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RESUMO 

 

 

As transformações globais relacionadas com o fenómeno das alterações climáticas (AC) e os 

seus reflexos na agenda internacional de segurança têm influenciado o planeamento 

estratégico das nações, alterando também o papel das forças armadas quanto aos impactos 

dessa complexa relação. A capacitação dos oficiais de carreira da Linha de Ensino Militar 

Bélico (LEMB) do Exército Brasileiro (EB) possibilita a transformação da Força1 para atuar 

nesse domínio. Este trabalho caracterizou-se pela investigação sobre o que a educação 

ambiental no Curso de Formação e Graduação do Oficial de Carreira da LEMB tem abordado 

relativamente à problemática da gestão de risco de desastres. O objetivo foi analisar a situação 

atual da formação inicial dos oficiais da LEMB no EB para a problemática da gestão de risco 

de desastres e situações de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, 

particularmente, das AC, de modo a aperfeiçoar a atuação futura do EB neste âmbito. O 

enquadramento temporal analisado situou-se entre o fim da II Guerra Mundial, a partir do 

qual ocorreram importantes transformações nas relações internacionais, e a publicação, pelo 

EB, da Diretriz para transformação do Centro de Instrução de Engenharia de Construção em 

Centro de Instrução de Engenharia, em agosto de 2017. O enfoque teórico adotado foi o 

interdisciplinar, a abordagem metodológica escolhida foi a pesquisa quantitativa e a 

qualitativa, tendo como rumo investigativo o estudo de caso. Os dados foram recolhidos em 

duas etapas: a análise documental e o estudo central, no qual foi aplicado um questionário ao 

público-alvo desta pesquisa. Os resultados sugerem que o EB integra a problemática da gestão 

de risco de desastres na formação inicial do oficial de carreira da LEMB, não tanto devido à 

existência da legislação sobre o assunto no EB e o seu conhecimento por parte do corpo 

permanente de ambas as escolas militares, mas, sobretudo, devido às pressões externas 

geradas pelas AC e pelas consequências das crises ambientais globais. Entretanto, a perceção 

dos oficiais quanto à importância do tema e dos seus desenvolvimentos para o EB possibilita 

o debate e o aprofundamento sobre essa conceção alargada e complexa da educação 

ambiental. 

 

Palavras-chave: educação ambiental, alterações climáticas, gestão de risco de desastres, 

forças armadas, capacitação do oficial do Exército Brasileiro. 

 

                                                             
1 O termo Força será utilizado neste trabalho como uma designação abreviada de Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

 

The global transformations related to the climate change (CC) phenomenon and its reflections 

on the international security agenda have influenced nations’ strategic planning, also changing 

the role of the armed forces regarding the impacts of this complex relation. The capacitation 

of Military Education – Combatant Training (LEMB) career officers in the Brazilian Army 

(EB) allows the transformation of the Forces2 to act on this matter. This work is characterized 

by the investigation of what the environmental education in the LEMB Career Office 

Graduation and Formation Course has approached regarding the disaster risk management 

problematic. The goal was to analyse the current situation of the EB LEMB officers’ initial 

formation for the disaster risk management problematic and emergency situations due to 

increasing global environmental crises and, particularly, to CC, seeking to hone the future 

action of the EB in this field. The temporal framework analysed is delimited by the end of 

World War II, after which there were important transformations in international relations, and 

the publication, by the EB, of the Guideline for transformation of the Instruction Centre of 

Construction Engineering into Instruction Centre of Engineering, in August 2017. The 

theoretical method adopted was interdisciplinary, the methodological approach chosen was 

quantitative and qualitative research, with the case study as its investigative routing. The data 

was collected in two stages: documentary analysis and central study, in which a questionnaire 

was applied to the target audience of this research. The results suggest that the EB integrates 

the disaster risk management problematic into the LEMB career officer’s initial formation, 

not so much due to the existence of the legislation on the subject within the EB and its 

knowledge by the permanent body of both military schools; but, mostly, due to external 

pressure caused by CC and consequences of global environmental crises. However, officers’ 

perception of the theme’s importance and its ramifications for the EB allows the debate and 

deepening of this broad and complex conception of environmental education. 

 

Keywords: environmental education, climate change, disaster risk management, armed 

forces, Brazilian Army officer capacitation. 

 

                                                             
2 The term Forces will be used in this paper as an abbreviated designation of Brazilian Army. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A tecnologia e o domínio antrópico sobre a natureza, transformando-a e 

intensificando o crescente fenómeno das alterações climáticas desde a Revolução Industrial, 

têm modificado o meio ambiente e as relações sócio-político-económicas entre as nações e as 

sociedades. A natureza é finita, modificá-la indefinidamente acelera este processo e 

intensifica a procura por recursos escassos. Interesses políticos locais e globais são afetados 

por essas questões limitadoras. 

Devido ao crescimento dos problemas e dos impactos negativos decorrentes do 

fenómeno das alterações climáticas e do risco à segurança nacional, vários Estados têm-se 

debruçado sobre o assunto para analisar o cenário e encontrar soluções – de adaptação e/ou de 

mitigação1 às alterações climáticas (AC) – para o desenvolvimento sustentável2. As ações 

oriundas destes debates são complexas e influenciadas por limitações ambientais, económicas 

e sociais, além de sofrer interferências constantes e, cada vez mais, crescentes, dos impactos 

causados por aquelas alterações. 

Num relatório sobre a segurança nacional e os riscos da aceleração das alterações 

climáticas nos Estados Unidos da América (EUA), emitido em 2014, as AC são classificadas 

como catalisadoras de conflitos, o que pressupõe o estudo aprofundado das suas 

consequências em articulação com as estratégias da defesa nacional de um país (CNA, 2014). 

Legislações e políticas públicas referentes ao tema têm refletido a preocupação da 

comunidade científica, traduzindo-a em objetivos, metas e ações a serem cumpridos pelos 

governos e pela população procurando viabilizar o desenvolvimento sustentável simultâneo 

com as crises ambientais, o processo de globalização e as dinâmicas de urbanização (Santos, 

2012). 

                                                             
1 Santos (2012), ao referir-se ao conceito do termo quando utilizado nos debates e nas políticas relativas às 

alterações climáticas, define mitigação como o combate às causas das alterações climáticas antrópicas, por 

meio de ações que visam estabilizar a concentração atmosférica dos gases com efeito de estufa (GEE). Ainda, 

segundo Santos (2012), a adaptação seria definida como o processo de resposta aos impactos atuais e futuros 

das alterações climáticas nos diferentes sistemas naturais e sociais, visando minimizar os efeitos negativos no 

ambiente. 
2 O documento Our Common Future (ONU, 1987a, p. 49), define desenvolvimento sustentável como «processo 

de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 

futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas». 
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O Brasil, além da sua extensa dimensão e da sua imensa riqueza natural, tanto de 

recursos minerais quanto hídricos, entre outros, possui variados tipos de vegetação, clima e 

temperatura, geologia e população distribuídos por todo o seu território. No país, os desastres, 

as catástrofes e as situações de emergência, entre outros problemas ambientais, decorrentes do 

fenómeno das AC, têm afetado e prejudicado o bem-estar da população. Nestas situações, as 

forças armadas (FA) do país, particularmente o Exército Brasileiro, têm frequentemente 

apoiado o governo federal, os governos estaduais e os municipais nas ações de resposta aos 

diversos tipos de desastres. As incertezas quanto ao fenómeno das alterações climáticas são 

várias, o que dificulta as decisões sobre as políticas públicas a serem adotadas, interferindo 

nos sistemas sociais, ambientais, económicos e culturais de um país com dimensões 

continentais como o Brasil. Contudo, ainda que seja impossível antecipar e referenciar quais 

os desastres futuros relacionados com as AC que irão ocorrer, podem identificar-se as áreas 

territoriais mais expostas e, consequentemente, mais ameaçadas por elas. Esse tipo de ação 

preventiva produz efeitos ao ser implementada, também, na área de segurança (Oels, 2012). 

Estes fatores potenciam a importância da segurança nacional neste plano, ou no da 

defesa preventiva. Porque se a degradação ambiental e a insuficiência de recursos podem 

gerar instabilidade e conflitos, tanto internos quanto externos, podem também, por isso 

mesmo, elevar as questões ambientais, nomeadamente as alterações climáticas, ao nível das 

componentes que integram o conceito de segurança (Oels, 2012). Os documentos de defesa e 

de estratégia do Brasil consideram essa problemática que envolve a agenda internacional de 

segurança, elencando como fator essencial para a manutenção da soberania nacional o 

desenvolvimento económico baseado na preservação, no controle, na manutenção e na gestão 

dos recursos naturais. Especificamente, a região amazónica é apontada como prioridade nas 

áreas de maior interesse para a defesa, devido às riquezas minerais e demais recursos naturais 

abundantemente nela disponíveis (Ministério da Defesa, 2012b). 

Nesse sentido, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazónia Legal (PPCDAm), implementado no Brasil em 2004, tem-se valido da intensa 

fiscalização e monitorização por parte de uma grande operação conjunta, incluindo a contínua 

ação do EB nesse Plano, para controlar o desmatamento. Além do governo federal, o 

Ministério da Defesa e o Exército têm incrementado, nos últimos dez anos, a legislação 

referente à sua crescente atuação nas atividades subsidiárias, em operações de ajuda 

humanitária e de apoio governamental em diversas situações que necessitam de pronta 

resposta para garantir, o mais rápido possível, o restabelecimento da normalidade. 
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Em 2011, ao planear a estratégia da Força para as próximas décadas, o EB elaborou o 

Cenário Alvo do Exército para 2030, incluindo, oficialmente, a importância das alterações 

climáticas como ameaça, também, à soberania e à integridade territorial brasileira, 

considerando as pressões internacionais sobre a Amazónia. Para que o Exército esteja pronto 

a atuar nessas operações fronteiriças de proteção, fiscalização e monitorização da região 

amazónica, bem como a participar na gestão de desastres nos diferentes biomas do país e a 

realizar operações de cooperação interagências de apoio governamental, entre outras ações 

subsidiárias, a capacitação dos seus recursos humanos deve prever essa dinâmica e complexa 

realidade. 

No caso da capacitação de recursos humanos do EB, é importante salientar o papel 

essencial que a formação dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico desempenha como 

vetor transformador no processo de modernização da Força. A formação inicial do oficial de 

carreira dessa linha de ensino é a base dos conhecimentos teóricos gerais, técnicos e práticos 

que o habilita a prosseguir a profissão, chegando aos níveis mais altos de influência e poder 

decisório, inclusive na esfera do comando do Exército. Para que essa capacitação inicial esteja 

alinhada com os objetivos estratégicos do EB e os documentos estratégicos de defesa e 

segurança do país, no caso das questões ambientais acima referenciadas, a educação 

ambiental ocupa posição destacada quanto ao estudo aprofundado das relações entre 

segurança, alterações climáticas, conflitos, instabilidade social e económica, gestão ambiental 

e gestão de risco de desastres. 

Partindo dessa problemática percecionada, hoje, na profissão militar, identifica-se o 

marco inicial do que se pretende estudar: a relevância dos crescentes impactos negativos 

causados pelo fenómeno das alterações climáticas nas operações militares, tanto as de vertente 

bélica como as de vertente humanitária; e, sobretudo, a necessidade de integrar a problemática 

da gestão de risco de desastres no âmbito do currículo da educação ambiental existente no 

Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB. Um aspeto importante a 

ser apontado diz respeito ao facto de – embora o militar (no caso o oficial de carreira da 

LEMB do EB) seja formado para a guerra e para o controle do uso da violência – a ausência 

de ameaças externas, formais, à soberania e à territorialidade do Brasil acabar por destinar o 

Exército à participação crescente em ações subsidiárias. Essa constatação torna cada vez mais 

complexa a conceção do currículo ideal a ser elaborado para o Curso de Formação e de 

Graduação do Oficial de Carreira da LEMB. 

Uma vez identificado o que existe atualmente nos documentos curriculares do 

referido curso, bem como nos estudos académicos e na legislação internacional, nacional e do 
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EB, pretende-se contribuir com o aperfeiçoamento da capacitação do oficial de carreira. 

Assim, é importante compreender e avaliar até que ponto e de que forma o Exército Brasileiro 

integra, ou não, a problemática da gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das alterações 

climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico. 

Devido à complexidade que este estudo requer, e considerando a amplitude de áreas 

de estudo que se relacionam no debate académico sobre a capacitação dos militares para o 

cumprimento das distintas atividades atinentes à profissão, especificamente no que tange ao 

fenómeno das alterações climáticas e seus reflexos na segurança, optar-se-á pela abordagem 

interdisciplinar, praticada pelo Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável, para fundamentar a presente pesquisa. 

Esta tese tem por objetivo, assim, analisar a situação atual da formação inicial dos 

oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para a problemática da 

gestão de risco de desastres e situações de emergência decorrentes das crescentes crises 

ambientais globais e, particularmente, das alterações climáticas, de modo a aperfeiçoar a 

atuação futura do Exército Brasileiro neste âmbito. Para assegurar a consecução do objetivo 

geral de estudo, os objetivos específicos abaixo relacionados foram formulados, 

possibilitando o encadeamento lógico do raciocínio apresentado nesta pesquisa: 

1. Elaborar o histórico da educação ambiental no Exército Brasileiro. 

2. Analisar os currículos de formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar 

Bélico do Exército Brasileiro na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

3. Avaliar a formação inicial ofertada para gestão de risco de desastres e situações de 

emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das 

alterações climáticas na EsPCEx e na AMAN. 

4. Descrever necessidades e possibilidades sobre gestão de risco de desastres e 

situações de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, 

particularmente, das alterações climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino 

Militar Bélico do Exército Brasileiro. 

5. Analisar as dificuldades e o potencial da formação ambiental no Exército 

Brasileiro, para os oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico, através da análise documental e 

do inquérito aos militares. 

6. Elaborar recomendações para alteração da legislação que regula a educação 

ambiental nas escolas militares do Exército Brasileiro. 
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Para organizar o presente estudo, esta tese foi estruturada em seis capítulos, além da 

presente introdução. No primeiro capítulo, «Encaminhamento Metodológico», apresentar-

se-á a abordagem metodológica utilizada para fundamentar o estudo. O percurso percorrido 

durante a pesquisa é exposto detalhadamente, descrevendo o universo da pesquisa, o 

enquadramento temporal, as hipóteses de pesquisa, as fontes documentais e os participantes, 

as etapas do estudo de caso, a recolha de dados, a descrição da análise curricular e dos 

resultados do inquérito, bem como a síntese do referencial documental contendo os principais 

conceitos que subsidiaram esta pesquisa. 

O segundo capítulo, «Alterações Climáticas e Segurança», discorre sobre os efeitos 

do fenómeno das alterações climáticas e a sua influência na segurança, apresentando os 

cenários internacional e nacional sobre as ameaças e a vulnerabilidade de conflitos. Os 

principais acontecimentos e documentos que marcaram a inclusão das AC como ameaça, 

militar ou não, em nível global, nacional e no âmbito do EB são apresentados e discutidos. A 

partir desse quadro, os reflexos para o Exército Brasileiro são analisados, nomeadamente no 

tocante à educação ambiental e à capacitação dos oficiais de carreira da LEMB. 

No terceiro capítulo, «Gestão de Risco de Desastres e Situações de Emergência», 

a perspetiva histórica e a evolução sobre o tema são apresentadas, selecionando os principais 

acontecimentos e legislações internacionais e nacionais, destacando os desenvolvimentos 

desse conjunto documental para o EB e a sua atuação. As relações entre alterações climáticas, 

segurança, gestão de risco de desastres e situações de emergência são debatidas, bem como as 

consequências e exigências para as capacidades requeridas para o planeamento e as ações do 

EB, destacando as necessidades para aperfeiçoar a educação ambiental e a capacitação dos 

oficiais de carreira da LEMB para gerir o assunto. 

O quarto capítulo, «Educação Ambiental – Emergência e Evolução», apresenta a 

construção da EA global e nacionalmente, destacando a evolução desse tema e os seus 

desenvolvimentos para o Brasil e para o Exército. O capítulo analisa a inclusão e o progresso 

da educação ambiental no Exército, inter-relacionando as influências e as consequências das 

AC, da segurança e da gestão de risco de desastres sobre a EA estudada no EB, identificando 

as exigências para o seu aperfeiçoamento, a fim de proporcionar a capacitação adequada do 

oficial de carreira da LEMB para atuar eficazmente na sua missão constitucional e nas 

operações militares de distintas naturezas. 

O quinto capítulo, «Análise Curricular e Resultados do Inquérito», apresenta os 

resultados obtidos a partir da análise curricular dos documentos de ensino da EsPCEx e da 

AMAN, e do inquérito aplicado ao público-alvo selecionado em ambas as escolas militares. 
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Neste capítulo, a capacitação inicial para gestão de risco de desastres e situações de 

emergência para o oficial de carreira da LEMB é estruturada identificando as necessidades e 

as possibilidades respetivas, além de analisar as dificuldades e o potencial dessa capacitação. 

Os estudos de Castro (1990), Motta (1998), Andrade Júnior (2005), Luchetti (2006), 

Kuhlmann (2007), Oliveira (2015) e Rosa (2016) contribuíram para a análise dos resultados 

obtidos nessa pesquisa. 

O sexto e último capítulo, «Considerações Finais e Recomendações», resgata a 

questão norteadora, o objetivo central e as hipóteses de investigação, apresentando a 

discussão sobre os resultados obtidos no estudo de caso, as suas limitações e as possibilidades 

para a continuidade desta pesquisa. As considerações finais apresentam, ainda, 

recomendações para a estrutura e o planeamento da capacitação inicial dos oficiais de carreira 

da LEMB para gestão de risco de desastres e situações de emergência; e sugere 

recomendações para alteração da Portaria n.º 014-DEP, de 2008 que regulamenta a promoção 

da EA nos estabelecimentos de ensino e nas organizações militares subordinados ao DECEx. 
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CAPÍTULO I 

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se o encaminhamento metodológico adotado para 

fundamentar o presente estudo. São apresentados os caminhos percorridos durante a pesquisa 

– descrição do local da pesquisa, etapas da construção do problema, recolha dos dados e 

informações, descrição da análise, interpretação dos dados e de outros elementos essenciais – 

para responder à questão norteadora desta tese: compreender e avaliar se o Exército Brasileiro 

integra, ou não, a problemática da gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das alterações 

climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico e qual a 

tendência atual a este nível. 

Outras questões contribuem para este trabalho, com a finalidade de examinar a 

análise da questão principal: 

1. Como ocorreu/ocorre o processo de inclusão da educação ambiental (EA) no 

Exército Brasileiro? 

2. Que tipo de formação inicial oferece o Exército Brasileiro sobre gestão de risco de 

desastres e situações de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, 

particularmente, das alterações climáticas para os oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico? 

3. Quais as necessidades, as possibilidades e as tendências em relação ao assunto na 

formação inicial desses oficiais? 

Quanto ao enquadramento temporal deste estudo, optou-se pelo período 

compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial – a partir do qual ocorreram 

importantes transformações nas relações internacionais, que serão abordadas neste estudo – e 

a publicação, pelo Estado-Maior do Exército Brasileiro, da Portaria n.º 307, de 3 de agosto de 

2017, contendo a Diretriz para transformação do Centro de Instrução de Engenharia de 

Construção em Centro de Instrução de Engenharia (Exército Brasileiro, 2017c). Com esta 

decisão, o Exército centralizou cursos e estágios para capacitação profissional dos seus 

militares e de demais forças, nacionais ou internacionais, em atividades de engenharia de 

combate e construção, gestão, meio ambiente e património. 
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Ainda que tenham sido abordados, nesta pesquisa, acontecimentos, estudos, 

legislações e documentos fora do enquadramento delimitado, por terem sido considerados 

relevantes para melhor compreensão do assunto que é objeto deste trabalho, a escolha deste 

intervalo temporal deu-se pela intensidade crescente dos problemas ambientais e suas 

consequências; pelo aumento da participação das forças armadas em ações de ajuda 

humanitária e de intervenção bélica em desastres naturais; pela necessidade de capacitar os 

militares para gerir essa situação de ameaça, complexa e incerta decorrente do crescente 

fenómeno das alterações climáticas. Por fim, a Diretriz publicada recentemente pelo Exército 

Brasileiro concretiza e denota clara preocupação com a relevância da educação ambiental para 

a atuação do militar, tanto em atividades rotineiras quanto em missões institucionais. 

Esta pesquisa envolve interesses individuais, necessidades institucionais e 

governamentais, relações entre gestores e conhecimento, entre outros, revestindo o presente 

estudo de caráter interdisciplinar. A pesquisa de temas relacionados com as alterações 

climáticas e perspetivas de transformação conceituais, comportamentais e procedimentais na 

educação percorre as disciplinas académicas, articulando a construção de um conhecimento 

complexo, que não se posiciona exclusivamente numa área de concentração (Jacobi, 2005). A 

produção científica que fundamenta a educação ambiental reivindica a associação entre as 

ciências sociais e as ciências exatas, entre as dimensões sociais, ambientais, políticas e 

económicas, bem como vincula as incertezas e as ameaças aos estudos, predominantemente 

militares, na área de defesa e segurança (Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012). 

Assim, a abordagem metodológica selecionada para a viabilidade deste estudo foi a 

pesquisa quantitativa e a qualitativa. Acredita-se que tal abordagem contempla ampla e 

satisfatoriamente as especificidades deste estudo para identificar, compreender, explicar e 

analisar os elementos da pesquisa e as suas relações. 

A pesquisa quantitativa, que pressupõe a investigação a partir de uma abordagem 

positivista – com a aplicação de um inquérito –, centra-se na objetividade e na quantificação 

dos resultados, procurando constituir um fiel retrato do público-alvo a ser estudado. Este tipo 

de pesquisa concentra a compreensão do objeto de estudo tomando por base a análise de 

dados recolhidos por meio de instrumentos formais, padronizados e neutros, valendo-se do 

raciocínio dedutivo e de regras lógicas para mensurar as informações extraídas da pesquisa 

(Alves-Mazzotti; Gewandsznajder, 1999). 

Já a pesquisa qualitativa fundamenta-se no entendimento do mundo a partir dos «[...] 

contextos – o que, diversamente, envolve prestar atenção à história, à temática, ao uso da 

linguagem, aos participantes de um evento em especial, a outros acontecimentos que ocorram 
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ao mesmo tempo, e assim por diante» (Lankshear; Knobel, 2008, p. 35). Isso não exclui a 

importância da utilização de técnicas quantitativas num estudo qualitativo. O investigador 

pode e deve empregar hipóteses, amostras, tabulação de dados, categorias, entre outros, 

partindo do princípio de que estes dados fazem parte de determinado contexto, para que a sua 

pesquisa seja mais bem compreendida, enriquecendo o entendimento das tramas entre a 

teoria, os factos e os atores envolvidos. Para isso, a recolha dos dados compreende 

«principalmente observações de “práticas reais” [...] ou de eventos da “vida real” [...] ou 

registros de relatos da vida real» (Lankshear; Knobel, 2008, p. 66). 

O estudo de caso foi o modo de investigação qualitativa selecionado, possibilitando 

identificar, investigar em profundidade e analisar questões específicas sobre a formação 

inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro para gestão de 

risco de desastres e situações de emergência decorrentes do crescente fenómeno das 

alterações climáticas, a partir da visão dos próprios membros do Exército Brasileiro (Yin, 

2010). Cabe salientar, também, que o estudo de caso «[...] ocupa [...] a posição extrema em 

que o campo de investigação é: - o menos construído, portanto o mais real; - o menos 

limitado, portanto o mais aberto; - o menos manipulável, portanto o menos controlado» 

(Lessard-Hébert; Goyette; Boutin, 2008, p. 169). 

O problema debatido nesta tese emergiu da instituição em que a investigadora 

trabalha, especificamente das suas atribuições profissionais como pedagoga e, 

simultaneamente, como militar, aspetos que favorecem a investigação e a qualidade do 

trabalho realizado (Triviños, 1987, p. 93). Paradoxalmente, essa mesma condição favorável 

pode prejudicar a análise da pesquisa, uma vez que este objeto de estudo engloba a sua 

profissão – compreendendo o ambiente, a cultura, o grupo e os valores profissionais do militar 

–, exigindo o complexo desafio de «analisar crítica e imparcialmente seu próprio grupo, [...]; 

ou de cair no extremo de tornar-se o alter ego da força militar, criticando-a impunemente» 

(Kuhlmann, 2007, p. 3). 

Para a fundamentação teórica desta pesquisa foram privilegiados autores e estudos 

científicos que se relacionam com alterações climáticas, segurança e gestão de risco de 

desastres, bem como documentos, normas e manuais das Forças Armadas e do Exército 

Brasileiro. Ainda, conforme as delimitações que surgiram ao longo do estudo, foi possível 

ampliar as pesquisas sobre documentos e produções académicas internacionais versando sobre 

o assunto em forças armadas e exércitos de outros países. 
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No QUADRO 1, estão listados os principais conceitos apresentados nos capítulos 

sobre Alterações Climáticas, Gestão de Risco de Desastres e Educação Ambiental, os quais 

subsidiaram a análise dos resultados alcançados nesse estudo: 

 

QUADRO 1 - SÍNTESE DO REFERENCIAL DOCUMENTAL SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 

GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

TERMO CONCEITO 

Ações de Mitigação 

Medidas e atividades imediatamente adotadas para reduzir ou evitar as 

consequências do risco de desastre (Ministério da Integração Nacional, 

2016). 

Ações de Preparação 

Medidas desenvolvidas para otimizar as ações de resposta e minimizar os 

danos e as perdas decorrentes do desastre (Ministério da Integração 

Nacional, 2016). 

Ações de Prevenção 
Medidas e atividades prioritárias destinadas a evitar a instalação de riscos 

de desastres (Ministério da Integração Nacional, 2016). 

Ações de Recuperação 

Medidas desenvolvidas após o desastre para retornar à situação de 

normalidade, que abrangem a reconstrução de infraestrutura danificada ou 

destruída, e a reabilitação do meio ambiente e da economia, visando o bem-

estar social (Ministério da Integração Nacional, 2016). 

Ações de Resposta 

Medidas emergenciais, realizadas durante ou após o desastre, que visam o 

socorro e a assistência da população atingida e o retorno dos serviços 

essenciais (Ministério da Integração Nacional, 2016). 

Alterações Climáticas 

Qualquer alteração estatisticamente significativa no clima durante um 

intervalo de tempo, independentemente de originar de variação natural ou 

de resultado de atividade humana (IPCC, 2007). 

Ameaça 

Um fenómeno, substância, atividade humana ou condição perigosa que 

pode resultar em morte, ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como 

danos materiais, perda de meios de subsistência e serviços, perturbação 

social e económica ou danos ambientais (UNISDR, 2009, p. 17, tradução 

nossa). 

Capacidades 

Combinação de todas as energias e recursos disponíveis que podem reduzir 

o nível de risco, ou os efeitos de um desastre. Também são os meios pelos 

quais a população ou as organizações utilizam as suas aptidões e os seus 

recursos disponíveis para enfrentar o impacto de um desastre (Ministério da 

Defesa, 2015a, p. 24). 

Capacidade Militar 

Conceito aplicado no nível estratégico que representa a aptidão de uma 

Força Armada para executar as operações que lhe cabem como instrumento 

da expressão militar do poder nacional. É obtida mediante a combinação de 

soluções organizacionais que integram as áreas de doutrina, organização, 

exercício, material, liderança, educação, pessoal e infraestrutura. No 

processo para definir as capacidades requeridas a cada Força, consideram-
se, basicamente, as conjunturas nacional e internacional, as potenciais 

ameaças ao país e o grau de risco associado a essas ameaças (Ministério da 

Defesa, 2015b, p. 55). 

Defesa Nacional 

Conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para 

a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra 

ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas (Ministério 

da Defesa, 2012a, p. 15). 

Desastre 

Grave rutura no funcionamento de uma comunidade ou sociedade que cause 

grande número de mortes, bem como perdas materiais, económicas e 

ambientais e impactos que ultrapassem a capacidade da comunidade ou da 

sociedade afetada para lidar com a situação através da utilização de seus 

recursos próprios (UNISDR, 2009, p. 13, tradução nossa). 
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TERMO CONCEITO 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 

de atender às necessidades e aspirações humanas (ONU, 1987a, p. 49). 

Educação Ambiental 

Processo de aprendizagem permanente, que procura incrementar a 

informação e o conhecimento público sobre os problemas ambientais, 

promovendo, simultaneamente, o sentido crítico das populações e a sua 

capacidade para intervir nas decisões que, de uma forma ou de outra, afetam 

o ambiente e as suas condições de vida (Schmidt; Nave; Guerra, 2010, p. 

56). 

Emprego Dual 

Utilização de tecnologias existentes nas Organizações Militares para 

atender tanto a missão constitucional das Forças Armadas, quanto a Defesa 

da Pátria e o apoio às atividades de defesa civil (Araújo, 2013, p. 232). 

Estado de Calamidade 

Pública 

Situação anormal, provocada por desastre, causando danos e prejuízos que 

impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do 

poder público do ente federativo atingido (Ministério da Integração 

Nacional, 2016). 

Gestão de Desastre 
Compreende o planeamento, a coordenação e a execução das ações de 

resposta e de recuperação (Ministério da Integração Nacional, 2016). 

Gestão de Risco de Desastre 

Processo sistemático de utilizar diretrizes, organizações e aptidões 

administrativas operacionais para implementar políticas e reforçar as 

capacidades de enfrentamento, a fim de reduzir o impacto negativo dos 
desastres naturais e da possibilidade de uma capacidade de desastre 

(UNISDR, 2009, p. 10, tradução nossa). 

Operação de Ajuda 

Humanitária 

É concebida especificamente para aliviar o sofrimento humano, decorrente 

de desastres que representem séria ameaça à vida ou resultem em extenso 

dano ou perda de propriedade, bem como para prestar assistência cívico-

social. Destina-se a complementar, com a utilização de meios militares, o 

esforço de resposta do governo e de organizações não governamentais a 

desastres (Exército Brasileiro, 2014e, p. 4). 

Proteção e Defesa Civil 

Conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação destinadas a evitar desastres e minimizar os seus impactos 

sobre a população e a promover o retorno à normalidade social, económica 

ou ambiental (Ministério da Integração Nacional, 2016). 

Resiliência 

Capacidade de um sistema, uma comunidade ou sociedade exposta a riscos 

para resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo, 

de forma oportuna e eficiente, incluindo a preservação e restauração de suas 

estruturas e funções básicas (UNISDR, 2009, p. 24, tradução nossa). 

Risco 
A combinação da probabilidade de um evento e as suas consequências 

negativas ocorrer (UNISDR, 2009, p. 25, tradução nossa). 

Risco de Desastre 
Potencial de ocorrência de evento adverso sob um cenário vulnerável 

(Ministério da Integração Nacional, 2016). 

Securitização 

Discurso adotado, na esfera política, para construir o entendimento, entre a 

população, da existência de uma ameaça real, o que permite adotar medidas 

urgentes e excecionais para a sua resolução (Buzan; Wæver; De Wilde, 

1998). 

Segurança 

Segurança, sob uma ótica tradicional, pode ser apontada como um conceito 
subdesenvolvido dos interesses políticos de atores ou grupos específicos, 

com discussão baseada, fundamentalmente, em forte influência militar, 

visando proteger o Estado de ameaças internas ou externas, perigos e 

urgência que possam intervir incisivamente contra interesses e valores da 

sua sociedade (Buzan; Hansen, 2012, p. 34-39). 

Segurança Ambiental 

A proteção do ambiente e da reserva de recursos naturais, de maneira que os 

alimentos, a água, a saúde e a segurança pessoal possam ser garantidos aos 

indivíduos e às comunidades (Cunha, 1998, p. 34). 
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TERMO CONCEITO 

Situação de Emergência 

Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que 
impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder 

público da entidade federativa atingida (Ministério da Integração Nacional, 

2016). 

Vulnerabilidade 

Características e circunstâncias de uma comunidade, sistema ou recurso que 

as tornam suscetíveis aos efeitos nocivos de um perigo (UNISDR, 2009, p. 

30, tradução nossa). 

FONTE: A autora (2017) 

 

O referido estudo procurou contribuir com o identificar de algumas lacunas de 

investigação encontradas durante o desenvolvimento desta pesquisa, embora sem pretender 

esgotar outras existentes e/ou não identificadas durante o decorrer do trabalho. A literatura 

apresenta, ainda que escassamente, estudos sobre atuação militar na logística humanitária e na 

assistência médica na ajuda humanitária; cooperação entre civis e militares em ações de ajuda 

humanitária; relações entre conflitos decorrentes de desastres provocados por alterações 

climáticas, seus impactos na segurança e consequente atuação dos militares; bem como 

resposta das forças armadas à gestão de desastres. 

Não foram encontrados estudos académicos específicos sobre formação/capacitação 

de militares para atuar na gestão de risco de desastres e situações de emergência decorrentes 

do crescente fenómeno das alterações climáticas. Ainda que alguns estudos abordem a 

participação militar na logística para ajuda humanitária, limitam-se a discutir a competência 

logística das forças armadas em detrimento das demais funções militares essenciais na gestão 

de risco de desastres, como comando e controle, proteção, inteligência, entre outras. 

