servindo de subsídio teórico 

para outros estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa. 

2 METODOLOGIA 

Para colher informações que permitissem formular uma possível solução para 

o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois foram considerados mais relevantes os fatores 

sociais, e ideológicos, além dos técnicos, que cercam o assunto estudado. Desta 

forma, procuramos apreender dimensões tais como a subjetividade e a 

individualidade. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, tendo em 

vista a finalidade de aumentar os conhecimentos sobre as características e magnitude 

do problema apresentado, obtendo desta maneira uma visão mais completa. Por 

haver conhecimento diverso sobre o assunto no meio civil, buscou-se ir além da 

simples identificação da existência de relações entre as variáveis, pretendendo 

determinar a natureza dessa relação e alternativas viáveis de aplicação. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a 

fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura no período de 1994 a 2013. Essa delimitação baseou-se na diversidade 

da abordagem do tema no meio empresarial e educacional civil, visto que as 

modalidades de ensino se encontram em constante evolução e a maior parte dos 

debates acerca do tema iniciaram-se na década passada.  
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A partir de uma pesquisa inicial acerca do assunto, podemos observar que 

existem diversas maneiras de se entender o ensino por competências, como 

apresentamos a seguir. 

Podemos entender que o ensino tradicional “[…] na maioria dos casos, reduziu-

se a uma aprendizagem cujo método consiste em memorização” (ZABALA, 2010), nos 

trazendo uma necessidade de atualização do modelo existente, para algo que 

trouxesse uma abordagem mais capaz de formar indivíduos preparados. 

No meio acadêmico, o conceito de competência geral é compreendido como uma 

“[…] intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida por meio de ações nas quais 

se mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes 

atitudinais, procedimentais e conceituais.” (ZABALA, 2010, p.189) 

Ainda segundo Zabala, podemos verificar a definição de conteúdo atitudinal 

como um “[…] tipo de conteúdo de aprendizagem que se enquadra na forma de ser 

da pessoa e cuja aprendizagem requer a experienciação de situações nas quais se 

deva agir de forma real para solucioná-las.” (ZABALA, 2010, p.189) 

Outro componente é o conteúdo procedimental, que é “[…] conteúdo de 

aprendizagem prático que consiste em processos ou ações cuja aprendizagem requer 

um modelo prévio e uma exercitação posterior.” (ZABALA, 2010) 

Completando a composição dos componentes da competência geral temos o 

conteúdo conceitual, que para Zabala é o “[…] conteúdo de aprendizagem teórico que 

engloba conceitos e princípios e que, para aprendê-lo, é necessário plena 

compreensão.” (ZABALA, 2010) 

Além disso, podemos verificar a visão do termo competência, por diversos 

autores, em aspectos diferentes daqueles estritamente do viés da educação, nos 

casos a seguir, sendo entendido no caráter profissional, fundamental para a 

preparação do indivíduo para o desempenho de suas funções. 

De acordo com Cepeda, que definiu competência como “[…] a presença de 

características ou a ausência de incapacidades as quais tornam uma pessoa 

adequada para realizar uma tarefa específica ou para assumir um papel definido” 

(CEPEDA, 2005), já vemos a apresentação de uma ideia de ensino mais voltada a 

prática e realização de tarefas. 

Para Tremblay, o termo competência pode ser entendido como “[…] sistema de 

conhecimentos, conceituais e procedimentais, organizados em esquemas 

operacionais e que permitem, dentro de um grupo de situações, a identificação de 
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tarefas-problema e sua resolução por uma ação eficaz.” (TREMBLAY,1994 apud 

ZABALA, 2010)  

Até que vemos como mais completa e próxima do que buscamos como 

adequada a apresentada por Le Bortef (1994), que define competência da seguinte 

maneira:  

A competência não é um estado, mas um processo. Se a competência é uma 

forma de saber agir, como é que ela funciona? O operador competente é 

aquele capaz de mobilizar, de aplicar de forma eficaz as diferentes funções 

de um sistema no qual intervêm recursos tão diversos quanto operações de 

raciocínio, conhecimentos, ativações da memória, avaliações, capacidades 

relacionadas ou esquemas comportamentais. (LE BORTEF,1994 apud 

WITTACZIK, 2007, p. 164)  

 

Podemos então verificar no Quadro 1 uma síntese do que entendemos por 

competências: 

O quê? 

