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ENSINO POR COMPETÊNCIAS: O USO DE TECNOLOGÍAS DIGITÁIS MÓVEIS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INERENTES AO CAPITÃO 

ALUNO DA EsAO 
 

Fábio Eduardo da Silva Barboza 
* 

Francisco Gabriel Melo Silva** 
 

RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância da utilização da ferramenta digitais móveis para 
o desenvolvimento de competências inerentes ao capitão aluno da EsAO. Nesse contexto, busca-se 
mostrar o quão importante é essa ferramenta tecnológica, que de pronta resposta facilita o estudo, 
planejamento, apresentação de temas escolares e a observação dos trabalhos no terreno em uma 
operação. São levantadas, ainda, as possíveis facilidades dessa ferramenta por ocasião da preparação 
para prova e se o estudo com essas ferramentas auxiliou no resultado dos estudos planejamento. Sendo 
assim verifica-se que futuramente os alunos poderiam está com todo o material necessário para o 
estudo, provas e exercícios no terreno em uma ferramenta tecnológica e fazer uma análise do 
planejamento com mais detalhamento.  
 
Palavras-chave: Ensino por Competência. Ferramentas digitais móveis. Planejamento. 
 
ABSTRACT 
This work aims to present the importance of using the mobile digital tool for the development of skills 
inherent to the student captain at EsAO. In this context, we seek to show how important this technological 
tool is, which promptly facilitates the study, planning, presentation of school themes and the observation 
of work on the ground in an operation. The possible facilities of this tool are also raised during the 
preparation for the test and if the study with these tools helped in the results of the planning studies. So it 
turns out that in the future the students could have all the necessary material for the study, tests and 
exercises in the field in a technological tool and make an analysis of the planning in more detail. 
 
Keywords: Competency Teaching. Mobile digital tools. Planning
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1. INTRODUÇÃO  

A necessidade de formar profissionais militares competentes e os imperativos da 

Estratégia Nacional de Defesa (END), impôs ao Exército Brasileiro (EB) e seu Sistema 

de Educação e Cultura a necessidade de um espaço educativo que invista em políticas 

e programas que contribuam com a formação do novo profissional militar. Com isso, 

adota um modelo de educação baseado no Ensino por Competências, numa visão 

prospectiva, de que essa sistemática de ensino dê conta de toda pluralidade 

circundante, da compreensão e do respeito às múltiplas facetas de um conceito mais 

amplo de educação e cultura militar 

O ensino profissional no EB está em processo de transformação, com efetivação 

de uma nova proposta de ensino desde o início de 2012, nas Escolas de Formação e 

de Aperfeiçoamento do Exército Brasileiro (EB), que passam por mudanças 

significativas, saindo do Ensino por Objetivos para o Ensino por Competências. Essas 

mudanças nos levam a inquietações que nos fazem ir à busca de respostas para 

questionamentos sobre a fundamentação teórica e as práticas pedagógicas realizadas 

pelos militares instrutores, que contribuirão, efetivamente, na produção do 

conhecimento e nas prática profissional no novo modelo de atuação militar proposto no 

EB ensino por competência nas salas de instrução.  

O uso dos novos recursos tecnológicos que resulta em melhorias na qualidade do 

ensino por competência possibilita aos docentes se apropriarem destas tecnologias e 

práticas educacionais contribuindo para a inclusão digital e dar ênfase significativa a 

prática pedagógica.  

Com advento da era da informação marcado pelos avanços tecnológicos e 

científicos, ocorreram mudanças em várias esferas da vida social, econômicas, sociais, 

políticas, culturais, afetando, também as escolas. Isto se reflete em como os instrutores 

militares abordam as atividades das matérias ministradas nas salas de instrução tendo 

que adaptar-se aos avanços das tecnologias e em proveito do desenvolvimento das 

competências inerentes aos oficiais combatentes do Exército Brasileiro. 

Entendemos que competência pressupõe aceitação de desafios, mobilização de 

conhecimentos e desenvolvimento de criatividade para enfretamento do novo e de 

situações incertas, por meio de produção de novos conhecimentos (Barbosa, A. C. 

R;2014) 

O Exército Brasileiro define competência para a profissão militar nas Instruções 

Reguladoras do Ensino por Competências (IREC) em seu Capítulo II. 
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Art. 2º Competência é a ação de mobilizar recursos diversos, integrando-os 
para decidir e atuar em uma família de situações. 
Parágrafo único. Os recursos mobilizados pelas competências incluem: 
I - conhecimentos; 
II - habilidades; 
III - atitudes 
IV - valores; e 
V - experiências.  (IREC-EB60-IR-05.008, 3ª Edição)  

 

1.1 PROBLEMA  

Busca-se responder esses questionamentos, procurando assegurar se o uso de 

computadores e tablets pelos capitães alunos poderia produzir algum efeito na 

melhoria do processo ensino aprendizagem. 