No entanto, os estudos de Apte e Yoho (2012) sobre capacidades e competências em 

operações de ajuda humanitária; de Pettit e Beresford (2005) sobre logística de ajuda de 

emergência: uma avaliação de modelos militares, não militares e de resposta composta; 

ambos se destacam quanto às contribuições sobre logística humanitária em desastres, 

apontando as capacidades essenciais das forças armadas e de organismos não militares na 

resposta a desastres. A identificação das competências e capacidades específicas fundamentais 

para as organizações que oferecem logística e apoio a uma crise, pode permitir um melhor 

planeamento tanto das organizações militares como não militares, de modo a alcançar maior 

eficácia na resposta humanitária. O estudo de Pettit e Beresford (2005), especificamente, 

constitui-se como uma referência essencial para este trabalho, uma vez que apresenta a 

preparação como uma capacidade integrante do modelo de emprego das forças armadas em 

gestão de desastres, como será abordado no Capítulo III. 
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No tocante à produção académica de âmbito nacional, e mesmo institucional, não 

foram localizados estudos realizados sobre formação de oficiais da Linha de Ensino Militar 

Bélico do Exército Brasileiro para gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes do crescente fenómeno das alterações climáticas; sobre relações entre educação 

ambiental, gestão de risco de desastres e alterações climáticas. 

A contribuição social desta tese procura preencher essas lacunas encontradas no 

estudo sobre o militar e a sua atuação para colaborar com um maior conhecimento do assunto 

e, principalmente, contribuir com a formação inicial do oficial da Linha de Ensino Militar 

Bélico do Exército Brasileiro. Porque o militar1 e as forças armadas estão presentes na 

sociedade e na política, de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, atuando em 

ações de distintas naturezas e características, representando papéis sociais fortes e únicos, haja 

em vista as suas especificidades diferenciadas da vida civil. Como as transformações sociais, 

políticas, económicas, culturais, entre outras, afetam e transformam as forças armadas, ainda 

que em níveis e graus diferentes da sociedade, essa relação complexa necessita de ser 

estudada pela comunidade académica, aproximando-a da instituição militar, para melhor 

compreensão da missão, das delimitações, das possibilidades e das necessidades do militar. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar 

Bélico no Exército Brasileiro para a problemática da gestão de risco de desastres e situações 

de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das 

alterações climáticas, de modo a aperfeiçoar a atuação futura do Exército Brasileiro neste 

âmbito. 

 

 

 

 

                                                             
1 No Brasil, o serviço militar é obrigatório para os homens que completam 18 anos de idade, podendo ocorrer nas 

três Forças Armadas: Exército, Marinha ou Força Aérea (Ministério da Defesa, 2017b). 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Elaborar o histórico da educação ambiental no Exército Brasileiro. 

2. Analisar os currículos de formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar 

Bélico do Exército Brasileiro na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

3. Avaliar a formação inicial ofertada para gestão de risco de desastres e situações de 

emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das 

alterações climáticas na EsPCEx e na AMAN. 

4. Descrever necessidades e possibilidades, sobre gestão de risco de desastres e 

situações de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, 

particularmente, das alterações climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino 

Militar Bélico do Exército Brasileiro. 

5. Analisar as dificuldades e o potencial da formação ambiental no Exército 

Brasileiro, para os oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico, através da análise documental e 

do inquérito aos militares. 

6. Elaborar recomendações para alteração da legislação que regula a educação 

ambiental nas escolas militares do Exército Brasileiro. 

 

1.1.3 Hipóteses de investigação 

 

Foram elaboradas três hipóteses de investigação, não excludentes entre si, o que 

possibilitará, no final deste estudo, a confirmação da existência, ou não, de uma ou mais 

hipóteses, simultaneamente, para verificar a investigação aqui proposta. 

H1 – O Exército Brasileiro não integra a problemática da gestão de risco de desastres 

e situações de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, 

particularmente, das alterações climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino 

Militar Bélico, devido ao desconhecimento ou à subestimação da legislação existente, por 

parte do corpo permanente dos estabelecimentos de ensino. 

H2 – O Exército Brasileiro integra a problemática da gestão de risco de desastres e 

situações de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, 

particularmente, das alterações climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino 

Militar Bélico, devido à legislação existente no EB sobre gestão ambiental e ações 

subsidiárias, proporcionando um movimento interno da Força para capacitação dos militares 
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(aumentando a importância da inclusão da EA nos cursos de formação) para maior atuação na 

gestão de risco de desastres. 

H3 – O Exército Brasileiro integra (ou tende a integrar) a problemática da gestão de 

risco de desastres e situações de emergência decorrentes das crescentes crises ambientais 

globais e, particularmente, das alterações climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha 

de Ensino Militar Bélico, não devido à existência da legislação interna sobre o assunto no EB 

e seu conhecimento por parte do corpo permanente de ambas as escolas militares, mas, 

sobretudo, pelas pressões externas geradas pelas alterações climáticas e consequências das 

crises globais. Serão estas que estão determinando a integração da referida problemática nos 

currículos do EB. 

 

 

1.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

Os locais escolhidos para realizar a pesquisa foram a Escola Preparatória de Cadetes 

do Exército, localizada na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, e a AMAN, 

localizada na cidade de Resende2, no estado do Rio de Janeiro, ambas parte do Sistema de 

Ensino do Exército Brasileiro, onde são formados os oficiais3 do Exército Brasileiro na Linha 

de Ensino Militar Bélico, destinada à formação contínua de recursos humanos necessários à 

direção, ao preparo e ao emprego da Força Terrestre (AMAN, 2015). 

Optou-se por estudar a formação inicial dos oficiais da LEMB por estes constituírem 

o universo do qual são selecionados os futuros oficiais comandantes de organizações militares 

de diversas finalidades (atividades operacionais, administrativas ou educacionais), os generais 

ocupantes dos cargos estratégicos e da alta administração do EB, inclusive o próprio 

Comandante do Exército. Os oficiais também desempenham a função de instrutores e 

professores militares nos estabelecimentos de ensino militares, o que ratifica a importância da 

formação inicial desses militares que atuarão em diferentes funções profissionais durante a 

sua carreira. A EsPCEx e a AMAN são as instituições de ensino superior do EB responsáveis 

por esse primeiro nível de formação desses oficiais que desempenham diferentes atividades 

                                                             
2 A AMAN iniciou suas atividades na sua sede atual, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, em 

1944 (Motta, 1998). 
3 Habilita o aluno, futuro oficial do Exército Brasileiro, para o desempenho de cargos de Tenente e de Capitão 

não-aperfeiçoado das Armas (Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações), do Serviço de 

Intendência e do Quatro de Material Bélico. O curso propicia, ainda, uma formação cultural homogénea e as 

bases necessárias para o prosseguimento da carreira (Exército Brasileiro, 2014k). 
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em diferentes níveis de influência e responsabilidade, destacando-se, especificamente, pela 

complexa capacidade de administrar a violência (Andrade Júnior, 2005; Luchetti, 2006). 

A história de criação da AMAN inicia-se na então Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho, criada na cidade do Rio de Janeiro, em 1792, pela rainha D. Maria I 

de Portugal, moldando-a conforme a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, de 

Lisboa. A Academia Real Militar, antecedente histórica da AMAN, foi criada em 4 de 

dezembro de 1810, por meio da Carta Régia do Príncipe Regente D. João. Originariamente, a 

Academia foi concebida como uma instituição de ensino formadora «de oficiais para o 

Exército e de engenheiros para a Colônia» (Motta, 1998, p. 21). Como o Brasil, ainda colónia 

de Portugal, era considerado um verdadeiro continente, intocado, devido às suas dimensões 

territoriais, carecia de obras de infraestrutura para melhorar as condições de vida da corte 

portuguesa. 

Assim, o Estatuto da Academia Real Militar determinou que, numa mesma escola, 

fossem ensinadas as técnicas militares, formando oficiais para a guerra, e as de engenharia, 

formando oficiais para desenvolver e dirigir trabalhos civis de minas, estradas, portos e 

canais, além do ofício militar. Desta forma, constata-se, já na criação da escola militar 

responsável pela formação do oficialato do Exército Brasileiro, a origem da vocação 

desenvolvimentista e administrativa dos recursos naturais e da riqueza nacional, do militar 

brasileiro, consolidando a sua presença e a sua atuação na proteção do território nacional e na 

gestão de obras de infraestrutura do País (Motta, 1998, p. 21-22). 

Em 29 de janeiro de 1919, o Decreto n.o 13.451 estabeleceu bases para a 

reorganização do ensino militar brasileiro, sistematizando os cursos da carreira do oficial do 

Exército Brasileiro. Tal estrutura tem-se mantido, basicamente, desde então, apresentando 

semelhança à atual, conforme se identifica no QUADRO 2: 

 

QUADRO 2 - ESTRUTURA DO ENSINO MILITAR BRASILEIRO 

 

CICLO DE 

ENSINO 

DECRETO N.º 13.451, DE 29 DE 

JANEIRO DE 1919 

DECRETO N.º 3.182, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 1999 

1.º ciclo Curso d'Arma Cursos de Formação e Graduação 

2.º ciclo Cursos de Aperfeiçoamento d'Arma Cursos de Aperfeiçoamento 

3.º ciclo Curso de Estado-Maior Cursos de Altos Estudos Militares 

4.º ciclo Curso de Revisão 
Curso de Política, Estratégia e Alta 

Administração do Exército 

FONTE: Elaborado a partir de Presidência de República (1919; 1999c) 
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Em ambos os decretos, n.º 13.451 e n.º 3.152, o Curso de Formação e Graduação de 

Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (1.º ciclo) destina-se a preparar os 

oficiais subalternos das armas (tenentes e capitães não-aperfeiçoados), respetivamente, para a 

ocupação de cargos e desempenho de suas funções. A formação inicial do oficial ocorre por 

meio de um ensino que possibilite ao discente um cabedal de conhecimentos capaz de 

acompanhar as transformações da sociedade, da ciência e da profissão militar ao longo de sua 

carreira (Exército Brasileiro, 2015c). 

As duas grandes guerras mundiais influenciaram e estimularam transformações no 

ensino militar no Brasil. O Exército Brasileiro reestruturou a sua organização, o seu comando 

e sua doutrina procurando atender as novas exigências da realidade pós-guerra. O ensino 

militar tem acompanhado essas transformações, uma vez que a educação é vista como um 

vetor transformador da Força, capacitando os seus recursos humanos continuamente para 

estarem aptos em relação aos desafios que se apresentam. 

Em 1944 a Academia Militar mudou-se da cidade do Rio de Janeiro para as novas 

instalações construídas na cidade de Resende, também no estado do Rio de Janeiro. Entre 

vários aspetos que influenciaram a construção da Academia em Resende, destaca-se o clima 

mais agradável, o que possibilitava a prática de exercícios e treinos mais intensos sem 

influência do calor excessivo como acontecia na cidade do Rio de Janeiro; e espaço físico 

suficientemente amplo para construir vários ambientes para treino, acampamentos e 

simulação. 

Em 1976 houve uma reforma no regulamento da Academia que ampliou, 

definitivamente, a duração do curso de formação do oficial da linha de ensino militar bélico 

para quatro anos, ideia que já vinha sendo estudada há alguns anos, tendo sido implementada 

em alguns períodos, mas sem continuidade. Com o aumento da duração do curso, houve 

espaço para incluir disciplinas como Língua Inglesa, Estatística, Economia e Redação, 

aumentar a carga horária de outras e das atividades de cunho prático. Desde então, houve 

algumas alterações nas cargas horárias e disciplinas do currículo da AMAN, mas nada que 

significasse uma grande transformação de pensamento e influenciasse a dinâmica da 

Academia (Andrade Júnior, 2005). 

A Academia, ao longo da sua história, sofreu diversas reformulações do seu 

currículo, alternando a ênfase entre as disciplinas académicas e profissionais, paradoxo 

existente até hoje. A alternância entre valorizar um rol de disciplinas em detrimento de outras, 

ora a prática profissional é mais valorizada ora o estudo teórico é mais importante, reflete a 

procura permanente pela excelência numa profissão complexa como a militar. O ensino 
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militar tem tentado solucionar as necessidades do Exército Brasileiro quanto ao cumprimento 

das suas missões constitucionais, identificando as principais competências para que o oficial 

formado pela referida instituição atue eficazmente nas suas atividades rotineiras e 

operacionais. Para isso, o EB tem estudado e debatido os seus currículos e demais 

documentos de ensino para identificar as oportunidades de aperfeiçoamento que possam 

resultar num modelo ideal de educação. 

Em 2010, o Comandante do Exército incumbiu o Estado-Maior do Exército (EME) 

de orientar e conduzir alterações na sistemática de formação do oficial de carreira do EB da 

Linha de Ensino Militar Bélico, com caráter experimental, a partir do ano de 20124. No 

mesmo ano, o EME emitiu uma diretriz para implantação da nova sistemática de formação 

para esse oficial. A conceção geral do Exército sobre essas transformações aponta para a 

necessidade de reestruturação do curso de formação para atender às exigências que atingem o 

EB e o país. 

Assim, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército passou a constituir o primeiro 

ano de formação do oficial de carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. A EsPCEx, além de 

iniciar a formação militar do campo das Ciências Militares5, dando prioridade às disciplinas 

académicas, continuará responsável pelo processo de seleção dos futuros oficiais, iniciado no 

concurso de admissão6. A Escola, cada vez mais, deverá constituir-se como centro 

especializado do Exército Brasileiro em identificar talentos e despertar vocação militar, 

selecionando aqueles que melhores requisitos apresentam para prosseguirem a carreira. 

A AMAN terá maior disponibilidade de carga horária para incluir maior número de 

disciplinas profissionais que contemplem as necessidades da profissão. Cabe destacar que a 

Estratégia Nacional de Defesa (END), a Estratégia Braço Forte e o Processo de 

Transformação do Exército Brasileiro serão decisivos na determinação das necessidades 

prioritárias a serem contempladas pelo novo Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 

Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. 

                                                             
4 A primeira turma de cadetes formada totalmente nessa nova sistemática de ensino concluiu o Curso de 

Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB no final de 2016. 
5 O conceito de Ciências Militares é descrito como «o sistema de conhecimentos relativos à arte bélica, obtido 

mediante pesquisa científica, práticas na esfera militar, experiência e observação dos fenómenos das guerras e 

dos conflitos, valendo-se da metodologia própria do ensino superior militar» (Exército Brasileiro, 2010b). 

Ciências Militares relaciona, entre as suas áreas de concentração de estudos, o tema Meio Ambiente. 
6 A Escola Preparatória de Cadetes do Exército é a instituição de ensino responsável por planear, coordenar e 

realizar o processo seletivo dos candidatos ao concurso de admissão destinado à matrícula no Curso de 

Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, realizado em âmbito 

nacional (ESPCEX, 2016). 
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A diretriz emitida pelo EME estabeleceu os objetivos educacionais que deveriam 

nortear a elaboração dos currículos e perfis profissiográficos7 dos cursos da EsPCEx e da 

AMAN. Dos treze objetivos elencados, três visam capacitar o oficial para trabalhar em 

ambientes difusos e decorrentes de conflitos: «[...] e) integrar forças de paz e de estabilização 

pós-conflitos; [...] g) negociar e gerenciar crises; h) operar em ambientes incertos, que 

envolvem múltiplos cenários» (Exército Brasileiro, 2010c). Ainda, dois objetivos visam 

capacitar o referido oficial de carreira para trabalhar com outras agências, militares ou civis: 

«[...] i) participar de operações conjuntas e combinadas; [...] l) trabalhar de forma integrada 

com outras organizações» (Exército Brasileiro, 2010c). 

O Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico possui a duração de cinco anos, incluindo um ano realizado na EsPCEx. O 

referido curso está estruturado em três fases distintas (Exército Brasileiro, 2016d, p. 7): 

a) 1.ª fase: corresponde ao 1.º ano do curso, realizado na EsPCEx; 

b) 2.ª fase: corresponde ao 2.º ano do curso, realizado na AMAN; 

c) 3.ª fase: corresponde aos 3.º, 4.º e 5.º anos do curso, realizados na AMAN. 

As 1.ª e 2.ª fases visam iniciar a formação do oficial8, nas quais são ministrados os 

conhecimentos comuns a todos os cursos, adequando a personalidade do jovem aos princípios 

que regulam a profissão militar, proporcionando os conhecimentos que o capacitem no 

prosseguimento da sua formação de oficial, preparando o combatente básico, desenvolvendo 

capacitação física e aptidões técnicas habilitando-o a prosseguir na fase seguinte. A 3.ª fase 

visa complementar a formação inicial dada ao cadete habilitando-o para o desempenho de 

cargos de tenente e capitão não-aperfeiçoado numa das sete especialidades do Exército 

Brasileiro que compõem a Linha de Ensino Militar Bélico: Armas (Infantaria, Cavalaria, 

Artilharia, Engenharia e Comunicações), Serviço de Intendência e Quadro de Material Bélico, 

além de o orientar quanto ao prosseguimento da sua formação profissional em toda a sua 

carreira (Exército Brasileiro, 2014j; AMAN, 2015). 

Desta forma, a fim de atingir os objetivos propostos para este estudo, incluiu-se a 

EsPCEx como parte do universo da pesquisa e, também, o efetivo total de servidores, 

militares e civis, haja em vista a Escola ofertar a 1.ª fase do Curso de Formação e Graduação 

de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. 

 

                                                             
7 Perfil profissiográfico é o «documento que determina as características das habilitações profissionais e 

descreve a atividade laboral por intermédio do mapa funcional» (Exército Brasileiro, 2015b, p. 41). 
8 Os discentes da EsPCEx são designados Alunos e os da AMAN Cadetes (Exército Brasileiro, 2016d, p. 7). 
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1.2.1 Participantes e fontes documentais 

 

Serão apresentados, a seguir, as fontes documentais e os participantes do inquérito 

selecionados para a pesquisa em cada etapa deste estudo de caso. Documentos, legislações e 

regulamentações significativas da EsPCEx e da AMAN, bem como pesquisas e estudos já 

realizados sobre a AMAN, foram consultados para a elaboração da primeira etapa do estudo 

de caso, a análise documental. Quanto aos participantes do estudo central, a segunda etapa, 

optou-se por selecionar os oficiais da Divisão de Ensino e do Corpo de Alunos da EsPCEx, os 

oficiais da Divisão de Ensino e do Corpo de Cadetes da AMAN, os cadetes do 4.º ano cursado 

na AMAN (5.º e último ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira). 

 

1.2.1.1 Fontes documentais 

 

Os documentos selecionados para estudo e análise, a respeito do histórico da 

educação ambiental no Exército Brasileiro, foram os seguintes: 

• Estudos académicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, 

dissertações e teses) sobre educação, educação ambiental, educação militar, alterações 

climáticas; 

• Relatórios da Organização das Nações Unidas sobre educação; 

• Legislação internacional e nacional sobre alterações climáticas, educação 

ambiental, gestão ambiental; 

• Legislação que dispõe sobre o ensino no Exército Brasileiro; 

• Legislação sobre o ensino, sua modernização e suas transformações no Exército 

Brasileiro; 

• Legislação sobre gestão ambiental no Exército Brasileiro; 

• Legislação que regula a educação ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas 

organizações militares subordinados e/ou vinculados ao Departamento de Educação e Cultura 

do Exército Brasileiro (DECEx). 

No que respeita à formação inicial ofertada aos oficiais da Linha de Ensino Militar 

Bélico no Exército Brasileiro para gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes do crescente fenómeno das alterações climáticas, os documentos selecionados 

para estudo e análise foram os seguintes: 
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• Estudos académicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, 

dissertações e teses) sobre alterações climáticas, segurança, defesa, proteção e defesa civil, 

ajuda humanitária, situações de emergência, gestão de risco, gestão de desastres, gestão de 

risco de desastres, educação ambiental, educação militar e AMAN; 

• Relatórios da Organização das Nações Unidas sobre segurança, defesa, ajuda 

humanitária, situações de emergência e gestão de desastres; 

• Legislação internacional e nacional sobre alterações climáticas, segurança, defesa, 

proteção e defesa civil, ajuda humanitária, situações de emergência, gestão de risco, gestão de 

desastres, gestão de risco de desastres e educação ambiental; 

• Legislação que dispõe sobre o ensino no Exército Brasileiro; 

• Legislação sobre o ensino, sua modernização e suas transformações no Exército 

Brasileiro; 

• Legislação que implementa e regulamenta a sistemática de formação do oficial de 

carreira do Exército Brasileiro da Linha de Ensino Militar Bélico; 

• Legislação sobre gestão ambiental no Exército Brasileiro; 

• Legislação sobre gestão de riscos no Exército Brasileiro; 

• Legislação sobre gestão de desastres no Exército Brasileiro; 

• Legislação que regula a educação ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas 

organizações militares subordinados e/ou vinculados ao Departamento de Educação e Cultura 

do Exército Brasileiro; 

• Manuais e regulamentos que abordem aspetos e doutrina relacionados com as 

alterações climáticas, segurança, defesa, proteção e defesa civil, ajuda humanitária, situações 

de emergência, gestão de risco, gestão de desastres e gestão de risco de desastres; 

• Documentos e legislação que regulam o ensino na EsPCEx e na AMAN; 

• Documentos e legislação que regulam a estrutura, o planeamento e a execução do 

Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. 

 

1.2.1.2 Participantes do estudo central 

 

Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

 

A EsPCEx é um estabelecimento de ensino superior pertencente ao Sistema de 

Ensino do Exército, de formação, da Linha de Ensino Militar Bélico, subordinado à Diretoria 
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de Educação Superior Militar (DESMil) do DECEx. A EsPCEx destina-se a selecionar e 

formar o militar básico, com conhecimentos e práticas consolidadas do combatente 

individual, possibilitando que o cadete avance para as próximas fases de ensino na AMAN 

preparado no tocante às técnicas individuais de combate (ESPCEX, 2016). 

O Curso da EsPCEx apresenta os seguintes objetivos: 

 

I - constituir o primeiro ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico do EB; 

II - assegurar ao aluno a preparação vocacional, comportamental, conceitual e factual, 

orientando o seu procedimento escolar e militar e visando o prosseguimento do curso na 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN); e 

III - desenvolver e fortalecer no aluno a sua personalidade, a sua formação patriótica e 

humanística, a sadia mentalidade da disciplina consciente e a vocação para a carreira militar 

(Exército Brasileiro, 2015d). 

 

A Escola está localizada na cidade de Campinas, estado de São Paulo, a uma 

distância aproximada de 100 km da cidade de Resende, onde se encontra sediada a AMAN. A 

EsPCEx ocupa uma área de cerca de 555 000 m2, possui um efetivo cerca de 1050 

profissionais, sendo 18 instrutores militares, responsáveis por ministrar disciplinas 

profissionais; 35 professores militares e 13 professores civis, responsáveis por ministrar 

disciplinas académicas; demais funcionários que ali servem. A Escola possui uma área 

construída de 70 000 m2, nos quais cerca de 480 alunos participam das atividades de ensino e 

realizam treinos diversificados que afetam o ambiente, em diferentes graus de intensidade. 

As instalações da Escola têm passado por inúmeras reformas e adequações à missão 

de oferecer o 1.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de 

Ensino Militar Bélico. Há seis laboratórios (um de Química, dois de Física, três de 

Informática), um auditório, 15 salas de aula, 15 salas de instrução militar, uma biblioteca com 

cerca de 10 000 volumes, uma carreira de tiro, um ginásio de musculação, uma enfermaria, 

uma sala de fisioterapia, duas agências bancárias, extensa área para prática desportiva (dois 

campos de futebol, uma pista de atletismo, um conjunto de piscinas, dois pavilhões 

polidesportivos, uma pista de treino e um ginásio coberto), amplos alojamentos para 

convivência e habitação dos alunos (ESPCEX, 2016). 

As secções que compõem a Divisão de Ensino (DE) participam do planeamento, da 

programação, da coordenação, da execução, do controle e da avaliação das atividades de 

ensino e aprendizagem. São elas: Secção de Coordenação Pedagógica, Secção de 

Acompanhamento Pedagógico, Secção Psicopedagógica, Biblioteca, Editora Escolar, Secção 

de Apoio ao Ensino. 
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O Corpo de Alunos (CA) é a divisão responsável pela formação militar básica do 

aluno da EsPCEx, ensinando os conhecimentos teóricos e realizando exercícios de combate 

individual, bem como a aprendizagem de regulamentos básicos, valores militares e cívicos do 

Exército que incorporam a profissão militar. Após concluir o 1.º ano de formação na EsPCEx, 

o aluno ingressa na AMAN para dar continuidade ao Curso de Formação e Graduação de 

Oficiais de Carreira, preparado para se enquadrar nas atividades de combate em grupo e 

demais atividades do ensino superior militar (ESPCEX, 2016). 

 

 
FIGURA 1 - VISTA AÉREA DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO 
FONTE: http://megaconstrucciones.net/images/urbanismo/foto23/campinas-36.jpg 

 

Academia Militar das Agulhas Negras 

 

A AMAN é um estabelecimento de ensino superior pertencente ao Sistema de Ensino 

do Exército, de formação, da Linha de Ensino Militar Bélico, subordinado à DESMil do 

DECEx. A AMAN destina-se a: 

 

I - formar o aspirante-a-oficial das Armas, do Serviço de Intendência e do Quadro de 

Material Bélico, habilitando-o para exercício dos cargos de tenente e capitão não-

aperfeiçoado, previstos nos quadros de organização, em tempo de guerra ou de paz; 

II - graduar o bacharel em Ciências Militares; 

III - iniciar a formação do chefe militar; 

IV - contribuir para o desenvolvimento da doutrina militar na área de sua competência; 

V - realizar pesquisas na área de sua competência, inclusive, se necessário, com a 
participação de instituições congéneres (Exército Brasileiro, 2014j). 
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A AMAN tem, como visão de futuro, «ser um referencial de excelência, no âmbito 

das Forças Armadas, como estabelecimento de ensino em processo contínuo de evolução: no 

desenvolvimento e na disseminação do ensino, da pesquisa e da doutrina de emprego militar 

terrestre, nos escalões fração e subunidade; e na formação inicial de líderes militares eficazes 

e capacitados para a condução dos destinos da Instituição» (AMAN, 2016). 

A Academia está localizada na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro, a uma 

distância de, aproximadamente, 150 km da cidade do Rio de Janeiro e 250 km da cidade de 

São Paulo. A AMAN ocupa uma área, urbana e rural, aproximada de 67 km2, abriga uma 

população cerca de 12 000 habitantes, entre cadetes, instrutores/professores e demais 

funcionários, famílias dos militares que ali servem (AMAN, 2016). A Academia possui uma 

área construída de 770 000 m2, nos quais cerca de 1800 cadetes (aproximadamente 450 

cadetes matriculados em cada um dos quatro anos) encontram-se distribuídos em contínua 

atividade de ensino, o que exige constante preocupação e manutenção do meio ambiente deste 

estabelecimento de ensino (AMAN, 2015). 

Dentro dessa cidade académica, trabalham cerca de 2400 militares – sendo 104 

professores militares e dois professores civis, responsáveis pelo ensino das disciplinas 

académicas; 205 instrutores militares, responsáveis pelo ensino das disciplinas profissionais. 

A estrutura da AMAN possui, além de 24 salas de aula; sete laboratórios (três de Química e 

quatro de Cibernética); 11 anfiteatros; dois auditórios; uma academia de ginástica; dois 

ginásios; cinco pavilhões de desporto; um parque aquático; pistas de treino; um centro hípico; 

pavilhões diversos; carreira de tiro; instalações para instruções militares; um vestiário; 2000 

leitos distribuídos por 27 alojamentos; duas bibliotecas contendo cerca de 33 000 volumes; 

uma lavandaria; oito refeitórios; uma igreja; três capelas; um hospital escolar; um posto de 

saúde; dois clubes recreativos; instalações de apoio ao ensino, logísticas e administrativas, 

bem como diversos ambientes preparados para treino de operações militares e simulações de 

combate. 

A Divisão de Ensino (DE), responsável por «integrar as diversas disciplinas dos 

cursos da Academia Militar das Agulhas Negras, de forma a permitir o desenvolvimento 

progressivo e harmónico dos quatro anos de formação académica do cadete» (AMAN, 2015), 

possui diversas secções que apoiam o ensino académico ali planeado, coordenado, executado 

e avaliado: Secção de Coordenação Pedagógica (composta pelas Subsecções de Planeamento, 

de Pesquisa, de Avaliação e de Acompanhamento Pedagógico); Secção Psicopedagógica 

(composta pelas Subsecções de Orientação Psicopedagógica e de Avaliação e Pesquisa 

Atitudinal); Secção de Meios Audiovisuais; Editora Académica. 
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O Corpo de Cadetes (CC) é o sector responsável pela qualificação e intensificação 

das atividades militares, o ensino profissional, tendo por «objetivo principal a habilitação ao 

exercício de cargos e funções inerentes ao oficial subalterno e ao capitão não-aperfeiçoado, 

em condições de combate e em tempos de paz» (AMAN, 2015). O CC é composto pelas 

seguintes secções que apoiam as suas atividades profissionais: Curso Básico; Curso de 

Cavalaria; Curso de Infantaria; Curso de Artilharia; Curso de Engenharia; Curso de 

Comunicações; Curso de Material Bélico; Curso de Intendência; Secção de Educação Física; 

Secção de Tiro; Secção de Equitação; Secção de Instrução Especial; Secção de Liderança e 

Doutrina. 

 

 
FIGURA 2 - VISTA AÉREA DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 
FONTE: http://www.turmafloriano.com.br/images/fotos%20aerea%20145_04.gif 

 

 

1.3 ETAPAS DO ESTUDO DE CASO 

 

 

O presente estudo foi dividido em duas etapas, análise documental e estudo central, 

nas quais foram analisadas distintas fontes de evidência, documentos e inquéritos, 

respetivamente, utilizando-se diferentes instrumentos para recolha dos dados com a finalidade 

de atingir os objetivos específicos propostos, conforme esquema elaborado no QUADRO 3 a 

seguir: 
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QUADRO 3 - ETAPAS DO ESTUDO DE CASO 

 
 

ETAPAS 
QUESTÕES DE 

APOIO 
OBJETIVOS INSTRUMENTOS FONTES 

1.a etapa 

Análise 

Documental 

Como ocorreu o 

processo de 

inclusão da 

educação 

ambiental no 

Exército 

Brasileiro? 

Elaborar o histórico da 

educação ambiental no 

Exército Brasileiro. 

- Documentos; 

- Produção 

académica 

- Documentos e 

legislação 

internacionais, 

nacionais, do 

Ministério da Defesa e 

do Exército Brasileiro. 

Que tipo de 

formação inicial 
oferece o Exército 

Brasileiro sobre 

gestão de risco de 

desastres e 

situações de 

emergência 

decorrentes do 

crescente 

fenómeno das 

alterações 
climáticas para os 

oficiais da Linha 
de Ensino Militar 

Bélico? 

Analisar os currículos de 

formação inicial dos 
oficiais da Linha de Ensino 

Militar Bélico do Exército 

Brasileiro - Escola 

Preparatória de Cadetes do 

Exército (EsPCEx) e na 

Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN). 
- Documentos 

- Documentos e 

legislação de ensino 

que regulam o 

funcionamento da 

EsPCEx e da AMAN; 

- Pesquisas que 

ocorreram sobre a 

AMAN. 

Avaliar a formação inicial 

ofertada para gestão de 

risco de desastres e 

situações de emergência 

decorrentes das crescentes 

crises ambientais globais e, 

particularmente, das 
alterações climáticas na 

EsPCEx e na AMAN. 

2.a etapa 

Estudo 

Central 

Quais as 

necessidades e 

possibilidades em 

relação ao assunto 

na formação 

inicial desses 

oficiais? 

Descrever necessidades e 

possibilidades, sobre 

gestão de risco de 

desastres e situações de 

emergência decorrentes 

das crescentes crises 

ambientais globais e, 

particularmente, das 

alterações climáticas, na 

formação inicial dos 

oficiais da Linha de Ensino 
Militar Bélico do Exército 

Brasileiro. 

- Inquéritos 

- Inquérito enviado a 

oficiais da Divisão de 
Ensino e do Corpo de 

Alunos na EsPCEx; 

- Inquérito enviado a 

oficiais da Divisão de 

Ensino e do Corpo de 

Cadetes na AMAN; 

- Questionário 

enviado a todos os 

cadetes do 4.º ano da 

AMAN. 

Analisar as dificuldades e 

o potencial da formação 
ambiental no Exército 

Brasileiro, para os oficiais 

da Linha de Ensino Militar 

Bélico, através da análise 

documental e do inquérito 

aos militares. 

Elaborar recomendações 

para alteração da 

legislação que regula a 

educação ambiental nas 

escolas militares do 

Exército Brasileiro. 