É a capacidade ou a habilidade 

A existência nas estruturas cognoscitivas da pessoa das condições e 

recursos para agir. A capacidade, a habilidade, o domínio e a aptidão.  

Para quê? 

Para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas 

Assumir um determinado papel; uma ocupação, em relação aos níveis 

requeridos; uma tarefa específica; realizar ações; participar na vida 

política, social e cultural da sociedade; cumprir com as exigências 

complexas; resolver problemas da vida real; enfrentar um tipo de 

situação.  

De que 

forma? 

De forma eficaz 

Capacidade efetiva; de forma exitosa; exercício eficaz; conseguir 

resultados e exercê-los de modo excelente; participação eficaz; 

mobilizando a consciência e de maneira cada vez mais rápida, pertinente 

e criativa.  

Onde? 

Em um determinado contexto 

Uma atividade plenamente identificada; em um contexto determinado; em 

uma determinada situação; em um âmbito ou cenário da atividade 

humana.  

Por meio de 

quê? 

É necessário mobilizar atitudes, habilidades e conhecimento 

Diversos recursos cognitivos; pré-requisitos psicossociais; 

conhecimentos, habilidades e atitudes; conhecimentos e características 

individuais; conhecimentos, qualidades, capacidades e atitudes; os 
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recursos que mobiliza, conhecimentos teóricos e metodológicos, atitudes, 

habilidades e competências mais específicas, esquemas motores, 

esquemas de percepção, avaliação, antecipação e decisão; 

comportamentos, motivação, valores éticos, atitudes, emoções e outros 

componentes sociais; amplo repertório de estratégias. Operações 

mentais complexas, esquemas de pensamento; saberes, capacidades, 

microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de 

percepção, de avaliação e de raciocínio. 

Como? 
Ao mesmo tempo e de forma inter-relacionada 

De forma integrada; orquestrada.  

QUADRO 1 – O que é Competência? 
Fonte: ZABALA, 2010, p. 37 

A partir destas definições iniciais, podemos verificar que as diferentes formas de 

entender o ensino por competências nos traz a necessidade de verificar como estes 

conceitos estão sendo empregados no universo do Ensino Superior do Exército. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento 

da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. 

a. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados a práticas 

pedagógicas, conceitos e aplicação das competências e ensino por competências 

aplicado ao ensino militar; 

- Estudos e portifólio de periódicos que retratam as metodologias de ensino e 

suas implicações na pedagogia curricular; e 

- Documentos sobre as características do ensino no EB, sua construção 

curricular e implementação da metodologia de ensino por competências no EB. 

b. Critérios de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de competências estritamente no âmbito 

empresarial ou com finalidades distintas da aplicação pedagógica da metodologia de 

ensino por competências; e 

- Documentos cujo foco central seja relacionado estritamente ao ensino 

fundamental ou médio. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As pesquisas sobre as possibilidades e limitações do ensino por competências 

evidenciaram que o Exército Brasileiro está alinhado com as ideias existentes no 

ambiente empresarial, buscando adequar seus Recursos Humanos para novos 

desafios que são atinentes ao mundo atual. Assim, podemos verificar a seguir como 

o ensino por competências se insere no Ensino Superior do EB. 

3.1 ENSINO POR COMPETÊNCIAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa (END), temos o alinhamento do 

ensino militar iniciando sua transição para a exigência do desenvolvimento das 

capacidades operacionais dos militares pertencentes à Força Terrestre, sendo 

baseada na análise dos possíveis cenários para a atuação das Forças Armadas no 

Brasil ou exterior. Vemos que: 

A visão da END está ancorada na flexibilidade do novo profissional como 

indivíduo crítico, cidadão preparado para criar, tomar decisões, construir 

coletivamente, liderar, motivar e valorizar a equipe, desenvolvendo 

competências tidas como necessárias. As quais serão construídas mediante 

situações práticas, que enfrentarão ao longo de sua formação profissional. 