Além disso, o uso dessas ferramentas para auxiliar na aprendizagem do aluno 

da ESAO, contribuirá numa economia de meios e tempo? Visto que o aluno poderia 

estudar o assunto, esquemas de manobras, e corrigir seus erros com maior facilidade?  

O uso da tecnologia é capaz de ajudar o aluno a construir o conhecimento 

melhor e com qualidade? O uso de Cartas topográficas digitalizadas e com as 

manobras, defensivas e ofensivas, lançadas em programas, auxiliariam no 

entendimento e visualização do esquema de manobra e dos assuntos ministrados em 

sala da aula? 

Nesse sentido, a integração do ensino por competência com as tecnologias 

como apoio ao ensino aprendizagem visa ampliar o conhecimento do estudante para 

que possa exercer melhor suas funções. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho é sobre a utilização de novas ferramentas tecnológicas para 

melhorar o processo ensino aprendizagem. Dentre essas ferramentas destaca-se a 

utilização de computadores e tablets, junto com programas como Qgis e Mapper, como 

meios facilitadores da aprendizagem nos estudos de casos e temas escolares da 

ESAO, permita auxiliar no desenvolvimento de novas competências inerentes ao futuro 

capitão aperfeiçoado. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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a) Verificar se o uso do de programas em tablets e computadores que, 

auxiliam no entendimento dos Exercícios Escolares, manobras Ofensivas e Defensivas, 

dentro do processo de ensino por competência.  

b) Verificar qual a opinião dos alunos da EsAO sobre o uso de aplicativos e 

programas para assimilação do conhecimento da matéria. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 Com a implantação do ensino por competência como nova proposta de Ensino 

no Exército Brasileiro, o uso de ferramentas tecnológicas, programas, computares e 

tablets mostra-se um importante facilitador no processo ensino aprendizagem. Pois 

como diz Vieira(2011): 

 

[...] a implantação da informática como auxiliar do processo de construção do 

conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do 

professor. É necessário que todos os segmentos da escola – alunos, 

professores, administradores e comunidades de pais – estejam preparados e 

suportem as mudanças educacionais necessárias para a formação de um novo 

profissional.(VIEIRA, 2011, p. 4). 

 

 Não adianta ser utilizado no meio escolar ferramentas tecnológicas se os alunos 

não possuem capacitação para utilizar essas ferramentas que surgiram para auxiliar o 

ensino.  

O processo desafiador da aprendizagem de uso das tecnologias nos coloca a 

cada dia, diante de novos questionamentos ao percebermos as distintas realidades do 

nosso país. 

 Silva (2010) aponta o seguinte: 

É preciso considerar que as tecnologias - sejam elas novas (como o 

computador e a Internet) ou velhas (como o giz e a lousa) condicionam os 

princípios, a organização e as práticas educativas e impõem profundas 

mudanças na maneira de organizar os conteúdos a serem ensinados, as 

formas como serão trabalhadas e acessadas as fontes de informação, e os 

modos, individuais e coletivos, como irão ocorrer as aprendizagens (SILVA, 

2010, p.76). 

 

Silva (2010) defende o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. O uso 

da tecnologia gera novas possibilidades, capacidades de pesquisa e poder de criação.  
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2. METODOLOGIA 

Esta pesquisa resulta de uma discussão sobre o uso de computadores e tablets, 

ferramentas tecnológicas, com programas que possam auxiliar na didática do ensino de 

forma a facilitar do desenvolvimento das competências do novo sistema de ensino 

adotado pelo Exército Brasileiro.  

Através de levantamento bibliográfico, analisaremos livros e textos de vários 

autores, que discutem sobre a utilização das tecnologias na educação. Em sequência a 

realização de todo esse estudo bibliográfico, será feita a construção de conceitos 

acerca destes, contribuindo para a formação de uma visão crítica e fundamentada 

sobre o uso das tecnologias no ensino por competências.  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Sobre as competências, Perrenoud (2000) nos diz que seu desenvolvimento está 

relacionado com a natureza das situações de aprendizagem que devem se constituir 

como uma preparação intensiva que dá condições objetivas ao sujeito para a 

interiorização e estabilização dos esquemas de pensamento e ação. Dessa forma, esse 

sujeito teria a capacidade de mobilizar tais competências e aplicá-las em uma situação 

real. 