FONTE: A autora (2017) 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

44 

1.3.1 Primeira etapa – Análise documental 

 

Os documentos e os estudos académicos selecionados, relacionados com a educação, 

educação ambiental, educação militar, alterações climáticas e gestão ambiental – em âmbito 

internacional, nacional e das Forças Armadas, principalmente do Exército Brasileiro –, 

tiveram por finalidade fornecer informações e dados relevantes para contextualizar e elaborar 

o histórico da educação ambiental no Exército Brasileiro. Essa etapa do estudo de caso 

também contribuiu sobremaneira para identificar os principais conceitos para organizar e 

subsidiar a análise dos resultados alcançados na tese. 

Para identificar e avaliar a formação inicial ofertada para os oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro sobre gestão de risco de desastres e situações de 

emergência decorrentes do crescente fenómeno das alterações climáticas, analisaram-se os 

documentos de currículo e legislação de ensino em vigor que regulam a estrutura e o 

funcionamento da EsPCEx e da AMAN. Ainda, realizou-se uma pesquisa sobre estudos 

académicos já existentes sobre o ensino na AMAN buscando colher informações, análises e 

identificar lacunas a serem estudadas, que contribuíssem para o estudo sobre a instituição. 

Soeters, Shields e Rietjens (2014) discorrem sobre as especificidades e, 

principalmente, a singularidade e a excecionalidade da profissão militar e das organizações 

militares, bem como a natureza sigilosa da maioria das suas atividades, dos seus documentos 

e dos seus regulamentos. Essas características do meio militar demonstram quanto é 

importante, complexo e difícil estudá-lo, uma vez que a sua atuação, comummente, pode ser 

imprevisível e ter impacto nas dinâmicas sociais de uma nação (Soeters; Shields; Rietjens, 

2014). 

O aspeto referente ao nível de segurança elevado dos assuntos, dos documentos e das 

atividades militares pode representar um desafio aos investigadores qualitativos, no que diz 

respeito à liberdade de expressão, no caso de participação em inquéritos e entrevistas, por 

exemplo. Isso porque a formação inicial do militar exige abdicação de algumas das suas 

liberdades civis para construir o ethos militar, uma vez que o intenso ritmo de atividades nas 

instituições de ensino militares, que sujeita todos os alunos às mesmas situações, aos mesmos 

e a idênticas superações, desenvolve vínculos afetivos próprios do espírito militar e propicia o 

sentimento de pertença ao grupo e a coesão interna na instituição militar. Esse espírito de 

corpo que o militar incorpora leva-o a sacrificar as suas necessidades e vontades próprias em 

prol da pátria que serve, limitando, em algumas situações, o aprofundamento e/ou 

esclarecimento de questões de pesquisa (Castro, 1990; Moore, 2014). 
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Esclarecida essa particularidade característica do ambiente militar, cabe apresentar a 

importância da qualidade das informações e dos dados obtidos na análise documental, para 

que os resultados da pesquisa sejam confiáveis e validados perante a comunidade científica. A 

esse propósito, a seleção da documentação para esta pesquisa respeitou os critérios gerais 

citados pelos referidos autores, tais como: estudos e documentos completos, originais, 

datados, de instituições e de autores reconhecidos (Lankshear; Knobel, 2008, p. 212-213). 

 

1.3.1.1 Recolha de dados 

 

Os documentos e os estudos académicos recolhidos nesta etapa foram selecionados 

através de pesquisa, consulta e análise detalhada da documentação legal – legislação, 

decretos, regulamentos, regulamentações, documentos de currículo e demais legislação de 

ensino que regulam o funcionamento da EsPCEx e o da AMAN, entre outros. 

Foram exaustivamente consultados sites do Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas9 (IPCC), das instituições de ensino militares estudadas, das Forças 

Armadas, do Exército Brasileiro, da Organização das Nações Unidas, do governo federal 

brasileiro e dos seus órgãos subordinados (Ministério da Defesa, Ministério do Meio 

Ambiente, Ministério da Educação). Da mesma forma, foram realizadas pesquisas e buscas 

em sites especializados e qualificados, tais como Web of Science, Biblioteca do Conhecimento 

Online (B-ON), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Scopus, Banco de 

Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Banco de Teses e Dissertações da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Research Gate, Rede de Bibliotecas 

Integradas do Exército Brasileiro, Escola Superior de Guerra, Fundação Getúlio Vargas, entre 

outros. 

Como veremos no Capítulo III, serão apresentados dois importantes estudos sobre 

capacidades e competências em operações de ajuda humanitária, especificamente no caso de 

desastres. Estes estudos são importantes por se constituírem como referência para se 

compreender o que é elencado como competências essenciais a serem desenvolvidas pelos 

militares para que a atuação nesse tipo de emergência seja eficaz. 

 

 

                                                             
9 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
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1.3.2 Segunda etapa – Estudo central 

 

Para a continuidade desta pesquisa, a fim de obter informações mais detalhadas a 

respeito das questões levantadas durante a análise documental, optou-se pela utilização de um 

inquérito para, por um lado, alcançar os objetivos de descrever necessidades e possibilidades 

sobre gestão de risco de desastres e situações de emergência decorrentes do crescente 

fenómeno das alterações climáticas na formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino 

Militar Bélico do Exército Brasileiro. O estudo central procurou, por outro lado, pormenorizar 

as necessidades e as possibilidades em relação à gestão de risco de desastres e situações de 

emergência decorrentes do crescente fenómeno das alterações climáticas, na formação inicial 

dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro. Por fim, e a partir desse 

descritivo, o estudo central dispôs-se a elaborar recomendações para aperfeiçoamento da 

legislação que regula a educação ambiental nas escolas militares do Exército. 

Para a realização desta etapa, foi aplicado um questionário, a ser respondido, 

voluntariamente, pelos seguintes membros da EsPCEx: oficiais chefe de Divisão de Ensino e 

comandante do Corpo de Alunos; professores militares, civis e instrutores militares; oficiais 

chefes da Secção de Supervisão Escolar e Coordenação Pedagógica e da 3.ª Secção10 do 

Corpo de Alunos. Os formulários para responder aos referidos questionários, elaborados no 

Google Docs, foram disponibilizados para preenchimento aos públicos-alvo da EsPCEx, por 

um período aproximado de seis meses. 

Quanto à participação voluntária para responder aos questionários, obteve-se o 

seguinte resultado: o chefe da Divisão de Ensino e o comandante do Corpo de Alunos 

responderam; os chefes da Seção de Supervisão Escolar e Coordenação Pedagógica e da 3.ª 

Secção responderam; entre os 66 instrutores militares, professores militares e civis, 23 

responderam e 43 não responderam. 

Na AMAN, foi aplicado um questionário, a ser respondido, voluntariamente, pelos 

seguintes membros: cadetes que estão a cursar o 4.º e último ano do Curso de Formação e 

Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico na AMAN; oficiais 

chefe de Divisão de Ensino e comandante do Corpo de Cadetes; professores militares, civis e 

instrutores militares; oficiais chefes da Secção de Supervisão Escolar e Coordenação 

Pedagógica e da 3.ª Secção do Corpo de Cadetes. Os formulários para responder aos referidos 

                                                             
10 O S3 é o chefe da 3.ª seção da unidade militar, responsável pelas atividades relativas à instrução e às 

operações (Exército Brasileiro, 2003b, p. 17). 
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questionários, elaborados no Google Docs, foram disponibilizados para preenchimento aos 

públicos-alvo da AMAN, por um período aproximado de seis meses. 

Quanto à participação voluntária para responder aos questionários, obteve-se o 

seguinte resultado: o chefe da Divisão de Ensino e o comandante do Corpo de Cadetes 

responderam; o chefe da 3ª Secção do Curso de Artilharia do Corpo de Cadetes respondeu; o 

chefe da Secção de Supervisão Escolar e Coordenação Pedagógica não respondeu; entre os 

205 instrutores militares, 92 responderam e 113 não responderam; entre os 106 professores 

militares e civis, 26 responderam e 80 não responderam; entre os 422 cadetes, 158 

responderam e 264 não responderam. Houve, ainda, a participação voluntária de três membros 

da AMAN não pertencentes aos públicos-alvo: o comandante do Curso Básico do Corpo de 

Cadetes; o chefe da Biblioteca; um oficial do Estado-Maior do Corpo de Cadetes. 

As questões dos questionários foram elaboradas a partir de possíveis conexões 

existentes entre os objetivos específicos propostos para este estudo; o referencial conceitual 

sobre alterações climáticas, gestão de risco de desastres e educação ambiental apresentado no 

QUADRO 1; e a necessidade por um maior aprofundamento sobre o tema estudado. 
 

 

 

1.3.2.1 Recolha de dados 

 

Os questionários elaborados para o chefe da Divisão de Ensino e o comandante do 

Corpo de Alunos da EsPCEx tinham 34 questões, assim distribuídas: seis sobre dados 

pessoais (questões de tipo aberto, não sendo obrigatório preencher o nome); 14 sobre 

educação ambiental (duas de tipo fechado e 12 de tipo aberto); 14 sobre a Portaria n.º 014-

DEP, de 8 de fevereiro de 2008, sobre educação ambiental nos estabelecimentos de ensino e 

nas organizações militares subordinados e/ou vinculados ao Departamento de Educação e 

Cultura do Exército Brasileiro (seis questões de tipo fechado e oito de tipo aberto). 

Os questionários elaborados para os chefes de secção da EsPCEx possuíam 34 

questões, assim distribuídas: seis sobre dados pessoais (questões de tipo aberto, não sendo 

obrigatório preencher o nome); 14 sobre educação ambiental (duas de tipo fechado e 12 de 

tipo aberto); 14 sobre a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, sobre educação 

ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas organizações militares subordinados e/ou 

vinculados ao Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro (seis questões de 

tipo fechado e oito de tipo aberto). 

Os questionários elaborados para os Instrutores/Professores da EsPCEx possuíam 37 

questões, assim distribuídas: seis sobre dados pessoais (questões de tipo aberto, não sendo 
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obrigatório preencher o nome); 17 sobre educação ambiental (duas questões de tipo fechado e 

15 de tipo aberto); 14 sobre a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, sobre educação 

ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas organizações militares subordinados e/ou 

vinculados ao Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro (seis questões de 

tipo fechado e oito de tipo aberto). 

Os questionários disponibilizados ao chefe da Divisão de Ensino e ao comandante do 

Corpo de Alunos; aos chefes de secção; aos instrutores/professores da EsPCEx, para 

preenchimento voluntário, encontram-se nos ANEXOS 1, 2 e 3, respetivamente. 

Entre as questões apresentadas nos questionários, o QUADRO 4 destaca as que 

foram selecionadas como questões principais do estudo central para o público-alvo da 

EsPCEx, por estarem relacionadas diretamente com a questão principal e com as questões 

subsidiárias que norteiam este trabalho, orientando o alcance dos objetivos específicos 

propostos para o estudo: 

 

QUADRO 4 - QUESTÕES PRINCIPAIS DO INQUÉRITO PARA O PÚBLICO-ALVO DA ESPCEX 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Descrever necessidades e possibilidades sobre gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das alterações climáticas, na 

formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro. 

 

Analisar as dificuldades e o potencial da formação ambiental no Exército Brasileiro, para os oficiais da 

Linha de Ensino Militar Bélico, através da análise documental e do inquérito aos militares. 

 

Elaborar recomendações para alteração da legislação que regula a educação ambiental nas escolas 

militares do Exército Brasileiro. 

PERGUNTAS 

O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? Qual(is)? 

O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre qual(is) assunto(s)? 

Desde que o Sr serve na EsPCEx, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar alguma capacitação 

sobre Educação Ambiental? Em caso afirmativo, qual o tema, local e duração dessa capacitação? 

O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos alunos? Porquê? 

O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos instrutores/professores? 

Porquê? 

O Sr aborda Educação Ambiental nas suas instruções? De que maneira? Qual(is) assunto(s) é(são) abordado(s) 

sobre Educação Ambiental? (questão somente para instrutores/professores) 

O Sr considera suficiente o que é abordado na EsPCEx, hoje, sobre Educação Ambiental? Porquê? 

Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns e nas profissionais 

de forma equitativa? 

Qual(is) a(s) dificuldade(s) para abordar esse assunto nas instruções? (questão somente para 

instrutores/professores) 

O que foi feito para superar essa(s) dificuldade(s)? (questão somente para instrutores/professores) 

O que ainda precisa de ser feito para superar essa(s) dificuldade(s)? (questão somente para 

instrutores/professores) 

O Sr concorda que na EsPCEx a Educação Ambiental deve ser abordada somente sob o enfoque naturalista? 

O Sr sugeriria a inclusão de outro(s) enfoque(s) para abordar Educação Ambiental na EsPCEx? 
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Qual(is)? 

Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque deveria(m) ele(s) ser 
incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na EsPCEx? 

O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina específica no currículo da 
EsPCEx, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades seriam mais bem estruturados e 

ministrados? Porquê? 

O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes ecológicas» é ministrado aos 

alunos da EsPCEx? De que maneira? 

Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto Ambiental quando 

houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de 

cursos de água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? Porquê? 

Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de munição, de explosivos, 

de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e 

equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? Porquê? 

Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos que devem ser 

abordados em Educação Ambiental pelos alunos da EsPCEx? 

FONTE: A autora (2017) 

 

Os questionários elaborados para o Chefe da Divisão de Ensino e o Comandante do 

Corpo de Cadetes da AMAN possuíam 36 questões, assim distribuídas: 6 sobre dados 

pessoais (questões de tipo aberto, não sendo obrigatório preencher o nome); 14 sobre 

educação ambiental (duas questões de tipo fechado e 12 de tipo aberto); 16 sobre a Portaria 

n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, sobre educação ambiental nos estabelecimentos de 

ensino e nas organizações militares subordinados e/ou vinculados ao Departamento de 

Educação e Cultura do Exército Brasileiro (sete questões de tipo fechado e nove de tipo 

aberto). 

Os questionários elaborados para os chefes de secção da AMAN possuíam 36 

questões, assim distribuídas: seis sobre dados pessoais (questões de tipo aberto, não sendo 

obrigatório preencher o nome); 14 sobre educação ambiental (duas de tipo fechado e 12 de 

tipo aberto); 14 sobre a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, sobre educação 

ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas organizações militares subordinados e/ou 

vinculados ao Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro (sete questões de 

tipo fechado e nove do tipo aberto). 

Os questionários elaborados para os Instrutores/Professores da AMAN possuíam 39 

questões, assim distribuídas: seis sobre dados pessoais (questões de tipo aberto, não sendo 

obrigatório preencher o nome); 17 sobre educação ambiental (duas de tipo fechado e 15 de 

tipo aberto); 16 sobre a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, sobre educação 

ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas organizações militares subordinados e/ou 

vinculados ao Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro (sete questões de 

tipo fechado e nove de tipo aberto). 
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Os questionários disponibilizados ao chefe da Divisão de Ensino e ao comandante do 

Corpo de Cadetes; aos chefes de secção; aos instrutores/professores; aos cadetes do 4.º ano, 

para preenchimento voluntário, encontram-se nos ANEXOS 4, 5, 6 e 7, respetivamente. 

Entre as questões apresentadas nos questionários, o QUADRO 5 destaca as que 

foram selecionadas como questões principais do estudo central para os chefes, os instrutores e 

os professores da AMAN, por estarem relacionadas diretamente com a questão principal e 

com as questões subsidiárias que norteiam este trabalho, orientando o alcance dos objetivos 

específicos propostos para o estudo: 

 

QUADRO 5 - QUESTÕES PRINCIPAIS DO INQUÉRITO PARA OS CHEFES, OS INSTRUTORES E OS 
PROFESSORES DA AMAN 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Descrever necessidades e possibilidades sobre gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das alterações climáticas, na 

formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro. 

 

Analisar as dificuldades e o potencial da formação ambiental no Exército Brasileiro, para os oficiais da 

Linha de Ensino Militar Bélico, através da análise documental e do inquérito aos militares. 

 

Elaborar recomendações para alteração da legislação que regula a educação ambiental nas escolas 

militares do Exército Brasileiro. 

PERGUNTAS 

O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? Qual(is)? 

O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre qual(is) assunto(s)? 

Desde que o Sr serve na AMAN, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar alguma capacitação 

sobre Educação Ambiental? Em caso afirmativo, qual o tema, local e duração dessa capacitação? 

O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos cadetes? Porquê? 

O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos instrutores/professores? 

Porquê? 

O Sr aborda Educação Ambiental nas suas instruções? De que maneira? Qual(is) assunto(s) é(são) abordado(s) 

sobre Educação Ambiental? (questão somente para instrutores/professores) 

O Sr considera suficiente o que é abordado na AMAN, hoje, sobre Educação Ambiental? Porquê? 

Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns e nas profissionais 

de forma equitativa? 

Qual(is) a(s) dificuldade(s) para abordar esse assunto nas instruções? (questão somente para 

instrutores/professores) 

O que foi feito para superar essa(s) dificuldade(s)? (questão somente para instrutores/professores) 

O que ainda precisa de ser feito para superar essa(s) dificuldade(s)? (questão somente para 

instrutores/professores) 

Qual(is)? 

Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque deveria(m) ele(s) ser 

incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na AMAN? 

O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina específica no currículo da 

AMAN, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades seriam mais bem estruturados e 

ministrados? Porquê? 

Meio ambiente e assuntos correlacionados são oferecidos aos cadetes como temas para a elaboração dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)? 

Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual(is) tema(s) é(são) oferecido(s)? 
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O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes ecológicas» é ministrado aos 

cadetes da AMAN? De que maneira? 

Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto Ambiental quando 

houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de 

cursos de água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? Porquê? 

Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de munição, de explosivos, 

de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e 

equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? Porquê? 

Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos que devem ser 

abordados em Educação Ambiental pelos cadetes da AMAN? 

FONTE: A autora (2017) 

 

Os questionários elaborados para os cadetes que estão a cursar o 4.º ano da AMAN 

possuíam 16 questões, assim distribuídas: uma sobre dados pessoais (questões de tipo aberto, 

sendo obrigatório preencher a idade); oito sobre educação ambiental (questões de tipo 

fechado); oito sobre a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, sobre educação 

ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas organizações militares subordinados e/ou 

vinculados ao Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro (questões do tipo 

fechada). 

O QUADRO 6 destaca as que foram selecionadas como questões principais do 

estudo central para os Cadetes da AMAN, por estarem relacionadas diretamente com a 

questão principal e com as questões subsidiárias que norteiam este trabalho, orientando o 

alcance dos objetivos específicos propostos para o estudo: 

 

QUADRO 6 - QUESTÕES PRINCIPAIS DO INQUÉRITO PARA OS CADETES DA AMAN 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Descrever necessidades e possibilidades sobre gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das alterações climáticas, na 

formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro. 

 

Analisar as dificuldades e o potencial da formação ambiental no Exército Brasileiro, para os oficiais da 

Linha de Ensino Militar Bélico, através da análise documental e do inquérito aos militares. 

 

Elaborar recomendações para alteração da legislação que regula a educação ambiental nas escolas 

militares do Exército Brasileiro. 

PERGUNTAS 

O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? Qual(is)? 

Desde que o Sr estuda na EsPCEx e na AMAN, estas escolas disponibilizaram-lhe a possibilidade de cursar 

alguma capacitação sobre Educação Ambiental? 

O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos cadetes? 

O Sr considera suficiente o que é abordado na AMAN, hoje, sobre Educação Ambiental? 

Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns e nas profissionais 

de forma equitativa? 

O Sr concorda que a Educação Ambiental na AMAN deve abordar alterações climáticas como ameaça, tanto 

militar como não militar? 
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O Sr concorda que a Educação Ambiental na AMAN deve abordar gestão de riscos e situações de emergência 

decorrentes de alterações climáticas? 

Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos que devem ser 

abordados em Educação Ambiental para os cadetes da AMAN? 

Na sua opinião, Educação Ambiental deveria ser ministrada como disciplina específica no currículo da 

AMAN e não da forma transversal, como é atualmente? 

Meio ambiente e assuntos correlacionados são oferecidos aos cadetes como temas para a elaboração dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)? 

O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes ecológicas» é ministrado aos 

cadetes da AMAN? 

Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto Ambiental quando 

houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de 

cursos de água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? Porquê? 

Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de munição, de explosivos, 

de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e 

equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? Porquê? 

FONTE: A autora (2017) 

 

A partir do agrupamento das respostas dos questionários por público-alvo, em cada 

instituição de ensino, procedeu-se à análise do conteúdo neles contido. Este conteúdo foi 

tratado, organizado e analisado de acordo com as três fases cronológicas propostas por Bardin 

(1977): 

a) Pré-análise: organização das ideias iniciais para planeamento da análise de 

conteúdo, organizando os questionários por grupos de perguntas, selecionando os objetivos a 

serem atingidos (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e formulando os indicadores para 

fundamentação da análise final (QUADRO 7); 

b) Exploração do material: gestão e execução metódicas do planeamento inicial e 

definição das questões principais a serem interpretadas e analisadas (QUADROS 4, 5 e 6); 

c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados obtidos são 

examinados de maneira a tornarem-se significativos, válidos e destacados (sob forma de 

tabelas, quadros, modelos, etc.) para análise. A partir da realização desta etapa, o investigador 

está pronto para indicar aspetos e interpretações sobre os objetivos propostos. 

Sobre isso, após leitura, releitura, inferências e análise dos questionários, foi possível 

identificar as seguintes categorias presentes nas respostas referentes ao grupo de perguntas 

elaborado para cada objetivo específico proposto para o estudo central (QUADRO 3). A partir 

desta primeira categorização, redefiniram-se as categorias identificadas inicialmente, 

elaborando os indicadores recorrentes nas respostas dos entrevistados e organizando quadros 

para simplificar a seleção das respostas para análise. 

A partir da categorização das respostas, as informações extraídas das respostas foram 

reagrupadas numa relação entre objetivos específicos e referencial teórico, da qual se 

elencaram os indicadores para cada categoria (QUADRO 7). 
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QUADRO 7 - ORGANIZAÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descrever necessidades e possibilidades sobre gestão de risco de desastres e situações de emergência 

decorrentes das crescentes crises ambientais globais e, particularmente, das alterações climáticas, na 

formação inicial dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro. 

 

Analisar as dificuldades e o potencial da formação ambiental no Exército Brasileiro, para os oficiais da 

Linha de Ensino Militar Bélico, através da análise documental e do inquérito aos militares. 

 

Elaborar recomendações para alteração da legislação que regula a educação ambiental nas escolas 

militares do Exército Brasileiro. 

OBJETO DE 

ESTUDO 
CATEGORIAS INDICADORES 

Educação ambiental 

Realidade 

Conhecimento (chefes de secção, instrutores/professores, 

alunos/cadetes) 

Capacitação (chefes de secção, instrutores/professores; cadetes) 

Conteúdo (alunos) 

Processo ensino-aprendizagem 

Necessidade 

Conhecimento (chefes de secção, instrutores/professores, 

alunos/cadetes) 

Capacitação (chefes de secção, instrutores/professores) 

Conteúdo (alunos/cadetes) 

Educação ambiental como disciplina 

Processo ensino-aprendizagem 

Possibilidade 

Conhecimento (alunos/cadetes) 

Capacitação (chefes de secção, instrutores/professores) 

Conteúdo (alunos/cadetes) 

Educação ambiental como disciplina 

Processo ensino-aprendizagem 

Gestão de risco de 

desastres 

Realidade 

Conhecimento (alunos/cadetes) 

Conteúdo (alunos/cadetes) 

Planeamento de atividades militares práticas (alunos/cadetes) 

Processo ensino-aprendizagem 

Necessidade 

Capacitação (chefes de secção, instrutores/professores) 

Conhecimento (chefes de secção, instrutores/professores) 

Conteúdo (alunos/cadetes) 

Processo ensino-aprendizagem 

Possibilidade 

Capacitação (chefes de secção, instrutores/professores) 

Conteúdo (alunos/cadetes) 

Processo ensino-aprendizagem 

FONTE: A autora (2017) 

 

Os indicadores realidade, necessidade e possibilidade foram determinados como 

palavras-chave para apontar as ideias principais do público-alvo de cada escola, EsPCEx e 

AMAN, sobre o objeto de estudo desta pesquisa. A partir desta organização, por categorias e 

respetivos indicadores para cada objetivo específico proposto para o estudo central desta tese, 

é possível visualizar a representação, simplificada e sintética, dos dados em estado bruto, 

extraídos do seu contexto original, e ordenados a fim de serem analisados qualitativamente, a 

partir do referencial teórico construído. 
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Os questionários respondidos pelos chefes de secção, pelos instrutores e pelos 

professores, e pelos cadetes, trouxeram informações importantes para a continuidade deste 

estudo no tocante às necessidades de formação inicial dos oficiais da LEMB do Exército 

Brasileiro para gestão de risco de desastres e situações de emergência. Após a pré-análise dos 

questionários respondidos, já reunidos nos grupos chefes de Seção e instrutores/professores da 

EsPCEx e da AMAN, e dos cadetes da AMAN, as respostas foram agrupadas por categorias e 

seus respetivos indicadores, conforme apresentado no QUADRO 7 – ORGANIZAÇÃO DAS 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS. 

Nas respostas extraídas dos questionários e classificadas em cada grupo de indicador, 

serão analisadas as opiniões do público-alvo para compreender a formação inicial ofertada 

para gestão de risco de desastres e situações emergência decorrentes do crescente fenómeno 

das alterações climáticas, identificar o potencial dessa formação e propor recomendações para 

alteração da legislação que regula a educação ambiental nas escolas militares do Exército 

Brasileiro. No Capítulo V, serão apresentadas a análise e a interpretação dos dados, bem 

como os resultados obtidos. Convém destacar que devido à categorização das respostas em 

distintos indicadores poderá ocorrer, muito comummente, a distribuição dos dados estatísticos 

por entre indicadores de categorias diferentes, pois algumas respostas e dados estatísticos de 

uma determinada pergunta podem dizer respeito à categoria necessidade da educação 

ambiental, por exemplo, e outras respostas dessa mesma pergunta podem referir-se a outra 

categoria e/ou outro indicador. 

As recomendações para alteração da legislação que regula a educação ambiental nas 

escolas militares do Exército Brasileiro serão apresentadas no Capítulo VI sobre as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO II 

 

 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E SEGURANÇA 

 

 

As alterações climáticas (AC)1 são assinaladas como questão central do 

desenvolvimento humano – entendido como plena expansão do potencial humano e fomento à 

liberdade humana –, caracterizando-se como ameaça às sociedades, limitando o poder de 

escolha do indivíduo e a sua procura pelo bem-estar, comprometendo seriamente a 

biodiversidade e o futuro das próximas gerações (UNDP, 2007). 

Na década de 70 do século passado, os cientistas já se preocupavam com a finitude 

dos recursos naturais e com a importância do meio ambiente para o bem-estar humano – 

destaque aos do Clube de Roma que consubstanciaram os seus estudos no relatório Limits to 

Growth (Meadows; Meadows; Randers; Behrens, 1972). Desde então, relatórios oriundos de 

estudos, pesquisas e conferências têm registado e divulgado discussões sobre a urgência em 

encontrar soluções para o desenvolvimento sustentável. As ações decorrentes destes debates 

são complexas e perpassadas por limitações ambientais, económicas e sociais, além de sofrer 

interferências constantes e, cada vez mais, crescentes, dos impactos causados pelas alterações 

climáticas (Campos, 2014). 

Legislações e políticas públicas referentes ao tema têm refletido a preocupação da 

comunidade científica traduzindo-a em objetivos, metas e ações a serem cumpridos pelos 

governos e pela população, para viabilizar o desenvolvimento sustentável concomitante às 

crises ambientais (mudanças climáticas), ao processo de globalização e às dinâmicas de 

urbanização. A aproximação entre política e ciência, neste caso, pode claramente significar a 

busca, ainda que incipiente, pela reversão do insustentável modelo de crescimento económico 

para o ajustamento ao desenvolvimento sustentável (Santos, 2012). 

Alterações climáticas, consequentes desastres decorrentes de fenómenos climáticos 

extremos, urbanização desordenada e escassez de recursos naturais potenciam e agravam 

problemas sociais e económicos nos países em desenvolvimento. Esses óbices fragilizam a 

                                                             
1 Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), alteração climática diz respeito a qualquer 

alteração estatisticamente significativa no clima durante um intervalo de tempo, independentemente de provir 

de variação natural ou de resultado de atividade humana (IPCC, 2007). 
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segurança do Estado e da população ameaçando o bem-estar individual, coletivo e estatal, 

bem como o ambiente e demais sistemas. 

Este capítulo tem como propósito apresentar os principais reflexos das alterações 

climáticas para a segurança nos cenários global e brasileiro, destacando os desenvolvimentos 

para o Exército Brasileiro, objeto desta pesquisa. 

 

 

2.1 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

 

Ferramentas para aperfeiçoar a caça e a busca de alimentos, revolução agrícola, 

surgimento da metalurgia, formação dos Estados.... Durante milhares de anos o homem 

desenvolveu tecnologia para melhorar as suas condições de vida, a segurança, o conforto, as 

necessidades básicas. Enfim, sempre procurou promover o seu bem-estar, destacando, na sua 

história, acontecimentos de diversas naturezas que influenciaram decisões acerca das suas 

necessidades. 

Já se notava, claramente, que fatores climáticos interferiam nas ações humanas e nas 

suas rotinas, dificultando-as ou favorecendo-as. Secas, inundações, degelos, transformações 

nos terrenos, entre outros, orientavam o percurso a ser trilhado pelo homem e as melhores 

práticas a serem utilizadas para alcançar maior conforto. Concomitantemente, evoluía o 

empoderamento de alguns poucos em detrimento do trabalho de muitos, pressionando o 

desenvolvimento de tecnologias para aumentar a produção e o consequente lucro e 

acumulação de riqueza dos mais abastados. 

Na Idade Média, o número de habitantes no planeta era muito reduzido, a exploração 

dos recursos naturais e os efeitos negativos sobre a Terra eram poucos e desconhecidos. A 

religião, aliada aos grandes impérios, doutrinando a grande massa, visava a homogeneização 

de pensamento, atitudes e submissão, desfavorecendo o desenvolvimento do pensamento 

crítico e dos estudos académicos para a compreensão do mundo, do homem, da natureza e das 

suas relações. Explicações científicas para acontecimentos climáticos, ordenamento territorial, 

discussão sobre questões sociais e desenvolvimento económico eram raros e fortemente 

desincentivados. A verdade proferida pela religião e pelos grandes impérios era suficiente 

para explicar tais assuntos. 

A partir do Renascimento o espírito científico desenvolveu-se, intensificando a 

produção do conhecimento e a sua divulgação. O antropocentrismo passa a ser referência nos 
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debates e nas pesquisas, valorizando a ciência e a evolução do pensamento humano. A 

natureza também se destaca nos estudos científicos como objeto de dominação e utilidade ao 

homem, o que estimulava, e muito, a pesquisa para exploração do meio ambiente. 

Os avanços da Revolução Industrial intensificaram a atividade laboral e criadora do 

homem a partir da intensa utilização dos recursos naturais e a sua consequente degradação, 

afetando o equilíbrio do meio ambiente e das relações entre homem e natureza. A urbanização 

cresceu e as paisagens foram, gradualmente, modificando o seu estado natural e a 

disponibilidade de recursos naturais. Epidemias de diferentes intensidades marcaram períodos 

da história e incontáveis desastres naturais de grandes impactos negativos têm sinalizado o 

poder devastador da interferência antrópica no ambiente. 

A história mostra grandes explorações de territórios e a sua colonização com 

abundância de recursos naturais, durante a expansão marítima. O continente americano foi de 

grande serventia a impérios europeus que exploraram as riquezas daquela região, 

intensificando o processo de degradação e desequilíbrio ambiental em prol do enriquecimento 

e do poder de uma elite ocidental. Juntamente com a intensificação da exploração ambiental 

para promoção do desenvolvimento económico dos países industrializados, a disputa por 

territórios também se acirrou e aprimorou a atuação das forças armadas, tanto na defesa 

quanto no ataque e na conquista de regiões de natureza abastada e produtiva. 

Ciência e tecnologia foram cada vez mais incentivadas a desenvolverem-se para 

aumentar e racionalizar o processo de produção, mas também para fortalecer o poder de 

combate das tropas militares dos países mais ricos. O século passado atingiu níveis jamais 

imaginados anteriormente em relação ao desenvolvimento tecnológico, oferecendo, para uma 

parcela da população mundial, mais conforto, segurança, bem-estar, ou seja, a perspetiva de 

um futuro cada vez melhor. 

O cenário nos países em desenvolvimento, mais pobres, contrasta com essa 

ostentação de riqueza. Neles, o que aumentou foi a fome, a pobreza, as condições subumanas 

de desenvolvimento e a violência. As alterações climáticas têm agravado esse quadro, através 

de secas, inundações, tempestades, epidemias e stresse ambiental, entre outros fenómenos 

climáticos extremos nos locais onde há pouca, ou nenhuma, capacidade de ação frente aos 

desastres ambientais para reduzir a vulnerabilidade da população. 