(BARBOSA, 2012, p. 210) 

Portanto, cada vez mais o ensino militar necessita estar voltando-se para aquele 

baseado em competências, processo de modificação que vemos seu início em 2012, 

através de Portaria, na qual trouxe as ideias acerca do Ensino por Competências para 

o Ensino no EB e deu início às alterações no sistema de ensino utilizado até o 

momento, buscando a melhor maneira de capacitar os militares na Força Terrestre. 

3.1.1 Possibilidades no Ensino Superior do Exército Brasileiro 

A partir desta evolução, foi verificada a grande necessidade de adaptação 

curricular nas esferas do ensino militar, pois entende-se que  

A organização dos conteúdos de uma disciplina e entre diversas disciplinas é 
necessária, pois obedece à forma essencial da aprendizagem, que acontece 
por meio da elaboração de uma imagem global da realidade. Também, copia 
a realidade, que contém sempre uma diversidade de variáveis, facilitando a 
intervenção do discente em situações da vida pessoal e profissional. 
(BRASIL, 2013) 

Outra característica do modelo de ensino por competências é a possibilidade de 

aliar os conhecimentos conceituais à prática dos conteúdos em situações reais, dentro 

de um universo predeterminado nos currículos, mas garantindo a diversidade da 

utilização dos conceitos adquiridos na solução dos problemas propostos. Sua 



9 

 

avaliação deve ser interdisciplinar, para garantir que o discente é apto a resolver a 

situação como um todo; além disso deve abranger todo espectro da competência 

avaliada, bem como o professor deve diversificar os métodos de ensino para 

proporcionar esta interdisciplinaridade durante todo o processo de ensino, de acordo 

com as individualidades dos alunos (WITTACZIK, 2007). 

Derivando da característica supracitada, podemos verificar uma possibilidade 

fundamental do ensino por competências, que é a de, aproveitando as formas de 

avaliação (diagnóstica, formativa e somativa), abranger todos os aspectos da 

competência a ser avaliada, de acordo com o que foi estabelecido como objetivo 

curricular (WITTACZIK, 2007). Desta forma possibilita a demonstração pelo aluno o 

que realmente absorveu durante o processo de ensino, não somente a repetição 

daquilo que foi memorizado, como ilustrado na Figura 1: atividade na qual os alunos 

são levados a um Posto de Observação e devem apresentar aquilo que foi aprendido 

em sala de aula, compondo a avaliação do componente atitudinal da competência. 

 

FIGURA 1 - Capitães em um Posto de Observação 
Fonte: o autor 

A partir da análise do extrato de um Plano de Disciplinas (PLADIS) do Curso de 

Material Bélico da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), na Figura 2, vemos 

seu alinhamento com a Portaria Nr 143 – Departamento de Educação e Cultura do 

Exército (DECEx), de 25 de novembro de 2014, que regulamenta a avaliação do 
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componente atitudinal nos conteúdos curriculares, sendo este componente 

apresentado no PLADIS, de maneira que o discente possui a visão do parâmetro 

esperado que ele atinja durante aquela fase do aprendizado. Desta forma proporciona 

ao discente entender os objetivos esperados daquela disciplina, bem como a forma 

que o conhecimento será avaliado, possibilitando administrar a melhor maneira de 

construir a aprendizagem (BRASIL, 2014b). 

 

 

FIGURA 2 – Extrato de Plano de Disciplinas da EsAO 
Fonte: EsAO, 2019 

Além disso, de acordo com a Portaria Nº 125 – DECEx, de 23 de setembro de 

2014, vemos que a construção curricular do Ensino Superior do EB já se encontra de 

forma que cada conteúdo de aprendizagem exige instrumentos e ferramentas 

específicas de avaliação. Deste modo, não se avaliam os conteúdos factuais da 

mesma forma que os conteúdos conceituais, havendo a diversidade nos métodos 

avaliativos (BRASIL, 2014a). 