“Não há uma metodologia própria para o ensino por competências, mas 

condições gerais sobre como devem ser as estratégias metodológicas, entre elas as 

quais cabe destacar que todas devem ter enfoque globalizador” (ZABALA e ARNAU, 

2010). 

As competências são “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado 

tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (Perrenoud, 

1999, p.7), o discente com o auxílio de uma ferramenta tecnológica, poderia 

desenvolver uma nova competência dependendo da atividade de sala de aula e tomar 

uma decisão baseado em experiências anteriores para melhor resolver o problema. 

 

2.1.1 IMPLANTAÇÃO DO ENSINO POR COMPETÊNCIA NO EXÉRCITO 

Os estudos para a implantação do ensino por competência iniciaram com a 

edição da Portaria do Comandante do Exército nº 137 (BRASIL, 2012), de 28 de 

fevereiro de 2012, que aprovou a Diretriz para o Projeto de Implantação do Ensino por 

Competências no Exército Brasileiro. 

Em seguida o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) emitiu 

a PORTARIA Nº 80, DE 07 de agosto de 2013, que Aprova as Instruções Reguladoras 



6 

 

do Ensino por Competências: (IREC - EB60-IR-05.008). Nessa portaria são elencados 

os recursos mobilizados pelas competências que são: conhecimentos, habilidades, 

atitudes, valores e experiências. 

 

2.1.2 ENSINO POR COMPETENCIA  

O capitão aluno da EsAO durante sua formação no estabelecimento de ensino é 

submetido a diversas situações com o objetivo de desenvolver competências. 

 Para Zabala e Arnau (2010, p. 37 e 40) a competência consistirá na 

“intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida mediante ações nas quais se 

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

procedimentais e conceituais”, informando que ser competente é “ao agir mobilizar, de 

forma integrada, conhecimentos e atitudes mediante uma situação-problema, de forma 

que a situação seja resolvida com eficácia”. 

 

2.1.3 TECNOLOGIAS DIGITAIS MOVEIS 

 Com a evolução dos dispositivos se acompanhou o desenvolvimento de novos 

softwares por meio dos e aplicativos com ferramentas que antes só existiam em 

computadores. Diante disso começou-se a explorar esses recursos no âmbito do 

ensino escolar. 

As tecnologias digitais móveis vêm ganhando cada vez mais espaço na vida 

dos indivíduos. São celulares com touchscreen, notebooks, tablets e ipads que 

passam a fazer parte do cotidiano da maioria dos nossos alunos. Embora 

algumas interfaces não sejam novas, a presença desses dispositivos móveis - 

principalmente os com touchscreen – parece assumir um posicionamento de 

destaque no ambiente escolar por parte dos discentes, pelo menos em seu uso 

pessoal. (BAIRRAL et al, 2015, p.21, grifos do autor). 

 

O emprego destes programas não garantirá, por si só, a aprendizagem pelos 

alunos da EsAO, pois os mesmos são instrumentos ensino que podem e devem ser 

explorados a serviço do processo de construção e assimilação do conhecimento. Saber 

qual programa ou aplicativo usar na instrução ou nos estudos, além de ser importante 

para o trabalho, pressupõe, uma concepção de educação. “A utilização de um software 

está diretamente relacionada à capacidade de percepção do professor em relacionar a 

tecnologia à sua proposta educacional” (TAJRA, 2001). 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
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Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento 

da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo meio de questionários. 

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de capitães alunos da 

ESAO em 2020. O estudo procurou obter dados dos capitães e oficiais dos mais 

diversos cursos da ESAO, tendo em vista que estes estão diretamente envolvidos com 

a aprendizagem sendo alunos ou Instrutores, respectivamente. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorra de forma indireta (envio 

de link por e-mail) para os capitães alunos que atender, os requisitos.  

Será realizado um pré-teste com 5 capitães alunos, da EsAO com a finalidade 

de identificar algum problema no instrumento de coleta de dados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As pesquisas sobre o uso de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento 

de competências inerentes ao capitão aluno da EsAO, indicam uma grande aceitação 

por parte dos discentes, dentro de um universo de 84 capitães alunos. 

(Gráfico 1). 