A partir do final da Segunda Guerra Mundial e do início da Guerra Fria, a utilização 

de armas nucleares, como uma das maiores ameaças à segurança, dominou a atenção dos 

governantes durante quase meio século. Embora fosse essa a preocupação central no âmbito 

internacional, os crescentes desastres ambientais despertaram a atenção não somente do meio 
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científico, como também conquistaram o seu espaço na agenda internacional. Inicialmente na 

Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), em meados da década de 80 do século 

passado esse debate já ocorria nos países em desenvolvimento. As alterações climáticas, após 

intenso e contínuo debate e pesquisas, foram associadas a essas importantes transformações 

ambientais e efeitos danosos ao planeta. Nomeadamente, há consenso na comunidade 

científica internacional quanto à responsabilidade das atividades humanas no crescente 

impacto da queima de combustíveis fósseis no aumento de concentração de dióxido de 

carbono (CO2) na atmosfera, acarretando o aumento das AC. 

Desta forma, têm-se verificado distintos níveis de interesse, pesquisa, planeamento e 

reação às alterações climáticas nos países e nos grandes blocos económicos. Também o grau 

de exposição e a suscetibilidade aos impactos decorrentes do fenómeno das AC contribuem 

para que alguns países incrementem os seus estudos científicos e as suas políticas acerca do 

assunto e se destaquem pelos resultados perante a comunidade internacional (Alcoforado; 

Andrade; Oliveira; Ferreira; Rosa, 2009). 

Embora os níveis de desenvolvimento económico, tecnológico, político e social 

sejam distintos nos países, as alterações climáticas têm mostrado um denominador comum: 

todos os povos vivem no mesmo planeta e sob a mesma atmosfera, ainda que haja muitas 

distinções e especificidades. Os desastres ecológicos e a degradação ambiental que ocorrem 

em determinado local, por exemplo, atingem outras partes do globo e comprometem a 

continuidade das espécies, inclusive a humana. Não há limites territoriais nem temporais para 

conter as AC e os seus efeitos catastróficos. Não há ação individual que consiga resolver as 

alterações climáticas. A reivindicação urgente é por soluções comuns para solucionar o 

problema global. 

No entanto, apesar da urgência de todos os povos agirem em conjunto, ainda há 

vários obstáculos que impedem o consenso entre os países sobre as alterações climáticas. 

Durante os encontros realizados e intensificados a partir da Rio-92 sobre as alterações 

climáticas, muitos acordos e protocolos de intenção têm sido ratificados pela maioria das 

nações. Potências como os Estados Unidos da América e outros países desenvolvidos têm 

discordado quanto à obrigatoriedade de redução diferenciada de emissão de gases de efeito de 

estufa (GEE). Devido a sua industrialização ter ocorrido muito antes do que nos países em 

desenvolvimento, a sua responsabilidade histórica nas alterações climáticas, quanto à emissão 

de GEE, tem sido maior do que aqueles que tardiamente iniciaram o mesmo processo. Estes 

países em vias de desenvolvimento, segundo os países desenvolvidos, por serem 

considerados, atualmente, os maiores poluidores, teriam a responsabilidade futura com o meio 
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ambiente, necessitando de cumprir metas de redução de GEE desde já, o que poderia 

comprometer seu desenvolvimento económico e social (Pereira, 2013). 

Ainda que 154 países tenham aderido à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

a Mudança do Clima2 (UNFCCC), em 1992, não foram definidas metas vinculativas de 

redução da emissão de gases de efeito de estufa. O acordo incentivava que cada país 

estabelecesse as suas próprias metas, conforme a responsabilidade e a capacidade de cada um 

para as cumprir. Desde então, tem havido discordância em muitas questões referentes à 

redução da emissão dos GEE. As desigualdades globais que dificultam o consenso sobre o 

que é justo ou não, aliadas a esses fatores, têm influenciado decisivamente o rumo das 

discussões e decisões sobre as políticas das alterações climáticas. 

Embora tantos interesses regionais estejam sobrevalorizados em relação aos 

problemas de ordem global, importantes aspetos sobre as AC têm sido acordados, tais como 

transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento, 

estabelecimento de mecanismos de mercado para flexibilizar as metas, entre outros (Pereira, 

2013). Mas não é o suficiente frente a tantos desafios e retificações a serem implementados 

sobre os problemas ambientais, particularmente sobre as emissões de gases de efeito de 

estufa, consideradas as maiores responsáveis pelo aumento da temperatura e pelos desastres 

ambientais decorrentes dessa mudança climática. 

Os países em desenvolvimento constituem as áreas em que os efeitos catastróficos do 

aumento de temperatura serão mais devastadores caso não recebam dos países desenvolvidos 

apoio financeiro e tecnológico suficientes para efetivarem medidas de combate ao 

aquecimento global, conforme os itens acordados sobre tais temas. As secas, inundações, 

deslizamentos de terras, aumento do nível do mar, entre outros, atingirão grande número de 

pessoas se não houver investimento para pesquisa e transformação da economia, do 

ordenamento territorial e das condições de vida das populações daqueles países para 

enfrentarem os impactos das alterações climáticas e reduzirem a sua vulnerabilidade. 

Quanto à urbanização brasileira, hoje, cerca de 85% da população encontra-se nas 

zonas urbanas, concentrando grande número de pessoas em espaços pequenos, mas não 

dispondo de infraestruturas adequadas para esse deslocamento. As condições sociais e 

económicas inadequadas nessas áreas periféricas das cidades, facto que ocorre comummente 

nos países em desenvolvimento, intensificam os efeitos das AC sobre a população mais 

vulnerável. A expansão urbana foi realizada, maioritariamente, sem planeamento adequado e 

                                                             
2 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
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ocorreu, muitas vezes, grande concentração da população carente em áreas de risco, expondo-

a, em maior grau, à possibilidade de desastres decorrentes do fenómeno das alterações 

climáticas. Ainda que as alterações climáticas vão atingir a população global, cabe destacar 

que a parte mais afetada será aquela residente em áreas de risco e de vulnerabilidade, entre os 

quais extensos grupos populacionais de países como o Brasil (PBMC, 2014b). 

A FIGURA 3 apresenta os 10 países que mais emitiram, em termos absolutos, GEE 

no ano de 2012. Estes países são responsáveis, juntos, por aproximadamente 72% do total de 

gases de efeito de estufa emitidos pelo planeta no referido ano. China, Estados Unidos da 

América e União Europeia somam quase metade do total global das emissões de GEE. Outro 

dado importante que se destaca na FIGURA 3 é a contribuição do setor energético, nos 10 

países, para a grande emissão de GEE. À exceção do Brasil, onde energia e agricultura 

emitem quase a mesma quantidade de GEE, os demais países apresentam o setor energético 

como o maior emissor dos gases de efeito de estufa nos seus perfis de poluição. Este setor, em 

nível global, necessita de transformação de grande impacto na redução de emissão de GEE. 
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FIGURA 3 - TOTAL DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA EM 2012 
FONTE: World Resources Institute (Friedrich; Ge; Damassa, 2015) 

 

A FIGURA 4 apresenta os dez países que mais emitiram GEE no ano de 2015, 

alterando a posição de alguns deles quanto aos dados apresentados em 2012, mas não 

comprometendo as considerações aqui apresentadas. Assim, optou-se por utilizar a FIGURA 

3 para os comentários referentes à emissão de GEE, pois lista os setores responsáveis pelas 

respetivas emissões. 
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FIGURA 4 - PAÍSES QUE MAIS EMITEM GASES DE EFEITO DE ESTUFA EM 2015 

FONTE: UN Climate Analytics (Hood, 2016) 

 

O GRÁFICO 1 apresenta o total de emissões de GEE per capita, referente à emissão 

de produção e de consumo, no mesmo ano de 2012. Em relação à FIGURA 3, as posições dos 

países desenvolvidos alteram-se em relação às dos países em desenvolvimento. As emissões 

de GEE per capita do Canadá, por exemplo, é quase cinco vezes maior do que a média 

mundial. No entanto, se se considerar sua posição no ranking dos dez países que mais emitem 

GEE, ele ocupa a 9.ª posição. No outro extremo, encontra-se a Índia, com a última posição na 

emissão de GEE per capita, produzindo um valor aproximado de um terço da emissão média 

mundial, enquanto no ranking dos países com maior emissão total de GEE ela ocupa a 4.ª 

posição. Tal situação tem ocorrido porque, entre outros fatores, com a transição dos países 

desenvolvidos para uma economia de serviços e terceirização de emissões de GEE na 

produção para países em desenvolvimento, o total de emissões de dióxido de carbono destes 

países aumentou em detrimento da redução de produção nos países desenvolvidos. A emissão 

total dos gases de efeito de estufa continua a aumentar, identificando-se, muitas vezes, 

interpretações equivocadas de tabelas e de gráficos estatísticos. 
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GRÁFICO 1 - TOTAL DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA PER CAPITA EM 20113 

FONTE: World Resources Institute (Friedrich; Ge; Damassa, 2014) 

 

Para melhor analisar a emissão de GEE necessita-se relacionar população e economia 

de cada país, pois ambas propulsionam a maior ou menor emissão de gases de efeito de 

estufa, principalmente a de dióxido de carbono. Os Estados Unidos da América são os únicos 

a não alterarem a sua posição, no ranking, quanto à emissão absoluta e per capita de GEE, o 

que também não modifica a sua grande responsabilidade na emissão dos mesmos. Canadá, 

EUA e Rússia emitem mais do dobro da média mundial. Comparando os dois quadros, 

confirma-se o facto de que os maiores emissores de gases de efeito de estufa são os mais 

desenvolvidos, com maior potencial humano e financeiro para assumirem as 

responsabilidades de redução de emissão dos GEE. 

Quanto ao Brasil, identifica-se a necessidade de aumento das fontes renováveis no 

setor energético, maior redução do desmatamento e alteração no uso do solo. Sobre a energia, 

os subsetores da indústria e do transporte são os maiores emissores de CO2, responsáveis pelo 

alto índice de emissão de GEE no País. O desmatamento no Brasil, nomeadamente na 

Amazónia, ocorre devido a mais de 120 fatores, além das queimadas, agricultura e pecuária, o 

que demonstra a complexidade da gestão sustentável de uma área tão extensa como essa. 

Mesmo trabalhando com dados de tamanha grandeza, o Brasil tem obtido êxito na 

administração do uso do solo na região, como será apresentado no GRÁFICO 2 – EMISSÕES 

                                                             
3 Os dados de emissões de GEE incluem mudanças no uso da terra e florestas. 
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DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA NO BRASIL (Ministério do Meio Ambiente, 2013; 

EPE, 2016). 

O GRÁFICO 2 apresenta as emissões de GEE no Brasil desde o ano 2000, inclusive 

aquelas referentes à mudança no uso do solo. As emissões nos setores agrícola e energético 

têm aumentado nesse período mantendo-se similares no que se refere à emissão. Essa situação 

negativa em relação a esses setores corrobora a problemática, já apresentada, da transferência 

da produção de CO2, devido ao deslocamento de indústrias dos países desenvolvidos para os 

em desenvolvimento. Já as emissões provocadas pelo uso do solo, em 2014, representam, 

aproximadamente, 85% do total de emissões da agricultura e da energia. A partir de 2005, as 

emissões de GEE resultantes do uso do solo reduziram-se 75%, aproximadamente, conforme 

o relatório do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazónia 

Legal (Ministério do Meio Ambiente, 2013). Essa grande redução ocorreu, principalmente, 

devido ao aumento da fiscalização do governo brasileiro sobre o desmatamento na Amazónia. 

 

 
GRÁFICO 2 - EMISSÕES DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA NO BRASIL4 

FONTE: Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2016) 

 

O governo brasileiro, em 2009, criou o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

(PBMC) – coordenado pelos Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério do 

Meio Ambiente –, semelhante ao IPCC, para melhor compreensão das alterações climáticas 

de âmbito global, mas, prioritariamente, para o debate académico a partir de uma abordagem 

                                                             
4 Bilhões de toneladas de CO2. 
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nacional sobre o assunto. O Painel visa apresentar estudos científicos sobre as AC, relevantes 

para o país, com o intuito de subsidiar a elaboração de políticas públicas e decisões 

relacionadas com as alterações climáticas e os seus desafios. A publicação do primeiro 

relatório do Grupo de Trabalho 1 com as bases científicas das mudanças climáticas ocorreu 

em 2014 (PBMC, 2014a). 

Em relação às projeções do clima nos diferentes biomas brasileiros, no relatório 

foram considerados três distintos períodos: início (2011-2040), meados (2041-2070) e final 

(2071-2100) do século XXI. As projeções consensuais, estipuladas a partir dos resultados 

científicos de modelagem climática global e regional, indicam, em média, as seguintes 

mudanças nos biomas brasileiros nos períodos: 

- Entre 2011 e 2040: aumento da temperatura entre 0,5o e 1o C; redução da 

distribuição de chuva entre 8% e 12%; intensificação dos padrões de chuva entre 5% e 10% 

(na porção Sul/Sudeste da Mata Atlântica e nos Pampas); 

- Entre 2041 e 2070: aumento da temperatura entre 2o e 2,5o C; redução da 

distribuição de chuva entre 18% e 27%; intensificação dos padrões de chuva entre 15% e 20% 

(na porção Sul/Sudeste da Mata Atlântica e nos Pampas); 

- Entre 2071 e 2100: aumento da temperatura entre 3,5o e 4,5o C; redução da 

distribuição de chuva entre 35% e 42%; intensificação dos padrões de chuva entre 25% e 40% 

(na porção Sul/Sudeste da Mata Atlântica e nos Pampas). 

Sobre isso, Marengo apresentou, em 2007, um estudo realizado pelo Centro de 

Ciência do Sistema Terrestre (CCST) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

sobre as alterações climáticas projetadas e seus impactos, num cenário de altas emissões no 

Brasil, até o final do século XXI. Quanto às projeções dos possíveis impactos nas grandes 

regiões brasileiras, Marengo aponta perdas nos diversos ecossistemas, afetação dos sistemas 

de transporte, fragilização da saúde humana, redução da oferta de empregos, escassez de 

alimentos, desabastecimento de energia, entre outros. O autor apresenta os conflitos sociais e 

a ameaça à segurança como possíveis impactos nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro 

Oeste do Brasil, reforçando a importância dos efeitos das alterações climáticas na segurança 

do país (Marengo, 2007). 
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FIGURA 5 - MUDANÇAS DO CLIMA PROJETADAS PARA O BRASIL ATÉ O FINAL DO SÉCULO XXI 

E SEUS IMPACTOS 

FONTE: Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST, 2011). 

 

As projeções para este século apontam transformações significativas no aumento da 

temperatura e na redução da distribuição da chuva no país, o que, muito provavelmente, 
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ocasionará aumento dos fenómenos extremos, influenciando diretamente a agricultura e os 

recursos hídricos, bem como a população, o bioma e a economia nacional. Por mais rico e 

diverso que seja o ecossistema brasileiro, as mudanças apontadas no estudo indicam a 

premência por soluções mais sustentáveis e maior capacidade adaptativa do país, procurando 

manter o desenvolvimento económico, evitando a desestabilização social e a elevação do grau 

de risco de potenciais conflitos e catástrofes (PBMC, 2014a). 

O GRÁFICO 3 apresenta os dados referentes à matriz elétrica do Brasil em 2015. 

Ainda que haja muitas críticas quanto à construção de centrais hidroelétricas e seus impactos 

negativos no meio ambiente, verifica-se que a disponibilidade da fonte hidráulica é quase o 

dobro do total das demais fontes, contribuindo para que a matriz energética do país continue a 

ser classificada como limpa quanto à emissão dos gases de efeito de estufa. 

No entanto, o Relatório sobre o Balanço Energético Nacional 2016, ano base 2015, 

indica que nos últimos quatro anos, as condições hidrológicas desfavoráveis reduziram a 

disponibilidade de energia hidráulica no Brasil. Ao confrontar os dados desse relatório com as 

projeções do clima do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, confirma-se a necessidade 

de investir noutras fontes de energia renováveis para reduzir a dependência em relação às 

centrais hidroelétricas. 

Quanto à energia de outras fontes renováveis (biomassa, eólica, solar fotovoltaica), o 

Relatório aponta que houve cerca de 10% de crescimento de 2014 para 2015. As fontes 

renováveis representaram 75,5% da oferta interna de eletricidade no Brasil no ano em 

questão. No entanto, tem-se confirmado a tendência do aumento na utilização de fontes não 

renováveis no país, considerando-se a ampliação da exploração do gás natural, do petróleo e 

seus derivados e das centrais termoelétricas movidas a carvão, impactando negativamente a 

matriz energética brasileira e potenciando problemas relacionados com a saúde e o ambiente. 

A maior exploração e aumento do potencial da energia oriunda de fontes renováveis é uma 

das opções mais baratas e mais eficazes de que o país dispõe para reduzir consideravelmente a 

emissão de GEE (EPE, 2016). 
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GRÁFICO 3 - MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA 2015 

FONTE: Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2016) 

 

As metrópoles consomem, aproximadamente, 75% da energia produzida, emitindo 

mais de 70% de CO2. No caso do Brasil, essa energia, principalmente oriunda de fontes não 

renováveis, está concentrada na indústria e nos transportes, o que explica a grande emissão de 

dióxido de carbono afetando a saúde da população nas megalópoles brasileiras, bem como nas 

regiões periféricas onde se concentra a maioria da população carente. 

Acrescem a essa problemática as questões relacionadas com a eficiência energética 

brasileira, particularmente no tocante ao aumento na perda de energia na sua transmissão, 

distribuição e armazenamento pelo país. Segundo o Relatório da Avaliação Nacional sobre 

Mudanças Climáticas, as perdas do setor elétrico referentes aos serviços de transmissão e 

distribuição situam-se em cerca de 16%, incluindo as perdas comerciais devidas a furto e 

fraudes (PBMC, 2014b). 

O The 2016 International Energy Efficiency Scorecard, realizado pelo American 

Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), examinou as políticas e o desempenho 

em eficiência energética dos 23 principais países consumidores de energia. Juntos, esses 

países representam 75% de toda energia consumida no planeta. A Alemanha ocupou o 

primeiro lugar no ranking, obtendo 73,5 pontos em 100. A pontuação média foi de 51 pontos. 

O Brasil alcançou o 22.º lugar, obtendo 32,5 pontos5, ficando apenas na frente da Arábia 

                                                             
5 O Brasil obteve a seguinte pontuação em cada setor avaliado: 7 pontos no Compromisso Nacional em Prol da 

Eficiência Energética (Políticas); 6,5 no Setor Edificações; 6 pontos no Setor Indústria; 13 pontos no Setor 

Transporte (Kallakuri; Vaidyanathan; Kelly; Cluett, 2016). 
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Saudita (Kallakuri; Vaidyanathan; Kelly; Cluett, 2016). O referido estudo avaliou o 

compromisso e as políticas de cada país com a eficiência e o desempenho nos setores das 

edificações, da indústria e do transporte. O desempenho do Brasil no setor do transporte foi o 

mais bem pontuado na avaliação do País, devido, principalmente, à utilização de etanol pela 

frota automóvel. 

O cenário apresentado sobre as principais questões relacionadas com a emissão de 

GEE, prioritariamente de CO2, com a problemática ambiental, com as projeções de 

temperatura e precipitação de chuva, além dos demais desafios de um país em vias de 

desenvolvimento, ilustra as transformações significativas pelas quais o Brasil tem passado. 

Apresenta, ainda, a tendência para alterações no ecossistema, na população, nos recursos 

naturais disponíveis e no território, e aponta para um conjunto de ameaças à segurança. Essas 

transformações poderão, muito provavelmente, ter implicações para o país nas áreas 

económicas e sociais, no sistema de defesa e na gestão de riscos e desastres decorrentes do 

crescente fenómeno das alterações climáticas. 

 

 

2.2 SEGURANÇA 

 

 

A relação entre alterações climáticas e segurança tem tido o maior destaque nos 

debates académicos e políticos, particularmente após os relatórios do IPCC; o documentário 

An Inconvenient Truth, do ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore; o Prémio Nobel da Paz 

concedido a ambos, em 2007; e a primeira reunião do Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas (ONU) para discutir o assunto. Concomitante à crescente importância do 

tema nos meios científico e político, embora ainda se encontre em processo de 

aprofundamento, identifica-se a inclusão das alterações climáticas nos debates sobre 

segurança, indicando-as como ameaça à paz, exacerbando vulnerabilidades e tensões 

existentes (potenciando a ocorrência de conflitos). 

Segurança, em termos gerais, sob uma ótica tradicional, pode ser apontada como um 

conceito decorrente dos interesses políticos de atores ou grupos específicos, com discussão a 

ter lugar, fundamentalmente, sob forte influência militar, visando proteger o Estado de 

ameaças internas ou externas, perigos e urgências que possam intervir incisivamente contra 

interesses e valores da sua sociedade (Buzan; Hansen, 2012, p. 34-39). Desta forma, 

segurança mediria a ausência de ameaças aos valores adquiridos, a ausência de guerra, ou o 
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que se convencionou chamar paz negativa. Essa conceção, adotada no período da Guerra Fria, 

atendia aos interesses da época e justificava o uso da força militar para deter ameaças e 

perigos em cada território, com vista à proteção do Estado (Møller, 2001). 

A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com a bipolaridade estabelecida pela 

Guerra Fria, o estudo sobre segurança despertou o interesse do meio civil, ampliando o debate 

dos estudos estratégicos. Simultaneamente a essa discussão, outras ameaças e riscos, não 

militares, relacionados com o tema, emergiram nas décadas de 70 e 80 do século passado. 

Esses estudos pressupunham a expansão do conceito tradicional de segurança, abordando, 

muito para além do poder militar, a eliminação e/ou redução da violência estrutural que 

impedia o bem-estar de grande parte da população mundial, ou seja, a promoção da paz 

positiva (Møller, 2001). 

As organizações ambientais, segundo Oels (2012), foram as primeiras instituições a 

abordar as alterações climáticas como uma questão de segurança, tentando realizar ações de 

mitigação para evitar migrações em massa devido aos fenómenos climáticos extremos. Porque 

países como os EUA e a Austrália, entre outros, mostravam-se relutantes em aceitar os 

problemas decorrentes do fenómeno das AC e insistiam em permanecer indiferentes a esse 

respeito. O debate académico desenvolveu-se a partir de Norman Myers e dos seus estudos 

sobre refugiados ambientais. A partir de então, têm-se estudado as relações entre 

superpopulação, escassez de recursos naturais, migrações em massa, possibilidade de 

conflitos e segurança. Para os ambientalistas norte-americanos, ainda hoje, a articulação das 

alterações climáticas como ameaça à segurança seria o modo mais convincente para o 

governo agir e tornar as AC uma prioridade política (Oels, 2012). 

A discussão sobre segurança nos anos 90 do século XX expandiu significativamente 

o foco inicial de estudos para os setores de natureza económica, social e ambiental. Conceitos 

de segurança humana, social, ambiental, comum, entre outros, ampliaram o rol de ameaças à 

segurança global, pois identificou-se que as principais ameaças à segurança internacional não 

partiam individual e unicamente dos Estados, uns contra os outros. Os problemas eram 

globais e compartilhados por todos, de que são exemplo as guerras e os seus efeitos 

devastadores na economia; grandes diferenças nos padrões de vida local, regional, nacional e 

internacional; degradação ambiental e escassez crescente de recursos naturais (Buzan; 

Hansen, 2012; Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012). 

O QUADRO 8 apresenta as principais perceções sobre segurança a partir da análise 

de expansão realizada por Møller (2001). O autor retrata a impossibilidade em atribuir-se um 

conceito único à segurança, bem como delimitar as ameaças, as suas origens, os seus objetos 
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de referência e os sujeitos envolvidos. Interessa destacar que a categorização dada à 

segurança, isto é, o foco para o qual ela é enquadrada, direciona, junto, a importância, o grau 

de emergência e a maneira como a segurança será abordada (nacional, societal, humana, 

ambiental, entre outros). 

Outro aspeto importante a ser considerado refere-se à inclusão das questões 

ambientais nos estudos de segurança, pois os problemas ambientais afetam toda a 

humanidade, não apenas no presente, mas comprometem a sua continuidade. As discussões e 

as negociações acerca das medidas adotadas para solucionar as ameaças de origem ambiental 

exigem a participação de todos os Estados. Sobre isso, constata-se que os estudos de 

segurança se incluem, atualmente, em uma área de investigação com um conjunto de questões 

centrais complexo e interdependente, pois as ameaças transcendem os conceitos atuais e as 

categorias estudadas, sejam elas sociais, humanas, ambientais, coletivas, comuns ou militares. 

 

QUADRO 8 - CONCEITOS EXPANDIDOS DE SEGURANÇA 

 

Grau de Expansão 

Modo de Expansão 

Categoria 

Segurança 

para quem ou 

o quê? 

Foco 

Segurança do quê? 

 

Valor em risco 

Segurança contra 

quem ou o quê?? 

Fonte(s) de ameaça 

Sem expansão 
Segurança 

Nacional 
O Estado 

Soberania 

Integridade territorial 
Outros Estados 

Incremental 
Segurança 

Societal 

Nação 

Grupos sociais 

Unidade nacional 

Identidade 

Nações 

Migrantes 

Cultura estrangeira 

Radical 
Segurança 

Humana 

Indivíduos 

Humanidade 

Sobrevivência 

Qualidade de vida 

O Estado 

Globalização 

Natureza 

Ultrarradical 
Segurança 

Ambiental 
Ecossistema Sustentabilidade Humanidade 

FONTE: Møller (2001, tradução nossa) 

 

A inclusão das alterações climáticas no campo da segurança tem sido desafiadora, 

não só por ser uma associação relativamente recente, mas também pela revisão de alguns 

pressupostos já consagrados sobre segurança que não consideravam as AC nas suas análises. 

As áreas de defesa e de inteligência e os militares, particularmente nos países mais influentes 

– como os Estados Unidos da América, o Reino Unido, entre outros –, têm abordado as 

alterações climáticas como ameaça à segurança nacional, com reflexos na paz e na segurança 

internacionais (Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012). 
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O relatório Solana, aprovado pelo Conselho Europeu em 2008, aborda questões de 

segurança das alterações climáticas, apresenta grande probabilidade de desestabilização e 

violência nas sociedades mais vulneráveis às AC, posicionando a segurança nacional e 

internacional em novo grau de risco. No entanto, o documento apresenta a possibilidade de as 

alterações climáticas serem reconhecidas pela comunidade internacional como ameaça à 

humanidade, estabelecendo imediatamente novos caminhos para evitar os efeitos das AC 

antrópicas, adotando uma política climática dinâmica e globalmente coordenada. 

Essa postura aborda a política conjunta, colaborativa, em detrimento da posição 

unilateral e defensiva das grandes potências, a promoção do desenvolvimento sustentável 

como parte de uma ampla estratégia de prevenção de conflitos, favorecendo a diplomacia 

ambiental. Outro aspeto importante a ser destacado, sob essa perspetiva, refere-se à tendência 

de substituição da ampliação da capacidade militar para atuar em conflitos (vertente bélica) 

pela expansão da capacidade dos setores militares e civis para atuarem conjuntamente em 

desastres decorrentes do fenómeno das alterações climáticas (vertente humanitária) 

(Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012; Boeno; Boeno; Soromenho-Marques, 

2015). 

Sobre os desafios atuais, o Secretário-Geral das Nações Unidas apresentou, em 2010, 

um Relatório sobre Segurança Humana. O documento refere que as ameaças múltiplas, 

complexas e fortemente inter-relacionadas afetam a vida de milhões de homens, mulheres e 

crianças em todo o mundo. As ameaças, tais como desastres naturais, conflitos violentos e os 

seus efeitos sobre a população civil, assim como outras crises de naturezas distintas, tendem a 

adquirir dimensões transnacionais, indo além dos conceitos usuais de segurança. O clamor 

para a adoção deste conceito mais amplo de segurança deriva dos problemas comuns 

enfrentados por todos os governos. Independentemente do poder dos governos ou do seu 

aparente isolamento, os fluxos globais atuais de bens, de ativos financeiros e de pessoas têm 

aumentado os riscos e as incertezas que a comunidade internacional enfrenta (ONU, 2010b). 

Exatamente nesse contexto inter-relacionado, os governos são convidados a 

considerar a sobrevivência, a subsistência e a dignidade das pessoas como fundamento da sua 

segurança. Isso porque nenhum país consegue ter desenvolvimento sem segurança e vice-

versa, e não há segurança nem desenvolvimento se os direitos humanos não forem 

respeitados. Esta relação triangular aumenta o reconhecimento de que a pobreza, os conflitos 

e a insatisfação da sociedade podem induzir as pessoas umas contra as outras num círculo 

vicioso (ONU, 2010b). 
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Consequentemente, o poder militar para salvaguardar a segurança nacional já não 

será suficiente. Assim, para lidar com as ameaças à segurança, além do sistema militar, 

também são precisos sistemas políticos, sociais, ambientais, económicos e culturais sólidos 

que, juntos, reduzam as chances de conflito, ajudem a superar os obstáculos ao 

desenvolvimento e promovam as liberdades humanas para todos (ONU, 2010b). 

O estudo de Brzoska (2012) sobre a possível ligação entre alterações climáticas e 

segurança, nos documentos de estratégia de segurança e de planeamento de defesa dos países, 

apresenta o pensamento dominante – naqueles documentos – de que as AC estão associadas à 

segurança como uma questão de segurança ambiental6, e não sob a perspetiva de conflito por 

razões ambientais. Este enquadramento das alterações climáticas como um óbice ao bem-estar 

das pessoas limita as ações dos atores de segurança, particularmente as das forças armadas. 

Consequentemente, a gestão de desastres resultantes de fenómenos climáticos extremos é 

apontada, nos documentos de planeamento de defesa, como a principal tarefa das forças 

armadas, ou seja, a prevalência da vertente humanitária nas atividades militares relativas à 

segurança sob um enfoque ambiental. 

Brzoska (2012) apresenta, ainda, na análise dos documentos de segurança e defesa, 

as seguintes medidas concretas a serem adotadas pelas forças armadas, principalmente as das 

grandes potências mundiais, em relação às alterações climáticas: preparação para uma nova 

forma de envolvimento militar externo em tarefas de ajuda humanitária; economia de energia 

e redução das emissões de gases de efeito de estufa pelas forças armadas; e reforço das forças 

armadas na adoção de medidas de emergência. A vertente bélica da atuação das forças 

armadas em possíveis conflitos devidos a AC não se encontra desenvolvida na maioria dos 

documentos analisados. 

No seu estudo, o autor sintetiza que a maioria dos países vê as forças armadas como 

importante instrumento de combate aos desastres decorrentes do crescente fenómeno das 

alterações climáticas, nomeadamente na gestão de desastres. O ponto forte a ser assinalado, 

nesse caso, é a urgência por capacitar recursos humanos militares para atuarem 

especificamente nesse tipo de calamidade, oriunda de fenómenos climáticos extremos, pois há 

um consenso quanto ao crescimento das capacidades de gestão de catástrofes a longo prazo 

(Brzoska, 2012). 

                                                             
6 O termo segurança ambiental derivou da ampliação do conceito de segurança. Foi utilizado, pela primeira vez, 

como um novo conceito, em 1982, com a publicação de um relatório da Comissão Independente sobre 

Questões de Desarmamento e Segurança. Segurança ambiental pode ser entendida como a proteção do 

ambiente e da reserva de recursos naturais, de maneira que os alimentos, a água, a saúde e a segurança pessoal 

possam ser garantidos aos indivíduos e às comunidades (Cunha, 1998, p. 34). 
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Além daqueles acerca da gestão de desastres, existem poucos efeitos dos debates 

sobre a relação entre AC e segurança nos documentos estratégicos. Nas maiores potências 

mundiais, como os EUA e o Reino Unido, o estudo de Brzoska (2012) identifica medidas 

adicionais relacionadas com ameaças ambientais e mesmo conflitos, ainda que retóricos e 

inconclusos. As incertezas cerca dos efeitos das alterações climáticas ainda são muitas, 

impedindo decisões rápidas e concretas por parte dos governos. Os riscos de acontecimentos 

extremos devidos ao fenómeno das AC com impacto negativo na segurança não estão 

completamente identificados, nem é possível referenciar quando, como e onde efetivamente 

poderão ocorrer. Mas, muito provavelmente, a estratégia de defesa dependerá dos efeitos 

futuros das alterações climáticas em questões relevantes para estabelecer transformações na 

política de segurança. Isso porque a ciência tem demonstrado, claramente, que, embora seja 

impossível prever desastres futuros relacionados com o clima, é possível identificar as regiões 

mais ameaçadas pelas alterações climáticas, denominando-as como pontos críticos das AC, 

possibilitando mudanças significativas na área de segurança (Oels, 2012). 

A Política de Defesa Nacional, aprovada em 20057, e a Estratégia Nacional de 

Defesa (END), aprovada em 2008, foram revistas e atualizadas em 2012, ano em que o Livro 

Branco de Defesa Nacional (LBDN)8 foi implantado, sendo estes os principais documentos de 

estratégia de segurança e de planeamento de defesa do Brasil. Cabe destacar que o governo 

brasileiro, com a publicação conjunta dos principais documentos de defesa, intencionou 

consciencializar a população sobre a importância da defesa nacional, além de divulgar as 

ameaças que preocupam o país. A Política Nacional de Defesa (PND) estabelece os objetivos 

da defesa nacional a fim de orientar o Estado sobre o planeamento a ser feito para os atingir. 