Assim, além de diversificar o método de ensino o docente estará fornecendo as 

ferramentas para o aprendizado, não entregando o conhecimento para o aluno: 

portanto, os métodos de aprendizagem já encontram-se adequados a este modelo, 

sendo utilizados discussões em grupos, apresentação dos assuntos pelos discentes 
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entre outras ferramentas de ensino, estando de acordo com o que verificamos nas 

bibliografias. Podemos verificar que “[...] o professor diversifica seu planejamento, 

flexibilizando os conteúdos e atividades previstas, antecipando possíveis dificuldades 

dos alunos e preparando auxílios e apoios de diversos tipos em função de que os 

alunos vão fazendo e aprendendo.” (WITTACZIK, 2007, p.169). 

A partir das metodologias executadas no EB verificamos ainda a possibilidade 

de desenvolver as competências, além de simplesmente ensiná-las, conforme nos 

apresenta Wittaczik; portanto, a metodologia adotada atualmente pelo EB já traz essa 

possibilidade de aliar a teoria com a prática, ou seja 

Para que, de fato, se desenvolva competência, é necessário que o professor 
tenha capacidade de comprometer-se com os alunos em projetos, em 
atividades que o aluno possa ter a oportunidade de aprender a planejar, a 
negociar, a cooperar, a realizar, vivenciando um quadro integrador, que 
possibilite aplicar conhecimentos teóricos na prática. (WITTACZIK, 2007, 
p.171) 

Por fim, ao verificar os métodos de avaliação utilizados, podemos observar que 

ainda se utiliza como método principal a avaliação escrita no modelo de ensino atual, 

porém  

Essa longa tradição de provas escritas e avaliações quantitativas padrão 
influenciam de forma negativa nos processos avaliativos, impedindo a busca 
de alternativas que vão além da aquisição de informação sobre os resultados 
de aprendizagem dos alunos em relação a conteúdos geralmente de caráter 
conceitual. (ZABALA, 2010, p. 172) 

Desta forma, identificamos essa possibilidade a ser explorada com maior ênfase 

pelo modelo de ensino por competências, que nos apresenta a diversidade de 

avaliações qualitativas e quantitativas, não se restringindo a forma escrita, inclusive 

com formas de avaliação prática, com cenários predeterminados, verificando-se, 

assim, a aprendizagem como um todo, já que as competências abrangem um extenso 

universo, inclusive áreas que não são estudadas por nenhuma ciência, evidenciando 

seu caráter metadisciplinar. (ZABALA, 2010, p. 119) 

3.1.2 Limitações no Ensino Superior do Exército Brasileiro 

Apesar de ser uma metodologia de ensino com características inovadoras e com 

diversas possibilidades de aplicação para a realidade do Exército Brasileiro, foram 

verificados alguns aspectos que ainda apresentam carências para o que se necessita 

no modelo de ensino militar. 

Portanto, de acordo com Barbosa, acerca da adaptação curricular como sendo 

uma maneira de mudar a concepção da aprendizagem, relatando que 
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O Ensino por Competências passa por adaptação de programas curriculares, 
subordinando os conteúdos às competências, que levam a um saber 
complexo e integrador, supondo o conhecimento como compreensão e 
capacidade de aplicação na resolução de problemas reais. Passa-se de uma 
concepção puramente cognitivista de aprendizagem para a concepção 
construtivista. (BARBOSA, 2012) 

Sendo que este processo de adaptação é motivado pois “[...] ... os conteúdos 

acadêmicos convencionais não são suficientes, pois não incluem muitos dos 

conhecimentos teóricos e das habilidades gerais da maioria das profissões” (ZABALA, 

2010) e deve-se levar em consideração a organização do conteúdo das disciplinas, o 

qual deve seguir uma lógica de acordo com as matérias a serem ensinadas. Porém, 

isso não deve ser encarado como um impedimento para a transformação dos 

currículos, mas apenas uma forma de se chegar a melhor adaptação sem 

comprometer a aprendizagem.  