 

 

GRAFICO 1  – Percentual de discentes que são a favor, ou contra, o uso de ferramentas tecnológicas    

para o desenvolvimento de competências inerentes ao capitão aluno da EsAO (%) 
Fonte: o autor. 
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Percebe-se que a amostra, em sua maioria concorda com o uso de ferramentas 

tecnológicas para o desenvolvimento de competências inerentes ao capitão aluno da 

EsAO. Essa concordância da maioria é confirmada ao se perguntar sobre os motivos 

dessa afirmação, sendo apresentados os seguintes aspectos como positivos: 

GRAFICO 2 – Fatores que influenciam positivamente o uso de ferramentas tecnológicas para o 

desenvolvimento de competências inerentes ao capitão aluno da EsAO (%) 
Fonte: o autor. 

Verificou-se que os discentes concordaram, em sua maioria que o acesso ao 

material de sala de aula e a otimização da didática e do tempo da instrução são 

importantes aspectos que justificam a implementação de aplicativos educacionais. 

Nesse ponto é interessante apontar algumas ferramentas que podem ser 

utilizadas para auxiliar o Cap aluno como QGIS , que auxilia na criação de mosaico de 

cartas topográficas e que juntamente com o Google Earth melhora o planejamento, 

visualização e contexto das manobras, outro programa útil juntamente com o QGIS é o 

Mapper , que possibilita o utilizador fazer esquemas de manobras, calcular distancias 

de deslocamentos, dividir zona e ações. 

Por outro lado, podemos observar uma parcela majoritária da amostra que 

(58,3%) apontam versão do sistema operacional do tablet obsoleto como a fatores 

principal que impossibilita um emprego massivo dessas tecnologias educacionais, 

como mostra do gráfico abaixo: 
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GRAFICO 3 – Fatores que influenciam negativamente o uso de ferramentas tecnológicas para o 

desenvolvimento de competências inerentes ao capitão aluno da EsAO (%) 

Fonte: o autor. 

Procurou-se investigar também quais as influências do emprego das novas 

tecnologias educacionais no resultado das avaliações. Foram levantados dados com 

opiniões dos capitães e chegou-se ao seguinte gráfico: 

 

 

GRAFICO 4 – Resultados em avaliações após o uso de ferramentas tecnológicas para o 

desenvolvimento de competências inerentes ao capitão aluno da EsAO (%) 

Fonte: o autor. 

 

Nesse ponto observou-se que os resultados foram divididos, com uma grande 

parte considerou positiva (60,7%), e uma parcela considerável negativa (39,3%) a 

influencia nos resultado nas avaliações. 

. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do presente artigo, foi analisado o uso de tecnologias digitais móveis 

para o desenvolvimento de competências inerentes ao capitão aluno da EsAO. A 

utilização de tables e computadores permitam auxiliar no desenvolvimento de novas 

competências inerentes ao futuro capitão aperfeiçoado, nos estudos de casos e temas 

escolares da EsAO. 

Dentro do estudo, foi possível verificar, que o uso de ferramentas tecnológicas 

móveis, auxilia na conectividade do instrutor com o capitão aluno, mesmo no ensino a 

distância, podendo tirar dúvidas dos temas escolares propostos e apresentar na sala 

de instrução o exercício proposto com correções. Como consequência ocorrer uma 

otimização do tempo de instrução.  

Sendo assim, uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar na 

compreensão dos temas escolares é o programa QGis que possui complementos que 

se interligam com BDGEx e Google Earth, sendo possível gerar Cartas Topográficas 

digitais e Mosaicos das Zonas de Ações das operações estudadas nos temas 

propostos em sala de aula. Verifica-se que seria uma alternativa de solução devido ao 

número limitado de Carta Topográficas impressas disponível aos capitães alunos. 

Outro programa; útil é o Mapper ou Ocad, que são utilizados por mapeadores de 

competições de orientação, mas que no contexto escolar, pode ser utilizado para 

desenhar esquemas de manobras em cartas topográficas digitais, em seguida a 

imagem gerada, ser convertida em pdf. O capitão aluno pode transportar a imagem 

gerada para qualquer local no celular, tablete ou computador, e projetar a manobra 

para apresentação do tema em sala de aula, facilitando a visualização da manobra e 

entendimento do trabalho proposto em sala de aula.  

Nesse contexto, uma forma de melhorar o conhecimento e o aproveitamento 

dessas ferramentas com uso de cartas topográficas, seria capacitar o capitão aluno a 

aprender a usar o QGIs e a manipular o Site do BDGEx antes mesmo de se iniciar a 

fase do curso da EsAO presencial, utilizando vídeos aulas disponibilizadas pelo portal 

de educação do exército .  