O documento apresenta os conceitos de segurança e de defesa nacional adotados pelo 

país, analisa os cenários internacional e nacional a fim de estabelecer e conquistar os objetivos 

nacionais de defesa. Os conceitos adotados são os seguintes: 

 

I. Segurança é a condição que permite ao País preservar sua soberania e integridade 

territorial, promover seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, e garantir aos 
cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais; e 

II. Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo 

militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 

preponderantemente externas, potenciais ou manifestas (Ministério da Defesa, 2012a, p. 

15). 

 

                                                             
7 A partir da revisão e atualização de 2012, passou a ser designada Política Nacional de Defesa. 
8 A Lei Complementar n.o 97/1999 determinou a implantação do Livro Branco de Defesa Nacional, bem como a 

sua atualização, juntamente com a PND e a END, a cada quatro anos (Presidência da República, 1999b). 
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A Política Nacional de Defesa destina-se, fundamentalmente, a lidar com ameaças 

externas, estabelecendo objetivos e diretrizes para a preparação o e emprego dos setores 

militar e civil em todos os níveis em benefício da defesa nacional. Na descrição do ambiente 

internacional, a PND enfatiza a questão ambiental como uma das maiores preocupações para 

a humanidade, podendo implicar disputas e conflitos e agravar desigualdades sociais e 

económicas. As alterações climáticas também são destacadas quanto à gravidade das suas 

consequências em níveis local e global, gerando grande instabilidade estatal, afetando a 

segurança nacional (Ministério da Defesa, 2012a). 

Ao comparar o QUADRO 8 de Møller (2001) com a definição de segurança 

apresentada na PND, verifica-se que o país adotou uma visão alargada ao estabelecer o 

conceito do termo, considerando as categorias societal, humana e ambiental. Não somente o 

Estado é o objeto referente, mas também os cidadãos e o ecossistema. Soberania, integridade 

territorial, identidade, unidade nacional, qualidade de vida e sustentabilidade são os principais 

valores a serem preservados. Os objetivos do Estado Brasileiro, elencados na Constituição 

Brasileira, ratificam esses elementos a serem defendidos e protegidos: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (Senado Federal do Brasil, 1988). 

 

O Livro Branco de Defesa Nacional (Ministério da Defesa, 2012b) aborda a 

importância das Forças Armadas para garantir a segurança do país, em tempos de paz ou em 

situações de crise. Segundo o Livro, um país estável e seguro propicia ao governo o ambiente 

ideal para atingir os objetivos fundamentais nacionais descritos na Constituição. Quanto ao 

ambiente internacional, as FA possuem, como missão essencial, defender e proteger o Brasil 

de potenciais ameaças externas, as quais se apresentam complexas, dinâmicas e incertas. 

O comunicado do Secretário Geral da ONU sobre Alterações Climáticas e as suas 

possíveis implicações para a segurança, de 2009, destaca o aumento do número de pessoas 

afetadas pelas alterações climáticas, particularmente nos países em desenvolvimento. Isso tem 

ocorrido de diferentes formas, podendo acontecer devido à escassez de recursos naturais, à 

ocorrência de catástrofes provocadas por fenómenos climáticos extremos – seca, inundações, 

deslizamento de terras, etc. –, redução na oferta de alimentos e de água, ciclones, entre outros. 
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Verifica-se o aumento, também, de migrações em massa, sejam refugiados ou deslocados9, 

intensificando desigualdades sociais; ocupação desordenada de áreas de risco não destinadas à 

habitação; exacerbando vulnerabilidades e tensões existentes, favorecendo a ocorrência de 

conflitos e, também, de desastres (ONU, 2009). 

Os dados recolhidos para o Relatório Global sobre Deslocação Interna10 (GRID), de 

2016, apresentam o crescimento das pessoas deslocadas devido a desastres naturais 

decorrentes do fenómeno das AC, e a conflitos e violência. O GRID fornece uma visão ampla 

sobre o fenómeno dos deslocamentos internos, independentemente da sua causa, auxiliando 

debates da ONU, órgãos governamentais, jornalistas, comunidade científica e público em 

geral. Em 2015 houve 27 800 000 novos deslocamentos em 127 países. Do total, 8 600 000 

foram associados a conflitos e violências (GRÁFICO 4) em 28 países, e 19 200 000 a 

desastres naturais (GRÁFICO 5) em 113 países em desenvolvimento. A grande maioria 

desses deslocamentos foi causada por fenómenos climáticos extremos (terramotos, 

tempestades e inundações). 

 

 
GRÁFICO 4 - PESSOAS DESLOCADAS INTERNAMENTE11 POR CONFLITOS ENTRE 2003 E 2015 
FONTE: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC, 2016) 

 

                                                             
9 Deslocados internos são pessoas deslocadas dentro do seu próprio país. Ao contrário dos refugiados, os 

deslocados internos (IDP) não atravessaram fronteiras internacionais para encontrar segurança, mas 

permaneceram no seu país natal. Mesmo fugindo por razões semelhantes às dos refugiados (conflito armado, 

violência generalizada, violações de direitos humanos), legalmente os IDP permanecem sob proteção do seu 

próprio governo. Como cidadãos, mantêm todos os seus direitos e são protegidos pelo direito dos direitos 

humanos e pelo direito internacional humanitário (ACNUR, 2017). 
10 Global Report on Internal Displacement (GRID). 
11 Internally Displaced People (IDP). 
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GRÁFICO 5 - PESSOAS DESLOCADAS INTERNAMENTE POR DESASTRES ENTRE 2008 E 2015 
FONTE: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC, 2016) 

 

Os desastres decorrentes do fenómeno das AC têm provocado mais deslocamentos de 

pessoas que os conflitos e violência, afetando o bem-estar, causando problemas económicos e 

aumentando as desigualdades sociais, como foi exposto por Ban Ki-Moon, Secretário Geral 

da ONU, em 2009. Com o crescimento de fenómenos climáticos extremos, aumentam os 

deslocados internos e os demais problemas já apresentados, crescendo a urgência em 

capacitação das forças armadas para a gestão de riscos e atuação em desastres, pois as 

ameaças militares tradicionais diferem das novas ameaças, particularmente as ambientais. 

López (2000) apresenta algumas das diferenças entre ambas as ameaças, o que fortalece a 

ideia de desenvolver nas forças armadas novas capacidades para as gerir: 

 

a) Muitas das ameaças ambientais são de alcance regional e global, ocorrem a longo prazo e 

são transfronteiriças quanto ao seu impacto, enquanto as ameaças militares são entendidas 

como as de um estado versus outro estado e, principalmente, a curto prazo. 

b) As ameaças ambientais à segurança põem em causa o indivíduo e a sociedade tanto 

quanto o próprio estado, enquanto a segurança tradicional se preocupa principalmente com 

o estado. 

c) As ameaças militares são mais facilmente identificadas quanto à sua origem. Em 

contraste, as ameaças ambientais são, no essencial, de origem sistémica. Isso significa que 

elas são causadas por um processo complexo, não necessariamente pelo ato de um ator 

identificável (López, 2000, p. 11, tradução nossa). 

 

Independentemente de a relação entre segurança e alterações climáticas seguir pela 

vertente humanitária e/ou bélica, as novas ameaças constituem os riscos à segurança. Além 

das tradicionais ameaças militares, identificam-se, hoje, as não militares, entre elas a 

ambiental. Assim, o Estado deixou de ser o único sujeito ameaçado a ser protegido, pois a 

humanidade, o meio ambiente, os grupos sociais, entre outros, passaram a ocupar a mesma 
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categoria (López, 2000; Møller, 2001; Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012; 

Boeno; Boeno; Soromenho-Marques, 2015). 

 

 

2.3 OS CENÁRIOS INTERNACIONAL E BRASILEIRO 

 

 

Desde o relatório Limits to Growth, publicado em 1972, que a intensa ação humana 

sobre o meio ambiente, a finitude dos recursos naturais e sua crescente escassez estão a ser 

discutidas, e largamente divulgadas, quanto aos seus efeitos nas alterações climáticas e na 

segurança. A partir de então, a década de 70 do século XX, foi um período de crescente 

debate sobre o entendimento de que as alterações climáticas são um grave problema de 

âmbito mundial. Em 1979, durante a 1.ª Conferência Mundial sobre o Clima, em Genebra, o 

assunto foi discutido, enriquecendo os debates sobre meio ambiente no referido período. 

O relatório Brundtland, publicado em meados da década de 80 do século passado, 

destinou boa parte do seu texto às inter-relações entre paz, segurança, desenvolvimento e 

meio ambiente. O documento elenca tensões ambientais como fontes potenciais de tensões 

políticas e de conflitos militares – em níveis local, nacional, regional e global –, associando, 

dessa forma, meio ambiente com segurança. Para os membros da comissão que realizou o 

relatório, é unânime a certeza de que a mudança no modelo de desenvolvimento económico, 

político e social deve ocorrer imediatamente, para ser possível a promoção da segurança, do 

bem-estar e da própria sobrevivência do planeta (ONU, 1987a). 

O tratado internacional resultante da Rio-92, a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), acordado por todos os países participantes e 

de caráter não coercivo, reuniu num documento várias afirmações importantes para o 

entendimento das alterações climáticas. A convenção aponta, essencialmente, a 

responsabilidade diferenciada dos países desenvolvidos na emissão de GEE em relação a dos 

em desenvolvimento; reconhece a soberania de cada nação sobre seu território e a utilização 

dos recursos naturais, ressaltando a responsabilidade de cada um quanto às atividades 

realizadas dentro do seu espaço geográfico e que possam interferir negativamente nos 

ambientes local, regional e global. O documento alerta para os efeitos catastróficos que as 

alterações climáticas provocam e aponta a urgência de mudanças profundas no modelo de 

desenvolvimento económico e social para reverter esse quadro. 
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A Convenção sobre Diversidade Biológica, ou Convenção da Biodiversidade, 

também assinada durante a Rio-92, instrumento legal internacional para a conservação e a 

utilização sustentável da biodiversidade, é essencial para a conservação dos recursos naturais, 

pois foi o primeiro acordo que englobou todos os aspetos da diversidade biológica: habitats e 

ecossistemas, espécies e comunidades, genomas e genes. O referido documento visou 

conservar a diversidade biológica, promover a utilização sustentável da biodiversidade e 

partilhar equitativamente os benefícios dessa utilização (Ministério do Meio Ambiente, 2017). 

A convenção inovou ao abordar a conservação da biodiversidade global e o desenvolvimento 

económico sustentável como preocupação comum a toda a humanidade, evidenciando a sua 

importância como um dos instrumentos mais significativos das relações internacionais sobre 

ambiente e desenvolvimento. 

A Conferência das Partes12 (COP) é o órgão supremo da UNFCCC e os seus países 

participantes reúnem-se anualmente (desde 1995) para discutirem sobre o progresso da 

implementação da Convenção-Quadro. A COP é também o órgão decisório no âmbito da 

Convenção da Biodiversidade. Participam nessa associação todos os países membros (ou 

«partes») signatários da UNFCCC, com o objetivo de avaliar a situação das alterações 

climáticas, propondo mecanismos para garantir o cumprimento da Convenção-Quadro. A 

COP tem realizado intenso debate académico, governamental e não governamental, 

alcançando várias camadas da população e promovendo a difusão das medidas adotadas para 

enfrentar os efeitos adversos das alterações climáticas. Os relatórios do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indicam uma tendência de 

aquecimento global devido à interferência do homem no ambiente. Por essa razão a UNFCCC 

e a COP apresentam, como objetivo, a estabilização das concentrações de GEE na atmosfera 

num nível seguro, protegendo o sistema climático para gerações atuais e futuras. 

A Alemanha e o Reino Unido, desde o início deste século, têm debatido 

enfaticamente o assunto e incluíram nos seus documentos estratégicos de defesa as alterações 

climáticas como causadoras – ou desencadeadoras – de potenciais conflitos ou de ações de 

cooperação. Ambos os países têm ressaltado, desde então, a importância da capacitação de 

recursos humanos para gerir crises e catástrofes decorrentes do fenómeno das AC, bem como 

a de trabalhar em operações conjuntas, e a da pesquisa para aumentar o conhecimento. 

Os quatro relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o 

Prémio Nobel da Paz concedido à referida organização e ao ex-vice-presidente dos Estados 

                                                             
12 Conference of Parties (COP). 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

81 

Unidos da América, Al Gore, em 2007, a adoção do Protocolo de Quioto e os debates na 

ONU – tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral – conferiram grande 

divulgação mundial ao debate científico e político sobre as alterações climáticas e os seus 

impactos. Também evoluíram os estudos sobre AC na área de segurança, reconhecendo-as 

como uma ameaça internacional, sem fronteiras e com crescente aumento de efeitos 

catastróficos. 

Os relatórios Stern, em 2007, e Solana, em 2008, destacaram os impactos das 

alterações climáticas na economia e na segurança da União Europeia e demais blocos 

económicos, afetando as relações internacionais. Os documentos supracitados recomendam a 

inclusão das AC nas estratégias de segurança, considerando-as ameaça à segurança, à 

economia e ao desenvolvimento sustentável. Ainda, as estratégias de segurança devem 

considerar o potencial das alterações climáticas em agravar vulnerabilidades e tensões 

existentes, o que poderia evoluir para conflitos, sejam eles de âmbito local, regional e/ou 

global (Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012; Boeno; Boeno; Soromenho-

Marques, 2015). 

Em 2007 o governo brasileiro instituiu o Comitê Interministerial sobre Mudança do 

Clima (CIM), de caráter permanente, composto por membros representantes de 17 órgãos 

públicos, entre eles o Ministério da Defesa. Quanto às atribuições do CIM, destaca-se a 

responsabilidade por orientar a elaboração, implementação, monitorização, avaliação e ampla 

divulgação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) foi publicada em 2009 

estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para reduzir os efeitos adversos 

da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e económico no país. 

Na referida legislação, o país assume o compromisso nacional voluntário de adotar ações de 

mitigação para reduzir as emissões de GEE entre 36,1% e 38,9% até o ano de 2020, tomando 

por base o ano de 2005 (Presidência da República, 2009). O objetivo central da PNMC 

procura conciliar crescimento económico com desenvolvimento sustentável, erradicando a 

pobreza e aspirando à redução das desigualdades sociais. 

Quanto ao compromisso assumido pelo governo brasileiro de até 2020 reduzir as 

emissões de GEE até 38,9%, cabe questionar a validade dessa intenção, uma vez que a PNMC 

foi assinada em 2009, e o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazónia Legal (PPCDAm), implantado em 2004, já havia reduzido aproximadamente 30% 

do desmatamento no período entre 2005 e 2009. Ainda que o Brasil seja voluntário quanto ao 

cumprimento de metas de redução na emissão dos GEE, a possibilidade de manipulação de 
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dados estatísticos pelo governo brasileiro pode comprometer a seriedade dos compromissos 

assumidos sobre alterações climáticas no plano internacional. 

O Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas do PBMC, volume 3, 

lançado em 2014, apresenta uma análise das emissões brasileiras de GEE no período 

compreendido entre 1990 e 2005. Essa análise foi apresentada, também, na Segunda 

Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima, em 2010. O PPCDAm já estava em 

vigor há seis anos e havia dados estatísticos disponíveis mostrando a grande redução no 

desmatamento na Amazónia no referido período (PBMC, 2014c). Ou seja, o país teria uma 

redução de 8,9% nas emissões de GEE até 2020 como meta real, ao contrário dos 38% 

apresentados como proposta. Viola (2009) ratifica essa afirmação sobre a real redução de 

emissões assumida pelo Brasil, de aproximadamente 10%, ao invés da proposta apresentada 

pelo governo. 

Viola e Franchini (2013) identificaram, na análise do papel do Brasil na estrutura de 

governança global do clima, no período compreendido entre 2005 e 2012, um histórico de 

políticas públicas de mitigação e adaptação às alterações climáticas muito limitado, até 2009. 

O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazónia Legal, na 

prática, não se constitui como uma política pública, mas sim como um instrumento de 

controle de uma atividade ilegal, no caso, o desmatamento. Em 2009, a publicação da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima estabeleceu metas obrigatórias para o país. No entanto, 

essas metas teriam sido projetadas a partir da utilização de parâmetros e metodologias 

diferentes dos modelos mais recomendados pelos especialistas. Essa distorção nas projeções 

reflete-se diretamente nas metas assumidas, distorcendo, também, as possibilidades reais do 

País no compromisso de mitigação e adaptação às alterações climáticas (Viola, 2009; Viola; 

Franchini, 2013). 

Noutro trabalho, Viola e Franchini (2012) destacam a importância do Brasil como 

potência ambiental, considerando-se a abundância dos seus recursos naturais. No entanto, as 

políticas públicas e a economia brasileiras privilegiam o desenvolvimento económico não 

sustentável em detrimento do bem-estar da população – incluindo o bem comum universal, o 

desenvolvimento sustentável para preservação da sua biodiversidade, entre outros. O Brasil 

tem demonstrado, ao longo do governo do PT, uma posição conservadora e pouco 

comprometida com a resolução das questões ambientais, promovendo retrocessos legislativos 

mais significativos a partir de 2011. O pouco avanço que houve, durante o governo petista, 

diz respeito à redução do desmatamento da região amazónica, a partir de 2005, com a 
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regulamentação do combate ao desmatamento, mas sem haver uma real revolução de baixo 

carbono (Viola; Franchini, 2012, p. 11-12). 

Contudo, a postura conservadora do governo brasileiro, neste século, incentivando o 

uso intensivo da terra para incremento da agropecuária, a exploração de petróleo, o abuso na 

utilização de pesticidas, o estímulo ao transporte individual, entre outros aspetos prejudiciais à 

economia verde, potencia os efeitos danosos das alterações climáticas, afetando diretamente a 

segurança tanto do Estado quanto a humana, a ambiental e a social (Viola; Franchini, 2012, p. 

14). 

Outra crítica consistente ao referido governo foi realizada pela Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira da Ciência (ABC) sobre a 

reforma do Código Florestal Brasileiro (SBPC; ABC, 2012). Segundo esse grupo de trabalho, 

a reforma do Código Florestal foi baseada no conhecimento científico e tecnológico, 

privilegiando interesses económicos de grupos que têm desrespeitado a legislação ambiental 

(grandes proprietários rurais, políticos, empresários) e proporcionando amnistias pelas 

contravenções praticadas. O estudo realizado pelo grupo identificou que o uso inadequado das 

terras poderia ser retificado, aumentando a sua produção e reduzindo os impactos ambientais. 

Essa postura de aperfeiçoamento do setor agropecuário brasileiro mostraria que o Código 

Florestal deveria manter a política de preservação dos biomas, pois o espaço utilizado, até 

então, para produção agrícola e pecuária seria suficiente para a necessidade atual e futura 

(SBPC; ABC, 2012 p. 57-62). 

No cenário mundial, as alterações climáticas elevaram, ainda mais, seu nível de 

importância nos estudos sobre segurança quando a Organização do Tratado do Atlântico 

Norte13 (NATO) e a União Europeia incluiram as alterações climáticas na lista das principais 

ameaças, militares ou não, nas suas estratégias de segurança, em 2010 e 2012, respetivamente. 

Ratificando a sua importância estratégica, no ano de 2015 a administração dos Estados 

Unidos publicou o documento National Security Strategy of United States of America e o 

relatório Quadrennial Diplomacy and Development Review, este do Departamento de Estado, 

incluindo as alterações climáticas também como ameaça ao país e ao planeta (Boeno; Boeno; 

Soromenho-Marques, 2015). 

A NATO, o Departamento de Estado Americano e a Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento14 (USAID) reconhecem os impactos das alterações climáticas como 

ameaça à segurança, juntamente com as armas nucleares, o terrorismo e os ataques 

                                                             
13 North Atlantic Treaty Organization (NATO). 
14 United States Agency for International Development (USAID). 
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cibernéticos. O combate a esses desafios é prioridade para a União Europeia e para os Estados 

Unidos da América. As ações para reverter essas ameaças incluem a capacitação de recursos 

humanos para atuar em crises nacionais e internacionais e em missões humanitárias, 

investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, fortalecimento da diplomacia 

climática aliada ao desenvolvimento sustentável (Boeno; Boeno; Soromenho-Marques, 2015; 

United States, 2015b). 

Com a adoção do Livro Branco de Defesa Nacional, publicado em 2012, o Brasil 

reviu e atualizou a sua Política Nacional de Defesa e sua Estratégia Nacional de Defesa. O 

LBDN esclarece as atividades de defesa do país, a médio e longo prazos, possibilitando o 

acesso público ao planeamento geral do setor de defesa brasileiro (Ministério da Defesa, 

2012b). A PND apresenta a visão do governo brasileiro quanto à política externa brasileira, 

especificamente no tocante à solução pacífica de conflitos, ao fortalecimento da paz e da 

segurança globais, o multilateralismo e a integração regional (Ministério da Defesa, 2012a, p. 

11). Já a END indica os procedimentos a serem adotados para realizar o que foi estabelecido 

na PND. Os três documentos fundamentam a construção da defesa apropriada para a realidade 

brasileira alcançar o seu ideal como nação num ambiente complexo e imprevisível, 

procurando adequar-se ao cenário internacional (Ministério da Defesa, 2012a). 

A Estratégia Nacional de Defesa estabelece-se como vínculo entre a política de 

independência nacional e as Forças Armadas, bem como instrumento estratégico para 

proteção dessa independência. Entre as diretrizes que regulam a estratégia, a região 

amazónica é apresentada como prioridade nas áreas de maior interesse para a defesa, 

destacando-se a importância da manutenção da soberania sobre a região. 

O Livro Branco de Defesa Nacional apresenta os objetivos, as perceções e os 

interesses nacionais no campo da defesa. Na descrição do ambiente estratégico do século 

XXI, o documento elenca novos temas que influenciam o cenário internacional atual, tais 

como: proteção da biodiversidade, as tensões decorrentes do aumento da escassez de recursos, 

os desastres naturais, explicitando a crescente transversalidade da segurança e da defesa. 

Questões complexas e inter-relacionadas, como alterações climáticas, desenvolvimento 

sustentável e inclusão social, afetam a segurança de todos os países, o que exige soluções 

negociadas e ações conjuntas, e não unilaterais (Ministério da Defesa, 2012b). 
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Sobre isso, cabe destacar a preocupação do governo brasileiro com o Conselho de 

Segurança da ONU em relação à securitização15 de assuntos sensíveis, contrariando a 

tendência do organismo em incentivar o multilateralismo na economia e em outras áreas de 

influência global. Para o Brasil, país de grande quantidade de recursos naturais, a 

securitização das alterações climáticas pode significar importante ameaça à soberania. Isso 

justifica a inclusão do tema nos principais documentos de estratégia de segurança e de 

planeamento de defesa. 

O LBDN apresenta a postura pacífica e cooperativa do Brasil no cenário regional e 

no internacional, nomeadamente a participação do país em operações de manutenção da paz, 

um dos principais instrumentos para lidar com ameaças de conflito e evitar violência armada, 

procurando a segurança coletiva. Para isso, o Brasil defende que esse tipo de operações se 

deve apoiar no equilíbrio de quatro componentes: «segurança, fortalecimento institucional, 

reconciliação nacional e desenvolvimento» (Ministério da Defesa, 2012b, p. 33). 

Assim, a atuação brasileira nas missões de paz, executada pelas Forças Armadas, 

maioritariamente pelo Exército, é reconhecida pelo esforço na reconstrução social e 

economicamente sustentável dos países. Para o Brasil, o agravamento da crise económica 

intensifica o desequilíbrio social, energético e ambiental em várias regiões, além dos países 

em que realiza operações de manutenção de paz, o que afeta a paz e a segurança mundial. 

Ao apresentar o ambiente estratégico para o século XXI, o Livro Branco descreve os 

tratados e regimes internacionais com reflexos para a defesa. Os regimes internacionais: de 

desarmamento e não-proliferação; do mar, Antártida e espaço exterior; e sobre o meio 

ambiente discorrem sobre o cenário político-estratégico de defesa internacional, respeitando a 

soberania e ratificando a importância da preservação, controle, manutenção e gestão dos 

recursos naturais. 

No item Regimes Internacionais sobre Meio Ambiente, a proteção do meio ambiente, 

nomeadamente a região amazónica, é apresentada como objetivo a ser alcançado e 

conservado, de crescente importância estratégica para o Brasil. Para isso, preservar e controlar 

os biomas brasileiros são responsabilidades de vários órgãos, em diferentes esferas 

governamentais, inclusive na do Ministério da Defesa. 

                                                             
15 Securitização pode ser entendida como um discurso político adotado, na esfera política, para construir o 

entendimento, entre a população, da existência de uma ameaça real, o que permite adotar medidas urgentes e 

excecionais para a sua resolução (Buzan; Wæver; De Wilde, 1998). 
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O QUADRO 9 apresenta documentos e eventos que marcaram a inclusão das 

alterações climáticas como ameaça, militar ou não, ao planeta, afetando a legislação brasileira 

e a do Exército. 

 

QUADRO 9 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, SEGURANÇA E A LEGISLAÇÃO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1972 
Relatório The Limits to 

Growth 
  

1979 
1.a Conferência Mundial sobre 

o Clima 
  

1987 
Relatório Our Common 

Future 
  

1988 

Criação do Intergovernmental 
Panel on Climate Change 

(IPCC) 

  

1992 

Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, 

no Rio de Janeiro (Brasil): 

Agenda 21 Global, Convenção 

Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima 

  

1995 

1.ª Conference of Parties 

(COP), em Berlim 

(Alemanha) 

  

1997 

Celebração do Protocolo de 

Quioto e abertura para adesão 
dos países ao documento 

  

2002  
Adesão voluntária do Brasil 

ao Protocolo de Quioto 
 

2005 
Protocolo de Quioto entra em 

vigor 
Política de Defesa Nacional  

2007 

Sessão do Conselho de 

Segurança da ONU16 (UNSC) 

sobre alterações climáticas 

Decreto n.º 6.263, de 21 de 

novembro de 2007, institui o 

Comitê Interministerial sobre 

Mudança do Clima (CIM), 

orienta a elaboração do Plano 

Nacional sobre Mudança do 

Clima e fornece outras 

providências 

 

Relatório Stern 

2008 Relatório Solana Estratégia Nacional de Defesa.  

2009 

Relatório 64/350, de 11 de 

setembro de 2009, do 
Secretário-Geral das Nações 

Unidas, sobre Alterações 

Climáticas e possíveis 

implicações para a Segurança 

Lei n.º 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009, institui a 
Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC) e 

fornece outras providências 

 

 

 

                                                             
16 United Nations Security Council (UNSC). 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

2010 

Strategic Concept for the 

Defence and Security of the 

North Atlantic Treaty 

Organization 

Decreto n.º 7.390, de 9 de 

dezembro de 2010, 

regulamenta os arts. 6.º, 11.º e 

12.º da Lei n.º 12.187, de 29 

de dezembro de 2009, que 

institui a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima 
(PNMC) e fornece outras 

providências 

 
Relatório 64/701, de 8 de 

março de 2010, do Secretário-

Geral das Nações Unidas, 
sobre Segurança Humana 

2011 

Sessão do Conselho de 

Segurança da ONU sobre 

alterações climáticas 

 

Cenários EB 2030 

Adesão do EB no Programa 

Agenda Ambiental na 

Administração Pública 

2012 
Security and Defence Policy of 

European Union 

Revisão e atualização da 

Política Nacional de Defesa e 

da Estratégia Nacional de 

Defesa 
 

Livro Branco de Defesa 

Nacional 

2013 

Sessão do Conselho de 

Segurança da ONU sobre 

alterações climáticas 

  

2014   

Portaria n.o 003-EME, de 2 de 

janeiro de 2014, aprova o 
Manual de Fundamentos 

EB20-MF-10.102 Doutrina 

Militar Terrestre 

Portaria n.o 004-EME, de 9 de 

janeiro de 2014, aprova o 

Manual de Fundamentos 

EB20-MF-10.103 Operações 

Portaria n.o 012-EME, de 29 

de janeiro de 2014, aprova o 

Manual de Fundamentos 

EB20-MF-10.101 O Exército 

Brasileiro 

2015 

Quadrennial Diplomacy and 

Development Review 
  

National Security Strategy of 

United States of America 

2016   

Portaria n.o 476-Cmt Ex, de 16 

de maio de 2016, aprova os 

Cenários Prospetivos Força 
Terrestre 2035 

FONTE: A autora (2017) 

 

 

2.3.1 Alterações climáticas e Exército Brasileiro 

 

O Exército tem demonstrado o seu compromisso, ao longo da sua história, com a 

incorporação da responsabilidade socioambiental nas suas atividades, realidade intensificada 

nas últimas décadas. No ano de 2011, o Exército aderiu ao Programa Agenda Ambiental na 
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Administração Pública (A3P). A agenda é um programa do governo brasileiro criado em 

2001, sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, idealizado com o objetivo de 

enfrentar as questões ambientais, reajustando os padrões de produção e de consumo na 

procura da sustentabilidade na administração pública (Ministério do Meio Ambiente, 2011). 

No ano seguinte, o Exército Brasileiro foi reconhecido como a instituição com 

melhor trabalho realizado, entre os órgãos públicos participantes da A3P, sendo o vencedor 

quanto ao quesito inovação na gestão pública. O projeto17, pioneiro nas Forças Armadas e no 

mundo, desenvolvido pelos militares brasileiros18 da Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização do Haiti, foi decisivo para alavancar transformações nas práticas até então 

adotadas pelos haitianos, além de implementar princípios e ações de gestão socioambiental 

mais apropriados para a sua realidade. O trabalho do Exército realizado no Haiti inovou o 

conceito de atuação militar no sistema das Nações Unidas e na gestão ambiental das Forças 

Armadas brasileiras, uma vez que aliou gestão pública e responsabilidade socioambiental com 

reflexos positivos para o meio ambiente, particularmente nas atividades militares (Ministério 

do Meio Ambiente, 2012; 2016b). 

Também em 2011, ano em que o documento Cenários EB 2030 foi discutido e 

construído, durante a fase de análise estratégica da elaboração da Sistemática de Planeamento 

Estratégico do Exército (SIPLEx), dos dez acontecimentos futuros selecionados para constar 

no Cenário Alvo do Exército para 2030, três estão relacionados com alterações climáticas e 

centrados, principalmente, na importância da Amazónia para o contexto global das AC. São 

eles: Incremento das pressões internacionais sobre a Amazónia; Agravamento da questão 

ambiental; Aumento do interesse internacional sobre áreas estratégicas do Brasil (Exército 

Brasileiro, 2011a). 

As questões ambientais e a sua problemática são apresentadas no documento 

fortalecendo a importância que o tema impõe ao planeamento e à transformação do Exército. 

Os Cenários EB 2030 apresentam, a priori, uma visão geral sobre a necessidade de 

                                                             
17 O projeto «Implantação de Centro de Produção de Mudas de árvores para reflorestamento e compensação de 

carbono pelo Exército Brasileiro no Haiti» foi realizado e coordenado pelo Major José Roberto Pinho de 

Andrade Lima, Oficial de Gestão Ambiental da tropa militar brasileira no Haiti. 
18 O Brasil integra a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti desde o ano de 2004, exercendo o 

comando militar da Missão, atuando na manutenção da segurança interna e no apoio humanitário, com efetivo 

de cerca de dois mil militares. A questão ambiental é tema relevante no Haiti, pois 98% da cobertura vegetal 

nativa já foi destruída, além da grande vulnerabilidade a catástrofes naturais que o país enfrenta. Entre 2010 e 

2011, o referido oficial do Batalhão Brasileiro de Força de Paz implementou, com o apoio da ONU, um centro 

de produção de mudas de árvores para reflorestamento com o intuito de contribuir para a recuperação 

ambiental local e compensar parte do carbono emitido nas operações militares brasileiras. Num ano de projeto, 

gerou-se rendimento para 300 trabalhadores haitianos, foram plantadas cerca de 12 000 mudas e houve a 

compensação de cerca de 2600 toneladas de CO2 lançadas na atmosfera pelas tropas brasileiras no Haiti 

(Ministério do Meio Ambiente, 2012). 
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preservação do meio ambiente e da riqueza de recursos naturais existentes no país. O Exército 

evidencia a sua preocupação com a pressão internacional sobre a Amazónia, assunto muito 

sensível por estar diretamente relacionado com a soberania e a integridade territorial 

brasileiras. Amazónia e alterações climáticas estão inteiramente inter-relacionadas quando se 

abordam questões ambientais como uma das novas ameaças na agenda internacional, o que, 

em parte, corrobora a pressão global sobre o Brasil. 

Outra necessidade apontada no referido documento refere-se à importância em 

desenvolver a mentalidade de defesa no país, essencial para o governo se posicionar em 

relação a pressões globais sobre a Amazónia e às alterações climáticas como ameaça à 

soberania nacional. A cobiça internacional sobre o País vai além da região amazónica, 

incluindo o potencial hidroelétrico, agropecuário e a plataforma continental atlântica, além da 

posição estratégica do Brasil, situação de enorme interesse para as potências mundiais. 