Entretanto, podemos observar que esta metodologia ainda precisa de 

preparação de docentes para sua aplicação, pois foi observado que para atender a 

este método  

[...] o professor diversifica seu planejamento, flexibilizando os conteúdos e 
atividades previstas, antecipando possíveis dificuldades dos alunos e 
preparando auxílios e apoios de diversos tipos em função de que os alunos 
vão fazendo e aprendendo. (WITTACZIK, 2007) 

Essa necessidade reside na carência na formação do docente, que foi formado 

em um modelo de ensino bastante diferente deste, devendo, assim se adaptar às 

mudanças necessárias à aplicação das metodologias de ensino utilizadas para 

desenvolver a aprendizagem eficaz das competências requeridas, inclusive àquelas 

que não são estudadas pelo ensino convencional. Conforme Zabala nos aponta. 

Nesse nível de exigência, às mudanças relacionadas às estratégias de ensino 
implícitas na aprendizagem das competências, devemos acrescentar a 
introdução de alguns conteúdos os quais não proveem de disciplinas 
tradicionais, o que significa que há a necessidade da formação do professor 
contemporâneo em campos distanciados de seus interesses e 
conhecimentos. (ZABALA, 2010, p.24) 

Portanto, podemos ressaltar um grande desafio no estabelecimento do modelo 

de ensino por competências a maneira de capacitar os docentes, preparando-os para 

aplicar metodologias que não lhes são familiares, ademais essenciais para a 

aprendizagem satisfatória dos discentes sob sua orientação. Sendo assim, necessário 

buscar as ferramentas de ensino pelo docente, para alcançar o objetivo da verdadeira 

aprendizagem, que vai além da simples absorção do conhecimento pelo aluno, mas 

“[...] é produzida quando são estabelecidas relações substanciais e não arbitrárias 

entre o que já era parte das estruturas cognoscitivas dos alunos e o novo conteúdo 
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de aprendizagem.” (ZABALA, 2010, p. 96), proporcionando maior fixação dos 

conteúdos propostos. 

Em outra análise, a partir dos métodos utilizados para a construção do 

conhecimento, vemos que “[...] é um processo que ocorre única e exclusivamente no 

sujeito e nos sujeitos em relação. O professor é o mediador, que leva seus alunos a 

construir e elaborar a ideia do objeto e a formular o conceito, por meio da palavra e 

pela materialidade dos símbolos e signos.” (BARBOSA, 2012, p. 07). Portanto, um 

desafio aos docentes na construção do conhecimento é desenvolver as metodologias 

ativas de aprendizagem durante todo o processo de ensino, estimulando os discentes 

na busca do conhecimento de diferentes formas.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre as possibilidades e limitações do ensino por competências no 

Ensino Superior do Exército Brasileiro.  

A revisão de literatura possibilitou concluir que a utilização do termo 

competências é bastante amplo e que desde sua origem, no âmbito empresarial, ele 

busca abranger os ensinamentos em diversos aspectos, capacitando os discentes não 

apenas para desempenhar suas atividades profissionais, mas torná-lo um cidadão 

mais apto a contribuir para a sociedade, ao desenvolver atributos cognitivos, 

psicomotores e atitudinais. 

Desta forma, entende-se que o ensino por competências deve apresentar 

métodos diversificados desde a construção curricular até aos métodos de avaliação 

utilizados, posto que ele é moldável de acordo com o ritmo desenvolvido pelos 

discentes e pode sofrer adaptações necessárias durante o processo de 

aprendizagem. Além disso, o ensino por competências veio com a finalidade de 

quebrar o paradigma principal do ensino tradicional que tem provas escritas e 

quantitativas como foco de seu método avaliativo, trazendo diversas possibilidades de 

avaliação mais focadas na aprendizagem real pelo discente. 