Cabe ressaltar também a importância da necessidade de constante atualização 

das ferramentas tecnológica e da aquisição de computadores e tablets atualizados, 

pois a ferramenta quando obsoleta pode se tornar mais um empecilho ao processo 

ensino aprendizagem. 

Portanto, tem-se por atingido os objetivos propostos por este trabalho, com a 

principal motivação de colaborar na melhor no aperfeiçoamento do capitão da ESAO. 
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Ao longo do trabalho foi discutido a possibilidade de se utilizar ferramentas 

tecnológicas, para complementar o ensino e formação do capitão aperfeiçoado. Foi 

apresentado a luz da literatura o benefício e dificuldades da utilização dessas 

ferramentas no ensino para aumentar a consciência situacional nos temas propostos . 

A seguir foi elabora sugestões de programas que podem ser utilizados pelos alunos , 

melhor entender os temas propostos em sala de aula e auxiliar no entendimento das 

soluções dos problemas propostos.  

No período a distância os capitães alunos aprenderiam como utilizar os 

Programas QGIS e Mapper . O instrutor prepararia vídeos aulas com instruções de 

como instalar o QGIS e instalar a extensão DSGTools do BDGEX, para que os alunos 

possam baixar e editar as cartas digitais e o Plugin QuickMAPServices que fornece a 

imagem de satélite.  

Outro programa seria o Mapper. Programa de acesso livre utilizado por 

mapeadores e pode ser utilizado para gerar os esquemas de manobra.  

1º Passo : Clicar em gerenciar e instalar Complementos;  

 

Fonte: o autor 

 

 

2º Passo: Instalar o QuickMapServices e clicar em complemento para instalar 

mais opções de mapas 
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Fonte: o autor 

3º Passo : Na barra de ferramenta aparecerá o item web com a opção de baixar 

imagens de satélites georefenciadas do google; 

 

Fonte: o autor 

 

4º Passo: instalar a extensão o DSGtools e DSGtools Op repetindo o passo 1 e 

escrever o nome da extensão ser encontrado: 

 

Fonte: o autor 

5º Passo: visualizar a carta topográfica da região desejada: 
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Fonte: o autor 

 

 

Fonte: o autor 

6º Passo: Gerar imagem TIF georefenciada , para ser trabalhada no esquema de 

manobra. Selecionar local da Operação 

 

Fonte: o autor 

7º Passo: Exportar imagem TIFF 

 

 

Área  
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a) Clicar em exportar 

 

 
Fonte: o autor 

 

b) Desenhar na tela a área selecionada 

 

 
Fonte: o autor 

 

 
Fonte: o autor 

 

c) Selecionar resolução da Imagem e Salvar. Ideal entre 700 e 1500 ; 
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Fonte: o autor 

 

Fonte: o autor 

8º Passo: Abrir o mosaico Gerado  

 

Fonte: o autor 

9º Passo: Gerar carta em UTM (Obs : atenção à área selecionada) 
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Fonte: o autor 

 

Fonte: o autor 

 

Fonte: o autor 

 Após gerar o mosaico da imagem da área do tema escolar, o capitão aluno vai 

abrir o programa Mapper. O programa pode ser baixado no seguinte site: 

https://www.openorienteering.org/apps/mapper/. Além disso , deve se tirar uma foto do 

papel com a manobra , que é fornecido pelo instrutor para o aluno . Esse papel vai ser 

usado como referência para desenhar a manobra. 

 

Fonte: o autor 

 

https://www.openorienteering.org/apps/mapper/
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.  

Fonte: o autor 

 

Após passar as informações para o software mapper , o aluno poderá fazer o 

esquema de manobra do tema estudado. Está ferramenta auxiliaria no entendimento 

da manobra, podendo melhorar na consciência situacional. 

 

Aspecto do 

Ensino por 

Competências 

Proposta para aplicação/ aperfeiçoamento 

Aquisição de 

conhecimento 

Ensinar previamente a utilizar as ferramentas digitais , de forma 

que o aluno possa 

assimilar conteúdos e utilizar na aula 

sala de aula, evitando o exagero das aulas expositivas. 

Cultura digital 

Apresentar propostas de preparação na fase a distância ou nas 

primeiras semanas da presencial, para já iniciarem os módulos 

de Ofensiva, Defensiva com o conhecimento das ferramentas 

tecnógicas. Ainda, disponibilizar o tempo necessário para que as 

aulas sejam realizadas com aproveitamento, evitando ao 

máximo a sobrecarga de informações e frustração do aluno em 

aprender. 
 