Esse documento elaborado em 2011 pelo Exército, à época, já destacava a 

importância de o país fazer evoluir a mentalidade de que questões ambientais estavam 

relacionadas somente à preservação do território brasileiro. Isso porque a tendência mundial já 

apontava a ascensão do tema à agenda de segurança, potenciando sensivelmente o nível de 

alerta e de influência que o tema impõe nas ações governamentais e na capacidade de defesa. 

Quanto à segurança, os cenários apresentados demonstraram a crescente gravidade que as AC, 

associadas ao aumento de catástrofes ambientais e ao mau uso do solo, acrescentariam aos 

problemas ambientais brasileiros. Em consequência desse agravamento, as Forças Armadas, 

particularmente o Exército, requerem desenvolver novas capacidades para estarem aptos a 

monitorizar o território nacional combatendo os delitos ambientais e lançando ações 

decorrentes em atividades com outros órgãos institucionais, civis e/ou militares. 

O Manual de Fundamentos O Exército Brasileiro (Exército Brasileiro, 2014d) 

apresenta o EB a partir das suas características, missão, estrutura organizacional e visão de 

futuro. Entre os vários componentes da missão do Exército, interessa a este estudo destacar a 

cooperação em prol do desenvolvimento nacional e da defesa civil, pois esta linha de atuação 

encontra-se sinalizada em vários documentos da Força. 

Para que a missão seja cumprida, duas condições são destacadas como importantes 

para a atuação do Exército nas suas ações subsidiárias. As Operações Conjuntas, integrando 

forças distintas para compartilhar e otimizar recursos; e a Integração Interagências, 

combinando ações e características individuais, que conciliam interesses e coordenam 

esforços para atender ao bem-estar da população (Exército Brasileiro, 2014d). 
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Quanto às áreas estratégicas e sensíveis do país, a Amazónia é definida como 

primeira prioridade, devido à cobiça internacional sobre a região e às vulnerabilidades 

nacionais que fragilizam a floresta. As ameaças, externas e internas, são dinâmicas e 

contribuem para a complexidade desse território e da sua defesa. A área ocupada pela 

Amazónia no país corresponde a cerca de 4 196 943 km2 e cobre, aproximadamente, 49% do 

território (IBGE, 2004), abrangendo oito dos vinte e sete estados da federação. Manter a 

integridade territorial, monitorizar as fronteiras do Brasil nessa extensa área, colaborar com a 

fiscalização ambiental, participar de obras de infraestrutura, entre outras missões, na 

Amazónia, faz parte das atividades do Exército. 

Assim, Amazónia e Gestão Ambiental encontram-se fortemente arreigadas nas 

análises prospetivas do Exército, reivindicando contínua cooperação com as demais 

instituições civis e militares para atender a questões relacionadas com a defesa da soberania, 

integração regional e nacional e apoio à defesa civil. Para estar apto a cumprir o seu papel 

com excelência, o Exército tem procurado contínuo aperfeiçoamento de seus recursos 

humanos, incentivando a pesquisa e o debate académico, tanto nos estabelecimentos de ensino 

militares quanto civis, visando o incremento tecnológico e o desenvolvimento sustentável. 

Na Doutrina Militar Terrestre, eventos não intencionais, naturais ou provocados pelo 

homem, como catástrofes climáticas, são identificados como ameaça concreta ou potencial 

contra o país e os seus interesses nacionais, podendo causar dano à sociedade e ao património 

(Exército Brasileiro, 2014a, p. 17). O Poder Militar Terrestre19 deverá estar apto, sob diversas 

hipóteses de emprego, a alcançar, conservar e/ou explorar o controle sobre a terra, os seus 

recursos e a sua população. Este poder situa-se no núcleo das operações militares acionadas 

para solucionar conflitos, devendo, entre outros, «c) estabelecer e manter um ambiente seguro 

e estável, que define as condições para a política e desenvolvimento económico; d) lidar com 

as consequências de eventos catastróficos (naturais ou provocados pelo homem); e) restaurar 

infraestruturas e restabelecer os serviços básicos» (Exército Brasileiro, 2014a, p. 23). 

O Manual Operações apresenta as orientações gerais para o planeamento, 

preparação, execução e avaliação permanente das operações militares terrestres que possam 

ser desencadeadas por algum conflito. A sua finalidade é difundir, a todos os membros do EB 

                                                             
19 O Poder Militar é a expressão do Poder Nacional constituída de meios predominantemente militares de que 

dispõe a nação para, sob a direção do Estado, promover, pela dissuasão ou pelo emprego gradual e controlado 

da força, a conquista dos objetivos nacionais. O Poder Nacional é constituído pelos poderes Marítimo, 

Terrestre e Aeroespacial. O Poder Terrestre é resultado da integração dos recursos predominantemente 

terrestres de que a Nação dispõe, no território nacional, seja como instrumento de defesa seja como fator de 

desenvolvimento económico e social, visando conquistar e manter os objetivos nacionais (Exército Brasileiro, 

2014a, p. 21). 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

91 

e/ou a outras instituições e público especificamente de interesse, o conhecimento necessário, 

juntamente com a unidade de pensamento, o entendimento e a coerência das informações 

sobre operações realizadas, normalmente em ambiente interagências. Houve a preocupação 

em alinhar os procedimentos adotados pelo EB com a regulamentação do Ministério da 

Defesa, das Forças Singulares e demais Forças Armadas na referida publicação (Exército 

Brasileiro, 2014b). 

O Manual, ao tratar do Ambiente Operacional das Operações Militares, destaca a 

existência de três dimensões (física, humana e informativa) que o caracteriza e torna-o 

complexo, único e indivisível. A compreensão desse contexto é condição fundamental para 

que as operações militares atinjam o seu objetivo. Aliado a esse ambiente, as ameaças 

contemporâneas podem, ou não, resultar de fatores relacionados com as conjunturas local, 

nacional e/ou internacional, dificultando ainda mais a identificação e a solução desses 

problemas. Crescimento populacional e controle de recursos naturais são elementos que, 

frequentemente, se combinam com o terrorismo, a degradação ambiental e a migração 

massiva. 

No capítulo destinado às Operações no Amplo Espectro, o referido Manual aborda os 

principais tipos de operações militares que compõem o seu conceito operativo. A partir dessa 

identificação são delimitados a organização e o treino mais adequados em cada situação para 

que o Exército esteja em permanente estado de prontidão para o seu emprego nessas 

operações de distintas naturezas. As operações podem ser de Ofensiva, de Defensiva, de 

Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, ocorrendo isolada, simultânea ou 

sucessivamente, identificando e prevenindo ameaças, gerindo crises e procurando solucionar 

conflitos armados, em situações de guerra e de não-guerra (Exército Brasileiro, 2014b, p. 44). 

O QUADRO 10 apresenta as principais tarefas e finalidades das Operações de Apoio 

a Órgãos Governamentais, extraídas das Tarefas das Operações de Amplo Espectro: 
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QUADRO 10 - TAREFAS DAS OPERAÇÕES DE APOIO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais 

Principais tarefas 

• Apoiar a assistência a desastres (naturais ou provocados pelo homem); 

• Apoiar na administração de consequências de acidentes químicos, 

biológicos, radiológicos, nucleares e explosivos (QBRNE);  

• Garantir os poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer um 

desses, a lei e a ordem;  

• Proporcionar outras formas de apoio designado.  

Finalidades 

• Preservar a vida;  

• Restaurar serviços essenciais;  

• Manter ou restaurar a lei e a ordem;  

• Proteger estruturas estratégicas e propriedades;  

• Restabelecer as instituições locais;  

• Moldar o ambiente operacional para o êxito das operações no ambiente 

interagências. 

FONTE: Manual de Fundamentos EB20-MF-10.103 Operações (Exército Brasileiro, 2014b, p. 45) 

 

As tarefas de apoio a órgãos governamentais dizem respeito ao apoio dado por um 

grupo de militares, ou de uma ou mais organizações militares do Exército, através de 

interação com outras organizações, civis ou militares, desde que definido em legislação 

oriunda de autoridade competente. A finalidade principal dessas operações é unir interesses 

distintos e coordenar ações de diversas instituições, otimizando recursos, procurando 

objetividade na resolução de divergências, para atingir objetivos que atendam ao bem-estar 

comum e aos interesses nacionais. 

As tarefas de apoio a órgãos governamentais são muito similares às tarefas de 

pacificação. No entanto divergem quanto à finalidade e à legislação que a elas se aplicam. 

Geralmente, o apoio a órgãos governamentais ocorre em situações ligadas à proteção e à 

segurança da população, à cooperação com o desenvolvimento do país e ao bem-estar social, 

ao desenvolvimento económico e de infraestrutura, tais como: 

 

a) garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem;  

b) proteção de estruturas estratégicas;  

c) ações na faixa de fronteira; 

d) prevenção e combate ao terrorismo; 

e) ações sob a égide de organismos internacionais; 

f) emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 

g) atribuições subsidiárias, dentre outras (Exército Brasileiro, 2014b, p. 47-48). 

 

Ainda que o documento não trate, especificamente, das alterações climáticas como 

ameaça contemporânea, percebe-se a influência que o tema exerce em relação à soberania, à 

segurança do Brasil, ao património nacional e a sua integridade territorial, porque os 

problemas decorrentes dos fenómenos das AC são cada vez maiores, mais frequentes e 
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causadores de progressiva degradação. Esse quadro de instabilidade formado por fatores 

locais e globais, escassez mundial de recursos naturais, degradação ambiental, governos 

radicais, economia instável, entre outros, combinando-se de formas distintas e gerando 

diferentes pontos sensíveis num país de dimensões muito grandes, como é o caso do Brasil, 

exige atuação permanente do Exército em operações militares reais, e não somente de treino, 

em ambientes urbanos e com presença de grande número de habitantes. 

O Manual Planeamento e Emprego da Inteligência Militar, ao definir o ambiente 

operacional, inclui no estudo das considerações civis20 os acontecimentos, entre eles os 

desastres naturais, causados pelo homem ou por meios tecnológicos. Esses acontecimentos, 

por serem de natureza complexa, requerem tempo e recursos para o seu estudo, além de 

pessoal especializado. 

Assim, o Manual sugere análise minuciosa do tema quando tiver impacto no 

cumprimento da operação militar, ou seja, as alterações climáticas são tratadas, atualmente, 

no Exército, como ameaça não militar, na fase «durante» e «pós-desastres» (Boeno; Boeno; 

Soromenho-Marques, 2015). Uma vez que as alterações climáticas não estão incluídas no rol 

das ameaças e nem entraram na agenda de segurança brasileira, o assunto não se encontra 

sistematizado na Inteligência Militar como ameaça à segurança sob a vertente bélica. 

Recentemente, em maio de 2016, o Comandante do Exército aprovou os Cenários 

Prospetivos Força Terrestre para 2035, documento que apresenta o cenário que servirá de 

referência para o planeamento da Força Terrestre (F Ter) para 2035 (Exército Brasileiro, 

2016c). Para a sua elaboração foram selecionados oito elementos, denominados 

predeterminados, entre 56 variáveis inicialmente apreciadas, considerados como aqueles que 

apresentam grande probabilidade de compor a descrição de qualquer cenário resultante desse 

estudo. Desses oito elementos predeterminados, quatro dizem respeito às alterações 

climáticas, suas causas e consequências: «e. Agravamento das condições climáticas; f. 

Crescente urbanização; g. Escassez de recursos naturais; e h. Ocorrência de desastres naturais 

e/ou antrópicos» (Exército Brasileiro, 2016c, p. 4). 

O facto de metade dos elementos, que apresentam grande possibilidade de estar 

presentes em qualquer cenário prospetivo elaborado pelo Exército para os próximos 20 anos, 

estar diretamente relacionado com as alterações climáticas, confirma a importância do tema 

no processo de transformação do Exército 2015-2035. Também aponta a carência de estudos e 

                                                             
20 Considerações civis são aspetos capazes de influenciar o espaço de atuação da Força Armada, incluindo 

«atitudes e atividades da população, instituições e lideranças civis, opinião pública, meio ambiente, 

infraestrutura construída pelo homem [...]» (Exército Brasileiro, 2016b, p.83). 
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de maior conhecimento sobre alterações climáticas e segurança para orientar as ações 

relativas à referida transformação da Força, particularmente nas três áreas básicas que 

sustentarão as mudanças: doutrina, recursos humanos e gestão. 

Assim como na elaboração dos Cenários EB 2030, o tema alterações climáticas 

continua com grande prioridade nos eventos que compõem o Cenário Prospetivo para 2035. 

Entre os 11 acontecimentos listados como prioritários, quatro dizem respeito às alterações 

climáticas e às suas implicações no território brasileiro: soberania e/ou integridade territorial; 

tensões sociais; conflitos armados interestados na América do Sul; e conflitos armados na 

África Ocidental e em Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Em relação 

ao cenário elaborado em 2011, o estudo atual apresenta as alterações climáticas, 

principalmente, presentes em acontecimentos relacionados com conflitos, tensões sociais e 

soberania, assuntos da agenda de segurança. Evidencia-se, nesse contexto, a ratificação das 

alterações climáticas como assunto de defesa, não restando dúvidas quanto à importância de 

sua inclusão no rol de ameaças. 

No caso da área de recursos humanos, cabe destacar o papel fundamental que a 

formação dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico ocupa como vetor transformador. 

Sobre isso, considerando que a formação do oficial da Linha de Ensino Militar Bélico está 

incluída como um dos vetores de transformação do Exército, na área de recursos humanos, 

verifica-se que alterações climáticas e segurança implicam conhecimento e capacidades 

específicas para a atuação do oficial, objeto de interesse deste estudo, em operações militares 

e, mesmo, rotineiras, nas organizações militares. Assim, educação ambiental no Exército 

contrapõe-se à visão simplista de abordar somente a preservação da natureza. 

Os Cenários Prospetivos Força Terrestre para 2035 apresentam os problemas 

decorrentes do fenómeno das alterações climáticas já apontados neste capítulo, tais como 

processo de urbanização desordenado em países em desenvolvimento, mau uso do solo, 

energia baseada em fontes não renováveis, escassez de recursos naturais, aumento dos 

desastres ambientais. A atuação das Forças Armadas, especialmente a do Exército, em ações 

de natureza humanitária exigindo trabalho conjunto com instituições civis e/ou militares tem 

se intensificado. No entanto, há também a constatação da possibilidade de conflitos 

decorrentes da escassez de recursos naturais, o que exige do Exército prontidão em situações 

dessa natureza. 
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2.3.1.1 Reflexos das alterações climáticas para a educação ambiental no Curso de Formação e 

Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico 

 

As alterações climáticas, incluídas no campo de estudo da segurança, têm sido 

incluídas, por nações importantes no cenário internacional, como os Estados Unidos da 

América e o Reino Unido, por exemplo, como ameaça à segurança nacional desses países 

(Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012). Essa postura afeta não só as políticas 

interna e externa, a diplomacia, como, inclusive e, principalmente, o setor militar. Sob essa 

perspetiva, um reflexo que tem ocorrido é a reformulação do ensino militar, pois identifica-se 

a tendência de substituir a ampliação da capacidade militar para atuar em conflitos (vertente 

bélica) pela expansão da capacidade de civis e militares atuarem em conjunto na gestão de 

desastres decorrentes do fenómeno das alterações climáticas (vertente humanitária) 

(Scheffran; Brzoska; Brauch; Link; Schilling, 2012; Boeno; Boeno; Soromenho-Marques, 

2015). 

Essa tendência aponta a opção de os países tratarem a relação entre AC e segurança 

como uma questão de segurança ambiental, e não a partir da perspetiva de conflito ambiental. 

Com essa limitação da atuação bélica das forças armadas nas questões ambientais, os 

documentos de planeamento de defesa, da maioria dos países, elencam a gestão de desastres 

como a principal tarefa dos militares no tocante à segurança ambiental (Brzoska, 2012). Outro 

reflexo sobre esse assunto, apresentado na análise dos documentos de segurança e defesa, no 

estudo de Brzoska (2012), elenca as seguintes medidas concretas a serem adotadas pelas 

forças armadas, principalmente as das grandes potências mundiais, em relação às alterações 

climáticas: preparação para nova forma de envolvimento militar externo para tarefas de ajuda 

humanitárias; economia de energia e redução das emissões de gases de efeito de estufa pelas 

forças armadas; e reforço das forças armadas na adoção de medidas de emergência. 

A ideia principal a ser destacada é que a maioria dos países entende as forças 

armadas como importante instrumento de combate aos desastres decorrentes do crescente 

fenómeno das alterações climáticas, nomeadamente na gestão de desastres. O ponto forte a ser 

assinalado, nesse caso, é a necessidade de capacitar recursos humanos militares para atuarem 

especificamente nesse tipo de calamidade, oriunda de fenómenos climáticos extremos, pois 

verifica-se um consenso quanto ao crescimento das capacidades de gestão de catástrofes a 

longo prazo (Brzoska, 2012). 

No cenário brasileiro, os documentos de estratégia de segurança e de planeamento 

defesa, nomeadamente a Política de Defesa Nacional, a Estratégia Nacional de Defesa e o 
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Livro Branco de Defesa Nacional, de 2012, foram publicados com a intenção de 

consciencializar a população sobre a importância da defesa nacional, além de divulgar as 

ameaças que preocupam o país. A PND enfatiza a questão ambiental como uma das maiores 

preocupações para a humanidade, podendo acarretar disputas e conflitos e agravar 

desigualdades sociais e económicas. As alterações climáticas também são destacadas quanto à 

gravidade de suas consequências em âmbitos local e global, gerando grande instabilidade 

estatal afetando a segurança nacional (Ministério da Defesa, 2012a). A definição de segurança 

apresentada na PND define a postura do Brasil em adotar uma visão ampliada sobre o 

assunto, ao entender o termo considerando as categorias societal, humana e ambiental. Não 

somente o Estado é o objeto referente, mas também os cidadãos e o ecossistema. Soberania, 

integridade territorial, identidade, unidade nacional, qualidade de vida e sustentabilidade são 

os principais valores a serem preservados. Os objetivos do Estado Brasileiro, elencados na 

Constituição Brasileira, ratificam esses elementos a serem defendidos e protegidos. 

O Livro Branco de Defesa Nacional apresenta os objetivos, as perceções e os 

interesses nacionais no campo da defesa. Na descrição do ambiente estratégico do século 

XXI, o documento elenca novos temas que influenciam o cenário internacional atual, tais 

como: proteção da biodiversidade, as tensões decorrentes do aumento da escassez de recursos, 

os desastres naturais, explicitando a crescente transversalidade da segurança e da defesa. 

Questões complexas e inter-relacionadas, como alterações climáticas, desenvolvimento 

sustentável e inclusão social, afetam a segurança de todos os países, o que exige soluções 

negociadas e ações conjuntas, e não unilaterais (Ministério da Defesa, 2012b). 

No item Regimes Internacionais sobre Meio Ambiente, a proteção do meio ambiente, 

nomeadamente a da região amazónica, é apresentada como objetivo a ser alcançado e 

conservado, de crescente importância estratégica para o Brasil. Para isso, controlar e 

conservar os biomas brasileiros são responsabilidades de vários órgãos, em diferentes esferas 

governamentais, inclusive a do Ministério da Defesa. 

O Exército tem demonstrado o seu compromisso, ao longo da sua história, com a 

incorporação da responsabilidade socioambiental nas suas atividades, realidade intensificada 

nas últimas décadas. No ano de 2011, o Exército aderiu ao Programa Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), visando enfrentar as questões ambientais, reajustando os 

padrões de produção e consumo na procura da sustentabilidade na administração pública 

(Ministério do Meio Ambiente, 2011). 

Também em 2011, durante a fase de elaboração da Sistemática de Planeamento 

Estratégico do Exército, entre os dez acontecimentos futuros selecionados para constar no 
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Cenário Alvo do Exército para 2030, três estão relacionados com alterações climáticas e 

centrados, principalmente, na importância da Amazónia para o contexto global das AC. São 

eles: incremento das pressões internacionais sobre a Amazónia; agravamento da questão 

ambiental; aumento do interesse internacional sobre áreas estratégicas do Brasil (Exército 

Brasileiro, 2011a). 

As questões ambientais e a sua problemática são apresentadas no documento 

fortalecendo a importância que o tema impõe ao planeamento e à transformação do Exército. 

O Exército evidencia sua preocupação com a pressão internacional sobre a Amazónia, assunto 

muito sensível por estar diretamente relacionado com a soberania e a integridade territorial 

brasileiras. Amazónia e alterações climáticas estão inteiramente inter-relacionadas quando se 

abordam questões ambientais como uma das novas ameaças na agenda internacional, o que, 

em parte, corrobora a pressão global sobre o Brasil. 

Outra necessidade apontada no referido documento refere-se à importância em 

desenvolver a mentalidade de defesa no país, essencial para o governo se posicionar em 

relação a pressões globais sobre a Amazónia e às alterações climáticas como ameaça à 

soberania nacional. A cobiça internacional sobre o país vai além da região amazónica, 

incluindo o potencial hidroelétrico, o agropecuário e a plataforma continental atlântica, além 

da posição estratégica do Brasil, situação de enorme interesse para as potências mundiais. 

Esse documento elaborado em 2011 pelo Exército, à época, já destacava a 

importância de o país fazer evoluir a mentalidade de que questões ambientais estavam 

relacionadas somente com a preservação do território brasileiro. Isso porque a conjuntura 

internacional já registava a inclusão do tema na agenda de segurança, aumentando o alerta que 

o tema impõe nas ações governamentais e na capacidade de defesa. No tocante à segurança, 

os cenários apresentados demonstraram a crescente gravidade que as AC, associadas ao 

aumento de catástrofes ambientais, entre outros, acrescentaria aos problemas ambientais do 

Brasil: 

 

As questões relacionadas ao meio ambiente adquiriram importância crescente na agenda 

internacional, envolvendo temas como as mudanças climáticas, as catástrofes ambientais e 

nucleares, o mau uso do solo e as consequências sociais e econômicas decorrentes (Exército 

Brasileiro, 2011a, p. 3). 

 

Em consequência desse agravamento, as Forças Armadas, particularmente o 

Exército, requerem desenvolver novas capacidades para estarem aptas a monitorizar o 

território nacional combatendo os delitos ambientais e ações decorrentes em atividades com 
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outros órgãos institucionais, civis e/ou militares. Importantes manuais do Exército Brasileiro 

têm dado orientações sobre a necessidade de que essas tendências de âmbito global sejam 

consideradas em todas as ações, desde as atividades rotineiras e de natureza prática de todas 

as organizações militares até às operações de paz e de ajuda humanitária internacionais. 

Entre os vários componentes da missão do Exército, interessa a este estudo destacar a 

cooperação com o desenvolvimento nacional e com a defesa civil, haja em vista esta linha de 

atuação encontrar-se pontuada em vários documentos da Força. Para que a missão seja 

cumprida, duas condições são importantes para a atuação do Exército nas ações subsidiárias. 

As Operações Conjuntas, integrando forças distintas para compartilhar e otimizar recursos; e 

a Integração Interagências, combinando ações e características individuais, que conciliam 

interesses e coordenam esforços para atender ao bem-estar da população (Exército Brasileiro, 

2014d). 

Na Doutrina Militar Terrestre, acontecimentos não intencionais, naturais ou 

provocados pelo homem, como catástrofes climáticas, são identificados como ameaça 

concreta ou potencial contra o país e os seus interesses nacionais, podendo causar dano à 

sociedade e ao património (Exército Brasileiro, 2014a). Todos os militares deverão estar 

aptos, sob diversas hipóteses de atuação, a alcançar, conservar e/ou explorar o controle sobre 

a terra, os seus recursos e a população. Este poder situa-se no núcleo das operações militares 

acionadas para solucionar conflitos, devendo, entre outros, estabelecer e manter a segurança 

para ocorrer o desenvolvimento económico; lidar com os efeitos das catástrofes (naturais ou 

provocadas pelo homem); restaurar infraestruturas e restabelecer os serviços básicos (Exército 

Brasileiro, 2014a). 

O Manual Operações, ao tratar do Ambiente Operacional das Operações Militares, 

destaca as dimensões física, humana e informativa que caracterizam o contexto das operações 

militares. Nesse ambiente, as ameaças contemporâneas podem resultar de fatores relacionados 

com as conjunturas local, nacional e/ou internacional, dificultando ainda mais a identificação 

e a solução desses problemas. Crescimento populacional e controle de recursos naturais são 

elementos que, frequentemente, se combinam com o terrorismo, a degradação ambiental e a 

migração massiva. O Exército deve estar em permanente estado de prontidão para atuar 

nessas operações de distintas naturezas, podendo estas serem, inclusive, de pacificação e de 

apoio a órgãos governamentais, ocorrendo isolada, simultânea ou sucessivamente, 

identificando e prevenindo ameaças, gerindo crises e procurando solucionar conflitos 

armados, em situações de guerra e de não-guerra (Exército Brasileiro, 2014b). 
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Diante desse cenário internacional sobre os problemas decorrentes do fenómeno das 

alterações climáticas, interferindo na segurança, na defesa e na atuação das forças armadas – 

inclusive no Brasil –, a doutrina do Exército Brasileiro e a sua legislação são influenciadas 

por esse quadro de instabilidade. Os fatores locais e globais, a escassez mundial de recursos 

naturais, a degradação ambiental, os governos radicais, a economia instável, entre outros, 

combinando-se de formas distintas e gerando diferentes pontos sensíveis num país de 

dimensões muito grandes, como é o caso do Brasil, exigme atuação permanente do Exército 

em operações militares reais, e não somente de treino, em ambientes urbanos e com presença 

de grande número de habitantes. 

Em 2016, o Comandante do Exército aprovou os Cenários Prospetivos Força 

Terrestre para 2035. Para sua elaboração foram selecionados oito elementos, entre 56 

variáveis inicialmente apresentadas, considerados como aqueles que apresentam grande 

possibilidade de compor qualquer cenário resultante desse estudo. Desses oito elementos 

predeterminados, quatro dizem respeito às alterações climáticas, suas causas e consequências. 

O facto de metade dos elementos, que apresentam grande possibilidade de estar presente em 

qualquer cenário prospetivo elaborado pelo Exército para os próximos 20 anos, estar 

diretamente relacionado com as alterações climáticas confirma a importância do tema no 

processo de transformação do Exército 2015-2035: 

 

Os efeitos das mudanças climáticas têm sido mais percetíveis nesse primeiro quartel do 

século, aumentando em amplitude e intensidade. [...] Destaque-se que os efeitos de tais 

mudanças têm atingido os países de maneira desigual, com algumas regiões sendo mais 

afetadas do que outras. Essa desigualdade tem sido reproduzida internamente em alguns 

países, especialmente nos detentores de maiores extensões territoriais, como o Brasil 

(Exército Brasileiro, 2016c, p. 47). 

 

Também aponta a necessidade urgente de estudos e de maior conhecimento sobre 

alterações climáticas e segurança para orientar as ações relativas à referida transformação da 

Força, particularmente nas três áreas básicas que sustentarão as mudanças: doutrina, recursos 

humanos e gestão (Exército Brasileiro, 2016c). 

Os documentos da Força orientam, claramente, a questão ambiental como um dos 

temas centrais de alerta à segurança, à defesa e à soberania do país. A educação no Exército é 

componente essencial para que o processo de transformação se concretize, estando incluída, 

no planeamento estratégico do EB, como vetor dessa transformação. A formação dos recursos 

humanos inicia-se nos cursos de formação dos militares, independentemente do grau 

hierárquico em que estejam incluídos. 
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No caso do oficial, a importância da formação e a sua adequação às necessidades da 

Força cresce ainda mais, pois o Curso de Formação e Graduação do Oficial de Carreira da 

LEMB oferece sua capacitação inicial, construindo os alicerces de toda a carreira do oficial 

que alcançará os mais altos postos de comando do Exército. Dessa forma, a educação 

ambiental, responsável pela abordagem dos temas referentes ao meio ambiente apresentados 

neste capítulo, considerando toda a sua complexidade, é essencial nos documentos 

curriculares da EsPCEx e da AMAN, relacionando-se transversal e interdisciplinarmente com 

as matérias comuns e profissionais em todas as oportunidades teóricas e práticas. 

 

 

2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

A partir do ano de 2011, o Exército Brasileiro iniciou, oficialmente, a inclusão do 

tema alterações climáticas na sua legislação, utilizando, pela primeira vez, o termo «mudanças 

climáticas»21. No documento Cenários EB 2030, o Exército já sinalizava a importância do 

assunto, pois as alterações climáticas encontravam-se incluídas na agenda internacional de 

segurança, requerendo o desenvolvimento de capacidades nos militares e o conhecimento para 

atuarem em operações militares de diversas naturezas relacionadas com o assunto. Sobre isso, 

constata-se que EA no Exército deve contrapor-se à ideia equivocada de que esse ensino se 

refere, somente, à preservação da natureza (Exército Brasileiro, 2011a). 

Também em 2011, um ano após o terramoto ocorrido no Haiti, o EB implementou no 

referido país um projeto de reflorestamento para colaborar com a recuperação ambiental local, 

visando compensar parte das emissões de CO2 originadas pelas tropas brasileiras em território 

haitiano e colaborar na recuperação das áreas atingidas pelo referido desastre. Essa iniciativa 

do EB foi uma atuação militar inédita no âmbito da ONU, bem como na gestão ambiental das 

FA do Brasil, associando gestão ambiental e responsabilidade socioambiental nas atividades 

militares (Ministério do Meio Ambiente, 2012; 2016b). 

Essa perceção do EB, já em 2011, em ambos os casos apresentados, convergia para 

as conclusões do estudo de Brzoska (2012), no qual o autor elencou algumas medidas 

relacionadas às AC a serem adotadas pelas FA de grandes potências mundiais: capacitação 

                                                             
21 No Brasil, o termo mais usualmente utilizado para referir as alterações climáticas tem sido «mudanças 

climáticas», embora a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tenha utilizado o termo alterações 

climáticas (<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 
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para tarefas de ajuda humanitária, redução da emissão de GEE pelas FA, emprego das FA em 

medidas de emergência. 

O documento Cenários Prospetivos Força Terrestre para 2035, elaborado em 2016, 

inclui os efeitos das mudanças climáticas e os seus impactos negativos nos cenários 

internacional e nacional, reivindicando a sua inclusão no planeamento estratégico do EB e seu 

processo de transformação (Exército Brasileiro, 2016c). Novamente o Exército apresenta a 

necessidade de aumentar o estudo e o conhecimento sobre alterações climáticas e segurança, 

orientando as ações de transformação da Força sustentadas pela modernização da doutrina, 

pela capacitação de recursos humanos e pela gestão eficiente. 
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CAPÍTULO III 

 

 

GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 

 

O Brasil, ocupando um território total de 8 515 767 049 km2 (IBGE, 2017b), é o 5.º 

maior país do mundo em área territorial e a 9.ª maior economia mundial (Portal Brasil, 2016). 

Com dimensões continentais, o país possui a maior diversidade biológica mundial, detém 

12% das reservas de água doce do planeta (Itamaraty, 2016), entre outras grandezas de 

recursos naturais e habitats. O Brasil faz parte dos países em desenvolvimento, baseado na 

industrialização, na agropecuária e na exploração de recursos naturais não sustentáveis. 

A projeção da população brasileira estima, aproximadamente, 207 251 300 pessoas 

distribuídas no território nacional (IBGE, 2017a), sendo que 85% estão concentradas nas 

áreas  urbanas.  Nos  últimos  15 anos,  o país  teve  um  crescimento  populacional cerca de 

33 700 000 de habitantes (IBGE, 2016). A desigualdade da distribuição de rendimento no país 

é muito acentuada, destacando-se elevado grau de pobreza; educação e saúde precárias; 

urbanização desordenada e concentrada, principalmente, nas zonas litorais e nos grandes 

centros industrializados. A concentração de riqueza também é elevada, pois apenas 8,4% da 

população detêm 59,4% da riqueza existente no país (Ministério da Fazenda, 2015). 

Essas contradições sociais, aliadas às características geopolíticas, económicas e 

ambientais, têm-se apresentado como obstáculos a serem transpostos pelo governo e pelas 

políticas públicas, num ritmo cada vez mais veloz e mais urgente. Esta divergência entre 

desenvolvimento e qualidade de vida influencia a vulnerabilidade1 das áreas ocupadas e 

potencia as ameaças2, aumentando o risco3 de desastres4 da população brasileira menos 

                                                             
1 Vulnerabilidade é entendida como «as características e circunstâncias de uma comunidade, sistema ou recurso 

que as tornam suscetíveis aos efeitos nocivos de um perigo» (UNISDR, 2009, p. 30, tradução nossa). 
2 Ameaça é entendida como «um fenómeno, substância, atividade humana ou condição perigosa que pode 

resultar em morte, ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como danos materiais, perda de meios de 

subsistência e serviços, perturbação social e económica ou danos ambientais» (UNISDR, 2009, p. 17, tradução 

nossa). 
3 Risco é entendido como «a combinação da probabilidade de um acontecimento e as suas consequências 

negativas ocorrer» (UNISDR, 2009, p. 25, tradução nossa). 
4 Desastre é entendido como «grave rutura no funcionamento de uma comunidade ou sociedade que cause 

grande número de mortes, bem como perdas materiais, económicas e ambientais e impactos que ultrapassem a 

capacidade da comunidade ou da sociedade afetada para lidar com a situação através da utilização dos seus 

recursos próprios» (UNISDR, 2009, p. 13, tradução nossa). 
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favorecida frente às alterações climáticas e às situações de emergência5 decorrentes de 

fenómenos climáticos extremos. 