A compilação de dados documentais e bibliográficos permitiu identificar que o 

Exército Brasileiro já implantou o modelo de ensino por competências em seu Ensino 

Superior, adequando seus currículos e Planos de Disciplinas dos diversos 
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Estabelecimentos de Ensino, buscando a utilizar a metodologia apresentada por este 

modelo. Além disso, possui uma preocupação de capacitar seus Recursos Humanos 

para não apenas desempenho de suas atribuições de maneira estrita, mas capaz de 

intervir de maneira eficaz no mundo atual que exige capacidades diversas.  

Como principais possibilidades apresentadas, verificamos a diversidade de 

metodologias de ensino a serem empregadas, de forma a aumentar os aspectos 

abordados em cada assunto e maximizar a aprendizagem do discente, ao passo que 

o ritmo de aprendizagem deve ser a principal ferramenta para adequação da 

velocidade de ensino pelo docente. A partir destes métodos diversos, tem-se a 

possibilidade de aliar a teoria com a prática: assim, vê-se o emprego dos diversos 

componentes da competência nas salas de aula, dos conteúdos conceitual, atitudinal 

e procedimental, englobando todos os conteúdos necessários a aprendizagem real. 

Temos a adaptação curricular de acordo com a organização lógica de cada 

disciplina, possibilitando que o discente conheça o que será ensinado, bem como a 

maneira de avaliação a que será submetido, garantindo que o aluno se prepare e seja 

parte do processo de ensino, ao contribuir nas metodologias ativas de ensino 

utilizadas pelo EB. Além disso, possibilita o emprego de todas as formas de avaliação 

diagnóstica, formativa e somativa como formas de avaliar a aprendizagem como um 

todo; inclusive com métodos de avaliação prática, visando a solução de situações-

problema próximas da realidade que será encontrada ao longo da carreira. Portanto 

busca a avaliação do discente o mais singular possível. 

Como principais limitações do ensino por competências verificamos a 

capacitação dos docentes para a atuação em um modelo de ensino no qual eles não 

foram formados. Desta forma, não possuem total domínio dos conceitos que devem 

ser aplicados, podendo não desenvolver o processo de ensino da maneira que este 

deve se desenvolver, por aplicar ferramentas do ensino tradicional. 

Vemos que as competências possuem diversos aspectos que ainda não 

possuem estudos concretos por nenhuma ciência, evidenciando seu caráter 

metadisciplinar, o que constitui um limitador de como a melhor forma de ensinar e 

avaliar os conteúdos atitudinais, já que estes são os menos explorados por disciplinas 

convencionais. Apesar de no EB já se possuir conhecimentos de como estes 

conteúdos podem ser desenvolvidos e avaliados, desde antes da implantação do 

ensino por competências, ainda assim, estes não são estudados por uma ciência 
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formal. 

Recomenda-se, assim, que haja uma capacitação específica dos docentes dos 

Estb Ens do EB, visando a difundir os conhecimentos das metodologias ativas que 

eles deverão utilizar em suas salas de aula, bem como as principais características 

que devem existir nas avaliações de cada conteúdo a ser evidenciado em determinado 

assunto, para minimizar aquela limitação imposta pelo modelo de ensino por 

competências.  

Conclui-se, portanto, que é fundamental para a capacitação dos Recursos 

Humanos do Exército Brasileiro a adoção de um modelo de ensino dinâmico e que 

traz diversas metodologias novas, posto que o mundo atual está em constante 

evolução e que exige dos profissionais maior gama de capacidades. Sendo assim, o 

Ensino por Competências é uma excelente solução para este cenário, pois apresenta 

diversas possibilidades, que superam suas limitações, as quais podem ser mitigadas 

com medidas exequíveis, visando entregar melhores cidadãos capazes de influenciar 

positivamente nossa sociedade além de capacitar profissionais de alta qualidade para 

o desempenho de suas funções no Exército Brasileiro. 
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