Brunch (2016) refere como os impactos das alterações climáticas podem potenciar as 

ameaças, afetando negativamente a segurança do Estado e a da população, comprometendo o 

bem-estar e o desenvolvimento económico, social, político e ambiental. Os resultados geram 

migração das pessoas, competição por recursos escassos, desestabilização política e conflitos, 

causando prejuízos e desequilíbrio às nações mais vulneráveis: 

 

 
FIGURA 6 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS COMO UM MULTIPLICADOR DE AMEAÇA 

FONTE: Brunch (2016) 

 

Segundo o autor, a gestão de risco de desastres6, a partir de prevenção, preparação, 

resposta e recuperação, pode alterar os resultados negativos dos impactos das alterações 

climáticas. A adoção dessas medidas contribui efetivamente para a melhoria dos resultados, 

aumentando a resiliência das sociedades, aperfeiçoando a segurança ambiental, fortalecendo a 

segurança humana e contribuindo para a estabilidade política: 

 

 

 

                                                             
5 Situação de emergência ou crise é entendida como «uma condição ameaçadora que requer adoção de medidas 

urgentes» (UNISDR, 2009, p. 13, tradução nossa). 
6 Gestão de risco de desastre é entendido como o «processo sistemático de utilizar diretrizes, organizações e 

aptidões administrativas operacionais para implementar políticas e reforçar as capacidades de embate, a fim de 

reduzir o impacto negativo dos desastres naturais e da possibilidade de uma capacidade de desastre» 

(UNISDR, 2009, p. 10, tradução nossa). 
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FIGURA 7 - PAPEL DA GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES 

FONTE: Brunch (2016) 

 

Este capítulo abordará a gestão de risco e as situações de emergência decorrentes de 

desastres, bem como a atuação do Exército Brasileiro em operações com outras forças e 

órgãos de natureza militar e/ou civil. 

 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES E SITUAÇÕES DE 

EMERGÊNCIA 

 

 

O terramoto que devastou Lisboa, em 1 de novembro de 1755, foi seguido de um 

tsunâmi e de vários focos de incêndio, causando grande número de mortes e destruição pela 

cidade. O rei de Portugal, Dom José I, assessorado pelo seu secretário de Estado, Sebastião 

José de Carvalho e Melo – o Marquês de Pombal –, transformou a conceção existente de 

gestão dos desastres naturais com as medidas adotadas para reconstruir a cidade. Isso porque 

até então, os fenómenos naturais tinham as suas origens justificadas pela religião, como atos 

divinos resultantes da ira divina. A partir da catástrofe ocorrida em Portugal, iniciou-se o 

processo de racionalização, estudo e consequente explicação científica dos fenómenos 

extremos da natureza (Alves, 2016). 

As principais ações para gerir as consequências do desastre, ocorrido em Lisboa, 

incluíram o atendimento das necessidades básicas dos sobreviventes, tais como abrigo, 
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distribuição de alimentos, géneros de higiene e medicamentos; atendimento médico dos 

feridos; policiamento para contenção de saques e roubos; limpeza da cidade e recolha dos 

entulhos do terramoto; recolha e enterro/eliminação dos mortos para evitar epidemias. O 

Marquês de Pombal determinou a elaboração de um código de normas de construção e um 

plano urbano para reconstruir a cidade, a fim de regularizar as novas construções e evitar 

futuros desastres. Foi ainda realizado um inquérito para recolher informações, elaborado 

conforme critérios científicos e desvinculado de qualquer possível explicação divina (Alves, 

2016). 

Os resultados dessas decisões marcaram o processo de desvinculação das catástrofes 

naturais com o poder divino e o início da sua racionalização científica, incentivando o estudo 

sistemático sobre o assunto – destaca-se o estudo sobre prevenção e medidas de mitigação na 

gestão dos riscos de desastres7. Outros dois importantes aspetos a serem destacados, dos 

desenvolvimentos do terramoto de 1755, dizem respeito à identificação do conceito de 

vulnerabilidade frente aos desastres naturais, bem como da cooperação internacional em 

situações dessa natureza (Alves, 2016). 

Desde a edição de normas para mitigação dos efeitos danosos dos desastres naturais, 

em Portugal, após o terramoto, foi elaborada expressiva quantidade de normas similares no 

âmbito internacional, inclusive no Brasil. 

A primeira Constituição Brasileira, de 1824, outorgada por D. Pedro I, fez referência 

à garantia do indivíduo sobre a sua defesa em caso de incêndio ou de inundação, não 

abordando a proteção da população. A Constituição do Império também se responsabilizou 

pelos socorros públicos, procurando garantir, assim, a segurança individual e os direitos civis 

e políticos dos cidadãos brasileiros, ainda que de maneira muito superficial (Lucente; 

Manacez, 1999). 

A primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, 

abordou, pela primeira vez, a proteção da população. A Carta previu o socorro à população 

afetada por calamidade pública, atribuindo esta responsabilidade aos Estados e, caso 

solicitado, complementada pela União (Lucente; Manacez, 1999). 

Em 1931, a Association des Lieux de Genève (Association of «Geneva Zones») foi 

fundada em Paris, pelo cirurgião-geral francês Georges Saint-Paul. O seu objetivo foi criar 

zonas neutras ou cidades abertas nas quais algumas categorias da população civil (mulheres, 

                                                             
7 Estudos dessa natureza foram desenvolvidos, em grande parte, por militares. No caso do terramoto de Lisboa, o 

projeto de reconstrução, no qual foram adotadas medidas de prevenção, foi realizado por Eugénio dos Santos e 

Carlos Mardel, engenheiros militares, sob a coordenação do General e Engenheiro-Mor do Reino Manuel da 

Maia (Alves, 2016). 
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crianças, enfermos e idosos) pudessem refugiar-se durante a guerra. Visava, também, proteger 

monumentos e prédios históricos e bens culturais. Em 1937, a Associação foi transferida para 

Genebra, ampliando o seu domínio de intervenção, agora com o nome de International 

Association for the Protection of Civilian Populations and Historic Buildings in Wartime 

(ICDO, 2017). 

Já a Constituição de 1934 uniu o apresentado sobre o assunto nas duas versões 

anteriores: a responsabilidade do Estado e da União, se solicitado, em prestar socorro em caso 

de calamidade pública e, em relação aos direitos e às garantias individuais, é abordado o 

auxílio a vítimas de desastres. Além disso, o documento apresentou a carência de defender os 

estados do Nordeste contra os efeitos da seca (Lucente; Manacez, 1999). 

Quanto à Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937, outorgada durante o 

período de exceção do país, muito pouco, ou praticamente nada, refere os direitos do cidadão. 

No entanto, há a garantia de indemnização ao indivíduo em caso de expropriação por 

necessidade ou utilidade pública (Lucente; Manacez, 1999). 

A Segunda Guerra Mundial desencadeou, particularmente nos países envolvidos, as 

primeiras medidas e estratégias de assistência e proteção direcionadas à população, sendo a 

Inglaterra o primeiro país a instituir a Defesa Civil no socorro e na segurança da população 

atingida pelos ataques aéreos em 1940 e 1941. Em 1942, com o Decreto-Lei n.º 4.098, de 06 

de fevereiro, o Brasil definiu, como encargos necessários à defesa da pátria, o Serviço de 

Defesa Passiva Anti-Aérea8. Ainda no mesmo ano, o Brasil declarou guerra ao Eixo e, 

também, estabeleceu o Serviço de Defesa Antiaérea, sendo modificado para Serviço de 

Defesa Civil (Decreto-Lei n.o 5.861, de 30 de setembro de 1943) no ano seguinte. Com o fim 

da Guerra, em 1946, o Serviço de Defesa Civil foi extinto, bem como as suas direções 

regionais (Lucente; Manacez, 1999). 

A Constituição Brasileira de 1946 pouco acresce à Carta de 1934. O documento 

tratou sobre autorização para entrar na residência do cidadão em caso de desastre; sobre os 

efeitos da seca no Nordeste, acrescentou a cooperação entre os Estados na assistência à 

população afetada pela seca (Lucente; Manacez, 1999). 

A IV Convenção de Genebra, de 1949, relativa à proteção das pessoas civis em 

tempo de guerra, apresentou, como uma das preocupações internacionais relativas à proteção 

civil, a assistência à população devido a desastres e calamidades naturais. A referida 

                                                             
8 O Decreto n.º 12.628, de 17 de junho de 1943, apresentou, como finalidade do Serviço Nacional de Defesa 

Passiva Anti-Aérea, «estabelecer métodos e precauções de segurança que garantam não só proteção do moral e 

da vida da população, assegurando-lhe a normalidade, como proteção do património material, cultural e 

artístico da Nação» (Lucente; Manacez, 1999, p. 23). 
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Convenção incluiu como preocupação, em nível internacional, as catástrofes naturais (Gomes, 

2012). 

Em 1958, a Association of «Geneva Zones» transformou-se na Organização 

Internacional de Defesa Civil9 (ICDO), ampliando e modificando sua atuação, recebendo 

novo estatuto como organização não governamental. A Organização incluiu, nos seus 

objetivos, a intenção de estabelecer ligações entre as organizações nacionais de proteção civil; 

promover estudos e investigações relacionados com a proteção da população; facilitar o 

intercâmbio de experiências e a coordenação dos esforços no domínio da prevenção, 

preparação e intervenção em casos de desastres e catástrofes (ICDO, 2017). 

O governo brasileiro atestou, com a edição da Lei n.o 3.742, em 1960, a importância 

dos efeitos adversos causados pelos desastres naturais e os prejuízos causados por eles, 

apresentando o auxílio a municípios e estados em situações de calamidade pública. A Lei 

previa a cooperação de órgãos e forças federais no socorro aos desastres, bem como auxílio 

financeiro para reparar danos materiais públicos e, também, privados e da população em geral 

(UFSC, 2014a). 

A Resolução n.o 1049, de 1964, do Conselho Económico e Social das Nações 

Unidas, solicitou ao Secretário Geral das Nações Unidas estudo e proposta para coordenação 

internacional sobre Assistência em Casos de Desastres Naturais (ONU, 1964). 

No ano seguinte, a Resolução n.o 2034, de 1965, da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Assistência em Caso de Desastres Naturais, apresentou-se como resposta à 

Resolução n.o 1049. Esta Resolução convidou os Estados-Membros da ONU e demais 

interessados a verificarem a conveniência de criarem serviços nacionais específicos para 

gestão de socorro nos casos de desastres naturais, tomando por base as disposições da ONU e 

organismos internacionais especializados em ajuda de emergência (ONU, 1965). 

Com o Decreto-Lei n.o 200, de 1967, que reorganizou a Administração Federal, o 

Ministério do Interior foi criado, tendo, como assuntos de sua área de competência, o 

desenvolvimento regional, a ocupação do território, o saneamento básico, o beneficiamento 

das áreas e obras de proteção contra secas e inundações, a assistência à população atingida por 

calamidades públicas, entre outros (Lucente; Manacez, 1999). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 inovou ao abordar 

problemas relacionados com as inundações, não somente a seca, como uma calamidade 

pública de competência da União. Em 1969, houve a Emenda Constitucional n.o 1 à essa 

                                                             
9 International Civil Defence Organisation (ICDO). 
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Constituição, mantendo a mesma redação do artigo que tratou da Competência da União 

(Lucente; Manacez, 1999). 

Em 1968, a Resolução n.o 2435 da Assembleia Geral da ONU ratificou as 

orientações contidas na Resolução n.o 2034, bem como reconheceu a importância do debate 

académico e da pesquisa científica para a redução das catástrofes naturais (ONU, 1968). 

Pode-se inferir que o assunto gestão de riscos e desastres, no âmbito da ONU, se limitou ao 

debate sobre ação pós-desastre, e não sobre a sua prevenção. 

O Comité Internacional da Cruz Vermelha10 realizou em Istambul, em 1969, sua XXI 

Conferência Internacional. Entre as resoluções adotadas pelos participantes, interessa destacar 

a aprovação dos Princípios e Regras para o Auxílio a Desastres da Cruz Vermelha. O 

documento estabelece que a ajuda da Cruz Vermelha em desastres será de natureza auxiliar e 

complementar, atuando, basicamente, durante a fase de emergência, mas sem descartar a 

possibilidade de participar em programas de assistência a longo prazo (ICRC, 1969). 

Ainda em 1969, com o Decreto n.º 64.568, o Governo Brasileiro criou o Grupo de 

Trabalho para elaborar o Plano de Defesa Permanente contra Calamidades Públicas, sob a 

supervisão do Ministério do Interior. No referido grupo havia um representante do Ministério 

Militar. O grupo recomendou a criação do Fundo Especial para Calamidades Públicas 

(FUNCAP), com o objetivo de atender a população afetada por calamidades públicas 

reconhecidas pelo Governo Federal. Para isso, foi editado o Decreto-Lei n.º 950, de 13 de 

outubro de 1969, destinando verba específica para tal atendimento, além de reembolsar as 

despesas de entidades prestadoras de serviços e socorro (Lucente; Manacez, 1999). 

No ano seguinte, o Decreto n.º 67.347 estabeleceu diretrizes e normas de ação para 

Defesa Permanente contra as Calamidades Públicas e criou o Grupo Especial para Assuntos 

de Calamidades Públicas (GEACAP). O documento foi o primeiro, na legislação brasileira, a 

definir calamidade pública como a «situação de emergência, provocada por fatores anormais e 

adversos que afetam gravemente a comunidade, privando-a, total ou parcialmente, do 

atendimento de suas necessidades ou ameaçando a existência ou integridade de seus 

elementos componentes» (Lucente; Manacez, 1999, p. 39). 

O Decreto organizou a prestação de socorro dos municípios, estados ou territórios, 

União e demais organismos públicos, sob o regime de cooperação entre os envolvidos. Ainda, 

determinou que a prestação de socorro se daria quando ocorressem fatores anormais e 

adversos, destinando-se a limitar riscos e perdas da população, de recursos e bens materiais, 

                                                             
10 International Committee of the Red Cross (ICRC). 
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bem como a adoção de medidas para reparar serviços vitais. Outro aspeto importante a ser 

destacado neste Decreto diz respeito à orientação de se limitar riscos e perdas, encarando uma 

gestão dos desastres voltada para redução de riscos e não, somente, para prestação de socorro 

(Lucente; Manacez, 1999). 

O GEACAP constituiu-se como elemento de articulação de esforços do Ministério do 

Interior com demais ministérios e instituições públicas ou privadas para realizar tarefas 

coordenadas em situações de calamidade pública. Os Ministérios do Exército, da Marinha e 

da Aeronáutica integravam o Grupo, com a atribuição de apoiar com «pessoal e material 

necessários ao planeamento e execução de tarefas de socorro, ao transporte marítimo e aéreo 

de suprimento e às missões de busca e salvamento, nos âmbitos federal, estadual, territorial e 

municipal». Ainda, nos locais onde houvesse organizações militares sediadas, outros recursos 

disponíveis poderiam ser empregados para socorrer e atender a população atingida por 

calamidade pública (Lucente; Manacez, 1999, p. 41). 

Em 1970, a Resolução n.o 2717, da ONU, reconheceu que a assistência prevista na 

Resolução n.o 2435, de 1968, era insuficiente para prestar socorro em casos de desastres de 

grande magnitude, necessitando de aperfeiçoamento na atuação das Nações Unidas. O 

documento sugeriu a criação de um escritório permanente, na Organização, destinado a 

coordenar a assistência a desastres. Cabe destacar a inclusão da pesquisa científica como uma 

maneira de procurar prevenir e conter os desastres naturais, mitigar seus efeitos; e do 

fortalecimento da cooperação internacional para atuar na prevenção e na gestão de desastres. 

A criação do Escritório de Coordenação vai ao encontro da postura adotada pela ONU quanto 

ao seu papel em relação aos desastres, estimulando a pesquisa científica, divulgando o 

conhecimento produzido e a capacitação de recursos humanos na gestão e atuação em 

desastres, incentivando medidas de prevenção e prognóstico de desastres. Ainda, a Resolução 

recomendou a criação de programas nacionais e internacionais para capacitação de recursos 

humanos para atuar no socorro aos desastres (ONU, 1970). 

A Resolução n.o 2816, de 1971, solicitou a designação de um Coordenador de 

Socorro para Casos de Desastres, tendo em vista a crescente solicitação em pedidos de 

auxílio, dos Estados-Membros, relacionados com a ocorrência de desastres naturais. Além de 

agilizar os pedidos de socorro, também seria atribuição deste Coordenador promover o 

estudo, a prevenção, o controle e prognóstico de desastres naturais. O documento sugeriu que 

os Estados-Membros promovessem capacitação dos seus recursos humanos para gestão e 

atuação em desastres, bem como aperfeiçoassem os seus sistemas nacionais de prevenção de 

desastres (ONU, 1971). 
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Na Resolução n.o 2959, de 1972, a importância da prevenção, planeamento e 

preparação para reduzir os efeitos dos desastres foi reafirmada como medida prioritária de 

gestão (ONU, 1972b). A Resolução n.o 3152, de 1973, acrescentou a reivindicação de 

estabelecer ações globais contra os desastres naturais (ONU, 1973). 

No ano seguinte, em 1974, a Resolução n.o 3243, sobre Fortalecimento do Escritório 

do Coordenador das Nações Unidas para Socorro em Caso de Desastre, reafirmou a 

importância do órgão na coordenação da investigação e divulgação na prevenção e no 

prognóstico de desastres. A documentação enfatizou a necessidade de reforçar a atuação na 

prevenção de desastres, devendo, esta, constituir-se como parte da política internacional de 

desenvolvimento (ONU, 1974). 

A Convenção n.o 31/72, de 1976, da Assembleia Geral das Nações Unidas, dispondo 

sobre a proibição de uso militar ou hostil de técnicas de modificação ambiental, apontou os 

avanços tecnológicos como meios para transformar o meio ambiente, tanto para melhorar 

quanto para piorar a relação homem-natureza. A convenção proibiu a sua utilização, com 

finalidades militares e/ou hostis, para prejudicar e colocar em risco o bem-estar humano e o 

meio ambiente. A Assembleia Geral quis evitar e proibir a manipulação do meio ambiente 

para a utilizar como arma letal, o que constituiria um perigo para a humanidade (ONU, 1976). 

O Protocolo I adicional às Convenções de Genebra, relativo à Proteção das Vítimas 

dos Conflitos Armados Internacionais, adotado em 1977 pela Conferência Diplomática sobre 

a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário, ratificou a 

Convenção n.o 31/72 no tocante à proibição de utilizar tecnologias para causar danos 

intencionais, ou não, ao meio ambiente natural, bem como para comprometer a saúde ou a 

sobrevivência da população (Gomes, 2012). O documento estabeleceu a definição do termo 

Defesa Civil como «execução de algumas ou de todas as tarefas humanitárias destinadas a 

proteger a população civil contra os perigos (hostilidades ou desastres) e a ajudá-la a 

recuperar-se dos efeitos imediatos destas hostilidades ou desastres, bem como as condições 

necessárias à sua sobrevivência» (ICDO, 2017, tradução nossa). Os Protocolos I e II 

adicionais às Convenções de Genebra foram aprovados e promulgados pelo Brasil em 1992 e 

1993, respetivamente. 

No Decreto n.º 83.839, de 1979, o governo brasileiro reestruturou o Ministério do 

Interior, criando, entre outras, a Secretaria Especial de Defesa Civil (SEDEC), com a 

finalidade de coordenar as atividades de prevenção, assistência e recuperação dos efeitos 

causados por fenómenos de quaisquer origens, além de restabelecer a normalidade da rotina 

da população. Foram criadas Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, vinculadas à 
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SEDEC, para executarem as atividades de defesa civil em âmbito regional, devido à extensão 

do território brasileiro (Lucente; Manacez, 1999). A partir da criação da SEDEC, constatou-se 

a mudança de visão do governo brasileiro, evoluindo da atitude assistencialista de socorro 

após a ocorrência de desastres, para a postura da sua gestão, procurando trabalhar na 

prevenção e na redução de riscos. 

O Decreto Legislativo Brasileiro n.o 50, de 1983, aprovou o texto da Convenção 

sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação Ambiental, elaborada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1976. Em 1991, o Decreto n.o 225, de 7 de 

outubro de 1991, promulgou a referida Convenção determinando a sua execução e o seu 

cumprimento (Senado Federal do Brasil, 1983; Presidência da República, 1991). 

A Resolução 42/169, de 1987, estabeleceu 1990 como a Década Internacional para 

Redução dos Desastres Naturais. O objetivo foi impulsionar e difundir amplamente, através 

de ações conjuntas – debates governamentais e académicos; divulgação de pesquisas, 

relatórios e legislações; elaboração de planos e estratégias, entre outros –, medidas de âmbito 

internacional, regional e local para prevenir desastres naturais e reduzir os seus efeitos. 

Com a descrição deste intenso trabalho, visou-se destacar o que a Organização tem 

realizado quanto a esse tema, apontando os êxitos e as oportunidades de melhoria para atuar 

nas várias fases que antecedem os desastres e a eles sucedem, reduzindo perdas humanas, 

materiais, sociais e ambientais. O documento ratificou a importância da capacitação na gestão 

de desastres, direcionada para a realidade de cada região, abordando a necessidade de estudos, 

sobretudo, buscando suprimir as lacunas existentes sobre o assunto, tais como avaliação, 

previsão, prevenção e mitigação dos desastres (ONU, 1987b). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor desde 1988, preserva, 

como garantia aos cidadãos, a inviolabilidade da casa do cidadão, salvo em situações de 

desastre. Quanto à gestão do risco e a de desastres, é competência da União planear e 

providenciar a constante defesa contra calamidades públicas, particularmente secas e 

inundações. Sobre isso, cabe à União, exclusivamente, legislar sobre a defesa civil, bem como 

sobre a requisição de civis e militares em situações de iminente perigo. O Presidente da 

República pode decretar estado de defesa, ou para preservar ou para restabelecer a ordem 

pública e a paz social ameaçadas por catástrofes naturais de grandes proporções. A Carta 

Magna incumbe aos corpos de bombeiros militares a execução de atividades de defesa civil 

(Senado Federal do Brasil, 1988). 

No mesmo ano, o Presidente da República assinou o Decreto n.º 97.274, dispondo 

sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), atendendo ao previsto 
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na Constituição quanto à sua competência para planear e promover a defesa permanente do 

país contra calamidades públicas. A criação do Conselho Nacional de Defesa Civil 

(CONDEC) como órgão principal gestor do Sistema, composto por representantes de todos os 

ministérios do governo brasileiro, foi um importante avanço para a coordenação do 

planeamento e trabalho conjunto entre os decisores políticos e órgãos envolvidos (UFSC, 

2014a). 

Em 1991, a Resolução n.o 46/182, sobre o Fortalecimento da Coordenação da 

Assistência Humanitária de Emergência das Nações Unidas, reforçou a resposta da 

Organização a emergências complexas e catástrofes naturais, melhorando a eficácia global 

das operações humanitárias neste tema. O conjunto de princípios estabelecido na Resolução 

para orientar o funcionamento da ajuda humanitária elenca aspetos utilizados, posteriormente, 

na elaboração do ciclo de gestão de desastres (prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação). O documento instituiu a função de Coordenador de Socorro de Emergência11 

(ERC), centralizando as funções desempenhadas por representantes do Secretário-Geral para 

emergências graves e complexas, bem como no caso de desastres naturais (ONU, 1991). 

Com a Resolução n.o 48/188, de 1993, as Nações Unidas decidiram promover a 

Conferência Mundial sobre Redução dos Desastres Naturais. Em 1994, Em maio de 1994, 

realizou-se o referido evento. A Conferência resultou na Estratégia de Yokohama para um 

mundo mais seguro, abordando as diretrizes para a prevenção dos desastres naturais, a 

preparação para casos de desastre e a mitigação de seus efeitos, contendo os princípios, a 

estratégia e o plano de ação. A Estratégia ratificou os aspetos abordados pela ONU nas suas 

Resoluções sobre assistência em caso de desastres naturais. Ao enumerar os seus princípios, 

equacionou a inter-relação entre preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável 

e prevenção de desastres naturais; e apresentou a educação e a capacitação como meios para 

reduzir a vulnerabilidade da população de países em desenvolvimento (UNISDR, 1994). 

Ao indicar ações para serem implementadas, a estratégia destacou a importância na 

prevenção dos desastres – «[...] disaster prevention is better than disaster response [...]» 

(UNISDR, 1994, p. 9) –, alterando a prioridade a ser dada ao tema, ao deslocar o foco na 

resposta aos desastres para a redução de risco de desastres, incluindo a avaliação dos riscos e 

vulnerabilidades como aspetos essenciais para os evitar. O debate académico e a pesquisa 

científica foram apresentados como fundamentais para maior conhecimento sobre o assunto, 

                                                             
11 Emergency Relief Coordinator (ERC). 
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bem como a divulgação e a partilha dos resultados para consciencializar a população e 

auxiliar na elaboração das políticas públicas. 

Também em 1994, ocorreu a 10.ª Conferência Mundial sobre Proteção Civil, em 

Amã, Jordânia, na qual foi aprovada a Declaração Universal sobre Proteção Civil, convidando 

os Governos a considerarem a prevenção e a preparação para emergências como parte 

integrante das políticas e das estratégias de desenvolvimento; e reforçarem as estruturas 

nacionais de defesa civil, a fim de lhes permitir desempenhar plenamente o seu papel 

fundamental de coordenadores globais dos esforços nacionais relacionados com os esforços 

de preparação e resposta. 

A declaração reviu o conceito de defesa civil apresentado no Protocolo adicional I às 

Convenções de Genebra, no qual a atuação da defesa civil deve ser ampliada para além dos 

conflitos armados e não se limitar apenas a certas tarefas humanitárias em caso de desastres, 

num país em situação de conflito armado. O conceito de defesa civil deve abranger todas as 

atividades humanitárias relacionadas com a proteção da população, da sua propriedade e do 

ambiente contra acidentes e desastres de qualquer natureza (ICDO, 2017). 

No Brasil, a Resolução n.o 2, de 1994, do Conselho Nacional de Defesa Civil 

(CONDEC), publicou a primeira Política Nacional de Defesa Civil (PNDC). A referida 

política enunciou, como finalidade, garantir ao indivíduo o direito à vida e à segurança, em 

situações de desastre. Para isso, a defesa civil visa reduzir os desastres, através da diminuição 

da sua ocorrência e da sua intensidade, atuando nos seguintes aspetos: prevenção de desastres, 

preparação para emergências e desastres, resposta aos desastres e reconstrução. Embora o 

objetivo da PNDC fosse de reduzir os desastres, ela orientou sobre a necessidade de 

planeamento coordenado do ordenamento do território para redução da vulnerabilidade e, 

consequentemente, dos riscos de desastres, privilegiando a segurança e promovendo o 

desenvolvimento sustentável (CONDEC, 1994). 

Em 1999 realizou-se, em Genebra, o Fórum de Programas sobre a Década 

Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, acontecimento que encerrou o decénio. 

O Fórum proporcionou intenso debate multissetorial e interdisciplinar sobre a redução de 

desastres, nomeadamente sobre a crescente importância da gestão de riscos para que isso 

ocorra. Das sessões resultaram a estratégia Um Mundo mais Seguro no Século XXI: Desastres 

e Redução de Riscos, e o Mandato de Genebra sobre a Redução de Desastres (UNISDR, 

2017). 

O Mandato de Genebra sobre a Redução de Desastres apresentou a Estratégia de 

Yokohama e Um Mundo mais Seguro no Século XXI como documentos norteadores para a 
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formulação de reavaliação de políticas e cooperação internacional, compondo a Estratégia 

Internacional de Redução de Desastres. Apontou ainda a carência de aprofundamento 

científico e maior debate académico, social, económico e político sobre gestão de riscos e 

redução das vulnerabilidades. O mandato recomendou a consolidação da estrutura de 

cooperação internacional para redução de desastres, originando a criação do Escritório para 

Redução do Risco de Desastres (UNISDR)12. Ainda em 1999, a Resolução n.o 54/219 

estabeleceu a aplicação da Estratégia Internacional de Redução de Desastres e criou o 

Escritório para Redução do Risco de Desastres (ONU, 1999). 

A Resolução n.o 56/195, de 2001, reviu a estratégia supracitada, ampliando-a e 

propondo recomendações para a sua aplicação. A gestão de risco compõe um dos princípios 

conceituais para reduzir a vulnerabilidade e, consequentemente, a ocorrência de desastres, o 

que não havia sido acordado na Estratégia de Yokohama. Verificou-se o aprofundamento 

sobre o assunto, pois em 1994 abordara-se a avaliação de riscos como componente para 

auxiliar na redução dos desastres, mas sem discorrer sobre a gestão de risco como aspeto mais 

amplo, mais complexo e mais eficaz para a estratégia. 

O documento identificou quatro objetivos principais a serem alcançados: ampliar a 

consciência da sociedade; estimular o compromisso dos governantes, estabelecendo parcerias 

multidisciplinares e intersetoriais e expandindo redes de redução de riscos; aprofundar o 

conhecimento científico sobre as causas dos desastres naturais e tecnológicos e os seus efeitos 

sobre a população. A partir do estabelecimento de objetivos, a estratégia elencou questões 

concretas a serem implementadas: produção do conhecimento científico, divulgação do 

conhecimento produzido, capacitação de recursos humanos para gestão de riscos e redução de 

desastres (ONU, 2001). 

Em 2003, a Resolução n.o 58/214, sobre Estratégia Internacional para Redução de 

Desastres, corrigiu as orientações para as nações combaterem os fenómenos climáticos 

extremos e os seus efeitos. O documento acrescentou a importância de vincular a gestão dos 

riscos de desastres às políticas públicas de desenvolvimento sustentável e erradicação da 

pobreza (incluindo nelas essa gestão), prioritariamente nos países em desenvolvimento. Para 

isso, a resolução estabeleceu diretrizes para a realização da Conferência Mundial sobre 

Redução dos Desastres, a ser realizada em 2005, em Kobe, província de Hyogo, no Japão. A 

conferência deveria apresentar a atualização da Estratégia de Yokohama e o seu plano de ação 

para redução de desastres; compartilhar conhecimentos científicos e estudos sobre o assunto 

                                                             
12 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). 
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e, também, os obstáculos a serem transpostos para alcançar os objetivos da Estratégia (ONU, 

2003). 

No Brasil, no mesmo ano, a Lei n.o 10.683 reorganizou a estrutura do governo 

federal criando o Ministério da Integração Nacional, vinculou a Secretaria Nacional de Defesa 

Civil (SEDEC) ao referido Ministério e atribuiu-lhe a Defesa Civil (Presidência da República, 

2003). 

Em 2004, a Assembleia Geral das Nações Unidas, na Resolução n.o 59/212, incitou 

todos os Estados-Membros a adotarem, se necessário, e a continuarem a implementar medidas 

legislativas e outras necessárias para mitigar os efeitos de desastres naturais. A partir dessa 

Resolução, a Assembleia Geral incluiu a importância de integrar estratégias para reduzir o 

risco de desastres em todas as fases da gestão de desastres, bem como no planeamento do 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2004). 

A Lei Brasileira n.o 5.376, de 2005, dispondo sobre o Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC) e o Conselho Nacional de Defesa Civil, determinou, como competência da 

Secretaria Nacional de Defesa Civil, a implementação e a operacionalização do Centro 

Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD). As atribuições do referido 

Centro referiam-se à consolidação das informações relativas a riscos e desastres, à 

monitorização dos acontecimentos adversos, ao alerta de desastres, à divulgação de 

orientações preventivas à população e à coordenação de resposta aos desastres (Presidência da 

República, 2005a). 

Com a Resolução n.o 60/125, de 2005, a Assembleia Geral propôs sistematizar a 

utilização de meios militares como resposta a desastres naturais, com aqueles Estados-

Membros que assim o disponibilizem, determinando as suas condições de uso (ONU, 2005). 

A 2.ª Conferência Mundial sobre Redução dos Desastres foi realizada em 2005, na 

cidade de Hyogo, Japão. Dessa conferência resultaram quatro documentos orientadores do 

plano de ação para a década 2005-2015: Revisão da Estratégia de Yokohama e Plano de Ação 

para um Mundo mais Seguro; Declaração de Hyogo; Marco de Ação de Hyogo 2005-2015: 

Criar a Resiliência13 das Nações e Comunidades para Desastres; Declaração Comum da 

Sessão Especial sobre o Desastre do Oceano Índico: Redução do Risco para um Futuro mais 

Seguro (UNISDR, 2005). 

                                                             
13 Resiliência é a «capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos para resistir, absorver, 

adaptar-se e recuperar dos efeitos de um perigo de forma oportuna e eficiente, incluindo a preservação e a 

restauração das suas estruturas e funções básicas» (UNISDR, 2009, p. 24, tradução nossa). 
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O Marco de Ação de Hyogo 2005-2015 englobou desastres provocados por riscos e 

desastres naturais, bem como riscos ambientais e tecnológicos relacionados, complementando 

a Estratégia de Yokohama. O documento refletiu uma abordagem holística para a gestão de 

risco de desastres, prevendo múltiplas ameaças e relações entre elas, o que poderia ter 

consequências importantes em sistemas sociais, económicos, culturais e ambientais, como 

salientado na Estratégia de Yokohama e no seu Plano de Ação (UNISDR, 2005). 

O Marco apontou as deficiências detetadas na Estratégia de Yokohama, a serem 

superadas, e que orientaram a sua elaboração: estruturas organizacionais, legais e 

regulamentares de âmbito governamental; identificação, avaliação e monitorização dos riscos 

e de alerta precoce; gestão do conhecimento e da capacitação sobre o assunto; redução dos 

fatores de risco; preparação de resposta e de recuperação eficiente. Estas foram as áreas 

fundamentais de ação para a década 2005-2015 contempladas no Marco de Hyogo. O 

documento visou salientar a importância de identificar, avaliar e gerir os riscos antes que os 

desastres ocorressem. Para tanto, seria necessário combinar os esforços em todos os níveis de 

agências de desenvolvimento, assistência humanitária e de proteção do meio ambiente e da 

comunidade científica para a redução do risco de desastres. 

A Plataforma Global para o Mecanismo de Redução de Riscos de Desastres, que 

substituiu o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Redução de Desastres, criada em 

2007, é um fórum, bienal, para os Estados-Membros e outras partes interessadas avaliarem o 

progresso na implementação do Marco de Ação de Hyogo – posteriormente, a partir de 2015, 

para avaliar o Marco de Sendai. A Plataforma procura promover uma maior 

consciencialização sobre a redução do risco de desastres, partilhar experiências e tirar lições 

das melhores práticas, determinar as lacunas que ainda existem e medidas para acelerar a 

implementação nos âmbitos nacional e local (ONU, 2007b). 

A Resolução n.o 62/92, de 2007, sobre Cooperação Internacional em Assistência 

Humanitária em Casos de Desastres Naturais, do Socorro para o Desenvolvimento, ratificou o 

pedido do Conselho Económico e Social, ao Secretário-Geral da Assembleia Geral da ONU, 

para examinar o uso de meios militares a fim de responder a catástrofes naturais e divulgar a 

Resolução. A discussão e a aprovação do tema visou melhorar a previsibilidade e o uso desses 

meios, com base em princípios humanitários, enfatizando o caráter fundamentalmente civil da 

assistência humanitária e reafirmando o papel central das organizações da sociedade civil na 

prestação de assistência humanitária (ONU, 2007a). 

A Resolução incentivou ainda os Estados-Membros, organizações pertinentes das 

Nações Unidas e organizações internacionais a aumentar a capacidade global de recuperação 
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sustentável após desastres. O desenvolvimento dessa capacidade atenderia a necessidade em 

áreas como a coordenação com parceiros tradicionais e instituições financeiras não 

tradicionais; a identificação e a divulgação de lições aprendidas; o desenvolvimento de 

ferramentas e mecanismos para avaliar as necessidades de recuperação; a formulação da 

estratégia e o planeamento; e a incorporação de redução de risco em todos os processos de 

recuperação comuns (ONU, 2007a). 

As Diretrizes de Oslo, documento elaborado entre 1992 e 1994, revistas em 2007, 

apresentam a utilização de Recursos Militares e da Defesa Civil14 (MCDA) das Nações 

Unidas, sob seu controle, bem como outros recursos militares e de defesa civil que estejam 

disponíveis – também designados como outras forças mobilizadas –, para apoiar atividades 

humanitárias em emergências naturais, tecnológicas ou ambientais em tempos de paz. Estes 

recursos militares de defesa civil, segundo o documento, são identificados como pessoal, 

equipamentos, suprimentos e serviços de socorro fornecidos pelas organizações militares e de 

defesa civil (ONU, 2007c). 

Um dos aspetos fundamentais para que a utilização desses meios em situações de 

emergência obtenha êxito é a complexa coordenação entre o lado civil e o lado militar. Para 

isso, é necessário proteger e promover os princípios humanitários, evitar a rivalidade, 

minimizar as contradições, proporcionar formação comum a ambos os grupos. Os princípios e 

os procedimentos das diretrizes também devem ser utilizados pelos governos e organizações 

regionais quando se analisa e coordena o uso de recursos militares e de defesa civil em 

operações de socorro à população civil durante catástrofes naturais e tecnológicas ou 

ambientais em tempo de paz (ONU, 2007c). 

Em 2009, no Relatório n.o 64/350, sobre Alterações Climáticas e suas Possíveis 

Implicações para a Segurança, o Secretário-Geral das Nações Unidas apresentou o impacto 

das alterações climáticas na segurança – a partir de uma perspetiva de interdependência entre 

vulnerabilidade humana e segurança nacional. O objetivo do relatório foi delinear possíveis 

caminhos pelos quais se poderiam produzir consequências maléficas para a segurança humana 

e combinações de medidas que poderiam ser utilizadas para contorná-las. A sua abordagem 

centrou-se na identificação de modelos para evitar o impacto das alterações climáticas sobre a 

segurança (ONU, 2009). 

No Relatório, a ênfase na prevenção é coerente com os esforços realizados pela 

Organização das Nações Unidas para a transformação de uma cultura de reação numa cultura 

                                                             
14 Military and Civil Defence Assets (MCDA). 
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de prevenção de conflitos, bem como se enfatiza o desenvolvimento sustentável como fator 

coadjuvante essencial para a prevenção de conflitos. A promoção do desenvolvimento 

sustentável, a capacidade de recuperação dos efeitos e o fortalecimento das instituições são 

duplamente benéficos: ajudam a combater as alterações climáticas e promovem a paz e a 

segurança. 

O documento sugeriu a ampliação da capacidade de gestão de risco de desastres 

como uma das opções para combater as múltiplas ameaças decorrentes do fenómeno das AC. 

Os governos, em cooperação com a sociedade civil, deveriam garantir a existência da 

capacidade de liderança para implementar uma estratégia nacional eficaz sobre as alterações 

climáticas. Porque se devido à alteração climática aumentar a escassez de recursos, ou se se 

intensificarem os desastres naturais, a capacidade do Estado, em muitos países, poderia ficar 

sobrecarregada. Na ausência de tal robustez institucional, se os governos não responderem de 

forma eficaz às necessidades da sua população em desastres relacionados com o clima, a sua 

legitimidade política pode ser prejudicada (ONU, 2009). 

O Relatório recomendou que a comunidade internacional oferecesse um apoio mais 

vigoroso à adaptação às alterações climáticas nos países em desenvolvimento, incluindo o 

investimento em capacitação em todos os níveis. Este apoio deveria abordar, entre outras, a 

prevenção de desastres, a preparação para eles e as medidas de resposta adequadas, incluídas 

na gestão para tal. Seria ainda possível que o Sistema das Nações Unidas também devesse 

examinar mais detalhadamente e fortalecer a sua capacidade de resposta ao aumento em 

desastres naturais e crises humanitárias relacionadas com as alterações climáticas (ONU, 

2009). 

No mesmo período de sessões, o Secretário-Geral das Nações Unidas apresentou o 

Relatório 64/701, em 2010, sobre segurança humana, no qual foram descritos os princípios e a 

abordagem para a promoção da segurança humana e a sua aplicação às prioridades atuais da 

Organização das Nações Unidas. As iniciativas sobre segurança humana, realizadas pelos 

governos, organizações internacionais e organismos das Nações Unidas, foram apresentadas 

como exemplos do alcance deste importante conceito e a sua crescente aceitação (ONU, 

2010b). 

Os projetos de segurança humana provaram ser úteis no tratamento das repercussões 

multidimensionais das ameaças aos povos e às comunidades. Estes projetos têm contemplado 

todas as regiões e visam, entre outros objetivos, prevenir e mitigar desastres naturais, dando-

lhes resposta; e mobilizar as comunidades mediante processos participativos e medidas 

integradas de aumento da capacidade para atuar frente às ameaças. No Relatório examinaram-
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se as condições globais atuais em que a segurança humana de indivíduos e comunidades é 

ameaçada; fez-se o balanço dos debates sobre segurança humana, as suas várias definições; a 

sua relação com a soberania do Estado e a responsabilidade de proteger; esboçaram-se os 

princípios e a abordagem para a promoção da segurança humana (ONU, 2010b). 

No mesmo documento, a análise sobre alterações climáticas e as suas interações com 

outros tipos de insegurança apresentou um dos problemas mais prementes atualmente. As 

alterações climáticas agravam a pobreza, pois as flutuações climáticas, a degradação 

ambiental e os fenómenos meteorológicos extremos danificam colheitas, esgotam recursos 

pesqueiros, minam os meios de sobrevivência e aumentam a disseminação de doenças 

infeciosas. Os grupos vulneráveis estão particularmente expostos ao risco, não só quanto aos 

efeitos imediatos de catástrofes climáticas, mas também pelo impacto dos fatores de risco 

decorrentes, como os deslocamentos e as migrações (ONU, 2010b). 

Esses fenómenos podem também ser um multiplicador de ameaças, em que a perda 

da terra, juntamente com a pobreza persistente, deslocamentos e outros tipos de insegurança, 

podem desencadear a competição por recursos naturais cada vez mais escassos que, se 

intensificada, pode gerar tensões sociais. Como a maioria das mortes e perdas económicas 

relacionadas com o clima ocorrem em regiões pobres, as alterações climáticas impõem 

enormes tensões aos sistemas sociais e económicos dos países pobres (ONU, 2010b). 

O documento afirmou que os governos concordam sobre a necessidade de incluir as 

alterações climáticas no contexto mais amplo do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza. Em particular, existe um amplo consenso sobre a importância de 

incorporar a redução de desastres e a gestão de riscos nos planos de desenvolvimento 

nacionais, promover planos de adaptação e mitigação baseados na comunidade e acelerar a 

transferência e difusão de informação, conhecimento e tecnologias, especialmente nos países 

mais vulneráveis às alterações climáticas. Esse entendimento pode ajudar a avaliar as causas e 

identificar medidas necessárias para gerir os riscos de insegurança relacionada com o clima 

(ONU, 2010b). 

Também em 2010, com a Resolução n.o 64/251, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas reconheceu que as alterações climáticas, entre outros fatores, contribuem para o 

aumento da intensidade e da frequência de desastres naturais. Como cresce, também, o risco 

de desastres naturais, a Resolução incentivou o incremento em tecnologia e capacitação para 

gestão de risco de desastres nos países em desenvolvimento, a fim de minimizar os efeitos das 

catástrofes e reduzir a vulnerabilidade da população (ONU, 2010a). 
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No Brasil, o Decreto n.o 7.257, em 2010, dispôs sobre o Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC), sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade 

pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, 

restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre. O 

Decreto estabeleceu o apoio, complementar, do Governo Federal aos estados, distrito federal e 

municípios em situação de emergência ou calamidade pública, provocada por desastres 

(Presidência da República, 2010a). 

O Governo Federal criou, em 2011, o Centro Nacional de Monitorização e Alertas de 

Desastres Naturais (CEMADEN). A criação do Centro, que se encontra vinculado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), destaca-se como uma importante 

medida adotada para aumentar a capacidade do Governo em reduzir os efeitos dos desastres 

naturais no Brasil. O CEMADEN visa monitorizar e emitir alertas de desastres naturais para 

contribuir com a proteção das vidas humanas, reduzir a vulnerabilidade social, ambiental e 

económica decorrente desse tipo de acontecimento (PBMC, 2014b). 

Em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas, na Resolução n.o 67/209, decidiu 

convocar a 3.ª Conferência Mundial sobre Redução do Risco de Desastres, a ser realizada no 

Japão, no início de 2015, para avaliar o Marco de Ação de Hyogo e adotar um novo marco 

para redução do risco de desastres posterior a 2015 (ONU, 2012). 

O Governo Brasileiro instituiu, em 2012, em seu Plano Plurianual 2012-2015, o 

Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres, contribuindo para fortalecer a importância 

da implementação efetiva da política de gestão de risco e de desastres. O Programa apresentou 

a gestão de riscos a partir de uma visão integradora, na qual o conhecimento, a redução de 

riscos e a preparação para resposta aos desastres formam os eixos estratégicos da referida 

gestão (Presidência da República, 2012a). 

Também em 2012, a Lei n.º 12.608 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (PNPDEC) atual e a sua estrutura. A Lei afirma que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios devem adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de 

desastre, abrangendo ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 

direcionadas à proteção e defesa civil. Para que essa integração de ações ocorresse, a 

PNPDEC deveria ser incluída em todas as políticas públicas, tais como ordenamento 

territorial, saúde, meio ambiente, alterações climáticas, infraestrutura, educação, entre outras, 

sempre focadas no desenvolvimento sustentável (Presidência da República, 2012b). 

No mesmo ano, o Governo Federal brasileiro lançou o Plano Nacional de Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres Naturais, com o objetivo de «garantir segurança às populações 
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que vivem em áreas suscetíveis a ocorrências de desastres naturais», bem como preservar o 

meio ambiente por meio de ações preventivas (Presidência da República, 2012c). O Plano 

oficializou a inclusão, na agenda política brasileira, do tema Desastres Naturais. Os eixos 

prioritários estruturadores do Plano são quatro: 

• Diagnóstico: identificação de suscetibilidades e riscos; 

• Monitorização e Alerta: estruturação da rede nacional para monitorar áreas 

vulneráveis e de risco e emitir alertas; 

• Prevenção: execução de projetos e obras para prevenir deslizamentos de encostas, 

enchentes e enxurradas e mitigar os efeitos da seca; 

• Resposta: agilização dos poderes públicos nas ações pós-desastre de socorro, 

assistência e reconstrução (Presidência da República, 2012c). 

Ainda em 2012, o Ministério da Integração Nacional (MI), o Ministério da Defesa 

(MD) e o Ministério da Saúde (MS), do Governo Federal, assinaram um Protocolo de Ações 

visando agilizar fluxos e procedimentos de gestão para atuação e cooperação mútua na 

resposta em situações de desastres. Entre os compromissos assumidos, os referidos 

ministérios devem manter um canal de comunicação contínuo entre o Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD/MI), o Centro de Operações Conjuntas 

(COC/MD) e o Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS/MS), para 

coordenarem as atividades de socorro e assistência às vítimas de desastres. Ainda, os 

ministérios deveriam proporcionar capacitação, treino e exercícios conjuntos (simulados) para 

aperfeiçoamento das atividades previstas no protocolo (MI; MD; MS, 2012). 

Quanto às atribuições do Ministério da Defesa, por meio do COC/MD, destaca-se a 

missão de mensurar os recursos e planear suas ações conforme o tipo de apoio, a finalidade do 

pedido e o prazo necessário para cumprir a solicitação realizada pelo CENAD/MI. Também 

cabe ao MD gerir e coordenar as Forças sob seu comando para atender às solicitações do 

CENAD/MI. A coordenação das ações relacionadas com a gestão do desastre, em campo, será 

feita pelo Grupo de Apoio a Desastres (GADE), em conjunto com os representantes do MD e 

do MS. Estes serão os responsáveis por coordenar as ações e as equipas dos seus respetivos 

órgãos. A desmobilização do MD e do MS ocorrerá mediante ordem do Chefe do CENAD/MI 

(MI; MD; MS, 2012). 

No ano seguinte, 2013, o Ministério da Defesa publicou o Plano de Emprego das 

Forças Armadas em Caso de Desastres, com a finalidade de orientar o planeamento, 

coordenação e execução das ações a serem desenvolvidas pelas FA em apoio à Defesa Civil, 
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proporcionando maior efetividade ao socorro imediato e à capacidade de estar em ambientes 

afetados por desastres. Este apoio de emergência deve dar prioriadade às regiões Sul, Sudeste 

e Nordeste do país e deverá ocorrer conforme o acordado no Protocolo de Ações assinado 

entre o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde 

(Ministério da Defesa, 2013). 

O Plano ratificou a cooperação das Forças Armadas atuando conjuntamente com 

demais órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) em ações de 

resposta aos desastres naturais ou antrópicos, sem comprometer a sua missão constitucional. 

Para isso, o seu trabalho deverá colaborar com o socorro em situações de emergência e de 

estado de calamidade pública, amenizar os seus efeitos, auxiliar na preservação da vida 

humana e seu bem-estar, contribuir com o restabelecimento da normalidade social (Ministério 

da Defesa, 2013). 

O emprego das Forças Armadas em ações desta natureza efetivar-se-á, basicamente, 

quando houver a emergência de empregá-las para socorro imediato de pessoas em perigo 

iminente e/ou grave prejuízo material afetados por desastres. Para que isso ocorra, as 

Organizações Militares (OM) localizadas em municípios afetados ou próximos atuarão no 

atendimento emergencial, mediante solicitação dos órgãos de defesa civil locais, conforme as 

diretrizes preestabelecidas por cada Força (Ministério da Defesa, 2013). 

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), ao especificar a conceção 

geral da utilização dos seus recursos humanos e militares, enfatizou a importância da 

coordenação dos esforços entre civis e militares, especialmente na fase inicial do socorro, para 

que a atividade seja bem-sucedida. Sobre isso, o documento ressaltou a importância de haver 

contínua ligação entre o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, por meio do Centro de 

Operações Conjuntas (COC/MD), e o Centro de Monitorização e Operações do Centro 

Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD/MI), para que todos os órgãos 

envolvidos, civis e militares, atuem de forma eficaz e eficiente. Independentemente da 

situação de resposta a desastres, a atuação das Forças Armadas limita-se ao apoio e à 

coordenação conjunta com os demais órgãos envolvidos, as ações são de natureza transitória, 

episódica e temporária, bem como o controle operacional é restrito aos seus recursos humanos 

(Ministério da Defesa, 2013). 

O Plano prevê duas situações em que as Forças Armadas poderão ser empregadas em 

ações de apoio à Defesa Civil: através de solicitação do CENAD/MI; e dos governos 

municipais e/ou estaduais diretamente, em situações emergenciais. Em ambos os casos, esse 

apoio deve estar condizente com o acordado no Protocolo de Ações e atender, sempre que 
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possível, aos Planos de Contingência já planeados pelas Forças Armadas e voltados para as 

áreas de Comando e Controle, Logística e Mobilidade (Ministério da Defesa, 2013). 

O documento apresentou, nas suas considerações gerais, a importância de as Forças 

Armadas, ao serem empregadas em situações de desastre, considerarem a possibilidade de 

circunstâncias que acarretem o emprego dos seus recursos humanos para a Garantia da Lei e 

da Ordem15 (GLO), somente mediante autorização do Presidente da República (Ministério da 

Defesa, 2013). 

O Ministério da Defesa publicou a Portaria Normativa n.o 1.771-MD, em julho de 

2014, aprovando as diretrizes para o emprego e a atuação do serviço social das Forças 

Armadas em situações de emergência, desastres, calamidades públicas e ações humanitárias. 

As diretrizes visavam incluir o serviço de assistência social das Forças Armadas nas ações de 

resposta a situações de emergência e desastres, em apoio à população afetada e ao pessoal das 

suas Forças; incentivar a qualificação profissional e capacitação continuada para atuar em 

situações de emergência e gestão de desastres; colaborar na divulgação e orientação, para seu 

pessoal – inclusive nos órgãos de formação militar e nos colégios militares –, de 

procedimentos de prevenção e preparação frente aos riscos de desastres para autoproteção e 

minimização de eventuais danos e prejuízos (Ministério da Defesa, 2014). 

Na Resolução n.o 64/251, de 2014, a ONU enfatizou o caráter fundamentalmente 

civil da assistência humanitária em situações de desastres naturais, bem como reafirmou a 

utilização de capacidades e meios militares, nesses casos, como último recurso16. Para isso, tal 

uso será feito com o consentimento do Estado afetado e em conformidade com o direito 

internacional, incluindo o direito internacional humanitário e os princípios humanitários 

(ONU, 2014). 

O Ministério da Defesa emitiu em 2015 a Portaria Normativa n.o 7/GAP/MD sobre 

as Instruções para Emprego das Forças Armadas em Apoio à Defesa Civil, contendo 

                                                             
15 Garantia da Lei e da Ordem é a «atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos de Segurança Pública 

na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, possui caráter 
excepcional, episódico e temporário. Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da 

República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. A decisão presidencial para o emprego das Forças Armadas nessa situação poderá 

ocorrer diretamente por sua própria iniciativa ou por solicitação dos chefes dos outros poderes constitucionais, 

representados pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos 

Deputados» (Ministério da Defesa, 2015b, p. 129). 
16 O termo Último Recurso compreende a utilização dos recursos militares e da defesa civil como um 

instrumento complementar dos mecanismos de socorro existentes para fornecer um apoio específico em 

resposta a uma «lacuna de assistência humanitária». Para tanto, os recursos militares e de defesa civil 

estrangeiros devem ser solicitados apenas quando não há alternativa civil equivalente e somente para responder 

a uma necessidade humanitária crítica. Esses recursos devem ser exclusivos em capacidade e disponibilidade 

(ONU, 2007c, p. 8). 
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orientações ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas para o planeamento, coordenação e 

execução das atividades de apoio à Defesa Civil. O documento visa aperfeiçoar a atuação das 

Forças Armadas nas suas ações subsidiárias, contribuindo para a sua interoperabilidade com 

os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, reforçando as bases para 

elaboração das suas orientações nas ações de prevenção e resposta a desastres (Ministério da 

Defesa, 2015a). 

A missão das Forças Armadas no apoio à defesa civil é de «cooperar, mediante 

autorização, com os órgãos e entidades que possuem competências relacionadas com a Defesa 

Civil». Para que isso ocorra, as FA devem estar aptas para realizar ações preventivas e de 

resposta aos desastres naturais ou antrópicos, preservando o bem-estar da população, evitando 

perda de vidas humanas e/ou grave prejuízo material e cooperando com o restabelecimento da 

normalidade social. O emprego das Forças Armadas nessas ações ocorrerá conforme os fluxos 

e os procedimentos de gestão estabelecidos no Protocolo de Ações firmado entre o Ministério 

da Integração Nacional, o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde (Ministério da 

Defesa, 2015a). 

O glossário de termos e definições apresentado na Portaria elenca alguns conceitos 

importantes para o entendimento deste estudo, ainda não listados nas legislações examinadas: 

 

[...] Ameaças - um fenômeno adverso, atividade humana ou qualquer condição que possa 

ocorrer com intensidade ou severidade suficiente para causar perda de vidas, danos ou 

impactos à saúde humana, à economia, à infraestrutura e ao meio ambiente. Representa o 
fator externo do risco. 

Ameaças Naturais - são aquelas oriundas da natureza e incluem: 

Hidrometeorológicas - de origem atmosférica, hidrosférica ou oceanográfica, que 

dependem de fatores como a temperatura, a precipitação, o comportamento hidráulico dos 

corpos de água e da evapotranspiração, entre outros. Incluem ciclones tropicais, 

tempestades de granizo, geadas, secas, inundações, ondas de calor ou de frio, trombas de 

água, avalanches de neve e de gelo, tempestades de areia ou poeira, desertificação, etc; 

Geológicas - processos terrestres internos (endógenos) ou de origem tectônica, como 

sismos, tsunamis, atividade de falhas geológicas, atividade e emissões vulcânicas, bem 

como processos externos (exógenos), como movimentos de massas: deslizamentos, quedas 

de pedras, avalanches, colapso superficiais, liquefação, solos expansivos, deslizamentos 
marinhos; e 

Biológicas - de origem orgânica ou provocadas por vetores biológicos, incluindo a 

exposição a microrganismos patogênicos, toxinas ou substancias bioativas, que podem 

causar a morte ou lesões, danos materiais, disfunções sociais e econômicas ou degradação 

ambiental. Podem citar-se, a título de exemplo, surtos de doenças epidêmicas, zoonoses e 

fitonoses contagiosas, pragas de insetos e infestações em massa. 

Ameaças Socionaturais - fenómenos físico-naturais cuja intensidade e recorrência é 

agravada por processos de degradação ambiental e pela intervenção humana direta. 

Exemplo: inundações e deslizamentos resultantes de fenômenos naturais, agravados ou 

influenciados na sua intensidade por processos de desflorestamento e degradação ou 

deterioração de bacias hidrográficas; erosão costeira, agravada pela ação humana, que se 

traduz na deterioração ou destruição de zonas úmidas, mangais, dunas e florestas. 
Ameaças Antrópicas - produzido pela atividade humana na deterioração dos ecossistemas, 

pela produção, distribuição, transporte e consumo de bens, serviços e substâncias perigosas, 
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bem como pela construção e utilização dos edifícios. Exemplos: as atividades humanas que 

utilizam materiais e substâncias perigosas sem as devidas medidas de prevenção e 

preparação para enfrentar acidentes ou contingências, como no caso de zonas industriais, 

transporte de materiais, depósitos de substâncias inflamáveis, estações de serviço, 

laboratórios (que utilizem materiais radioativos e/ou corrosivos), paióis militares, etc, 

próximo de centros populacionais, estratégicos ou vulneráveis.  

Capacidades - combinação de todas as fortalezas e recursos disponíveis que podem reduzir 

o nível de risco, ou os efeitos de um desastre. Também são os meios pelos quais a 

população ou as organizações utilizam as suas habilidades e recursos disponíveis para 

enfrentar o impacto de um desastre. 
[...] Vulnerabilidade - conjunto de características da sociedade, das infraestruturas, dos 

meios de subsistência e ecossistemas, que causam a predisposição ou suscetibilidade física, 

econômica, política, social ou ambiental de uma comunidade a ser afetada ou sofrer efeitos 

adversos quando uma ameaça se manifestar. Representa o fator interno do risco. 

Vulnerabilidades/fatores físico ambientais - qualidade da infraestrutura, padrões de 

ocupação do solo, crescimento populacional, solos e água inadequados, vegetação, 

biodiversidade, bosque, instabilidade de ecossistema, esgotamento de recursos naturais, 

contaminantes tóxicos e perigosos. 

Vulnerabilidades/fatores sociais - percepção do risco, nível de alfabetização e educação, 

condições de saúde, dominação e relações de poder, participação civil, organização social, 

aspectos de gênero e minorias, acesso à informação. 
Vulnerabilidades/fatores político-institucionais - dominação e relações de poder, marcos 

legais, normas, legislação, estado legal e dos direitos humanos, ausência de políticas 

públicas, diretrizes e planos, carência de normas de transparência, de sistemas de controle 

de sanções para quem produzir o risco. 

Vulnerabilidades/fatores econômicos - estado socioeconômico, pobreza, acesso ao crédito 

e empréstimos, acesso à infraestrutura socioeconômica crítica e básica, estrutura de rendas 

e economia, acesso a recursos e serviços, reservas e oportunidades financeiras, incentivos 

ou sanções para a prevenção (Ministério da Defesa, 2015a, p. 23-25). 

 

A 3.ª Conferência Mundial sobre Redução do Risco de Desastres ocorreu em Sendai, 

Japão, em 2015, resultando no Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-

2030. Este documento foi o instrumento sucessor do Marco de Ação de Hyogo para 2005-

2015. O Marco foi baseado em aspetos que garantiram a continuidade do trabalho do Quadro 

de Ação de Hyogo – além de apresentar inovações – que foram solicitados durante as 

consultas e negociações (UNISDR, 2015). 

Cabe salientar que grandes mudanças marcaram a ênfase do Marco de Sendai na 

gestão de risco de desastres, em vez de gestão de desastres. Além disso, o escopo da redução 

do risco de desastres tem-se expandido, para se concentrar em ambos os riscos, naturais e de 

origem humana, bem como ameaças e perigos ambientais, tecnológicos e biológicos. Os 

Estados também reiteraram o seu compromisso em abordar, com caráter urgente, a redução do 

risco de desastres e o aumento da resiliência às catástrofes no contexto do desenvolvimento 

sustentável e na erradicação da pobreza. Para isso, comprometeram-se em integrar as duas 

questões nas políticas, planos, programas e orçamentos de todos os níveis, para discuti-las nos 

níveis adequados (UNISDR, 2015). 

A gestão do risco de desastres, e consequente redução dos riscos, pode ser vantajosa 

ao prevenir perdas futuras, muitas inestimáveis, como no caso de vidas, investindo recursos 
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financeiros poupados em planos de desenvolvimento sustentável e de erradicação da pobreza. 

O Marco de Sendai refere, na avaliação sobre óbices e sucessos do Marco de Ação de Hyogo, 

que os desastres, principalmente nos países em desenvolvimento, continuam a afetar o bem-

estar e a segurança das pessoas, comunidades e países inteiros, causando elevado número de 

mortes, de feridos, de desabrigados e de perdas económicas (UNISDR, 2015). 

A esse propósito, a análise identificou que, em todos os países, o grau de exposição 

de pessoas e bens aumentou mais rapidamente do que diminuiu a vulnerabilidade, o que gerou 

novos riscos e aumento constante em perdas relacionadas com os desastres, com um impacto 

considerável sobre a situação económica, social, sanitária, cultural e ambiental a curto, médio 

e longo prazo, especialmente em âmbito local e comunitário. Todos os países – especialmente 

os países em desenvolvimento, onde a mortalidade e as perdas económicas causadas por 

desastres foram desproporcionalmente maiores – enfrentaram um volume crescente de 

potenciais custos ocultos e dificuldades para cumprir as suas obrigações financeiras, entre 

outras (UNISDR, 2015). 

O Marco de Sendai tem como objetivo orientar a gestão do risco de desastres, 

impedindo o surgimento de novos riscos de desastres e reduzindo os existentes. Para isso, os 

Estados devem implementar medidas integradas e inclusivas – de natureza económica, 

estrutural, jurídica, social, sanitária, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e 

institucional – que previnam e reduzam o grau de exposição às ameaças e à vulnerabilidade a 

desastres, fortalecendo a sua resiliência (UNISDR, 2015). 

Ainda, tendo em vista a experiência adquirida com a execução do Quadro de Ação de 

Hyogo, considerando os resultados esperados e o objetivo elaborado, os Estados devem adotar 

medidas específicas em todos os setores, em níveis local, nacional, regional e global no que 

diz respeito às seguintes áreas prioritárias: 

Prioridade 1: compreender o risco de desastres. As políticas e as práticas de 

gestão de risco de desastres devem ser baseadas na compreensão do risco de desastres em 

todas as suas dimensões – vulnerabilidade, capacidade, grau de exposição de pessoas e bens, 

características das ameaças e do meio ambiente. Estes conhecimentos podem ser aproveitados 

para a avaliação prévia do risco de desastres, a prevenção e mitigação e a elaboração e 

implementação de medidas adequadas de preparação e resposta ao desastre. 

Para isso, é essencial promover o debate e a cooperação entre as comunidades 

científica e tecnológica, outras partes interessadas e decisores políticos para facilitar a 

conexão entre ciência e políticas na gestão do risco de desastres. Ainda, deve-se estimular a 

incorporação dos conhecimentos sobre o risco de desastres – incluindo a prevenção, 
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mitigação, preparação, resposta, recuperação e reabilitação em desastres – na educação formal 

e informal, na educação cívica em todos os níveis e na formação profissional. 

Prioridade 2: fortalecer a governança do risco de desastres para o gerir. A 

governança do risco de desastres é de grande importância para a gestão eficaz do risco de 

desastres em todos os níveis. Para fortalecer a governança, é necessário possuir objetivos 

claros, planos, competências, orientações e coordenação nos setores e entre eles. Sobre isso, o 

fortalecimento da governança do risco de desastres para a prevenção, mitigação, preparação, 

resposta, recuperação e reabilitação é essencial e incentiva a colaboração entre mecanismos e 

instituições na implementação dos instrumentos para a redução risco de desastres e o 

desenvolvimento sustentável. 

Prioridade 3: investir na redução do risco de desastres para a resiliência. Os 

investimentos públicos e privados para prevenir e reduzir o risco de desastres, através de 

medidas estruturais e não-estruturais, são essenciais para aumentar a resiliência económica, 

social, sanitária e cultural das pessoas, das comunidades, dos países e dos seus bens, bem 

como do meio ambiente. Estas medidas são eficazes em função do custo e fundamentais para 

salvar vidas, prevenir e reduzir perdas e garantir a recuperação e a reabilitação efetivas. 

Prioridade 4: aumentar a preparação para situações de desastres a fim de 

responder eficazmente e «reconstruir melhor» nas áreas de recuperação, reabilitação e 

reconstrução. O crescimento constante do risco de desastres, incluindo o aumento do grau de 

exposição de pessoas e bens, combinado com os ensinamentos extraídos de desastres 

passados, reforça a necessidade de prepararação ainda maior para casos de desastres, 

assegurando, assim, a capacidade para resposta e recuperação eficazes em todos os níveis. Os 

desastres têm demonstrado que a integração da redução do risco de desastres em medidas de 

planeamento do desenvolvimento, tornam nações e comunidades mais resilientes e aptas a 

reconstruírem melhor o que se perdeu. 

Para que isso ocorra, o Marco sugere promover a resiliência da infraestrutura 

essencial, nova e existente, incluindo o abastecimento de água, transporte e telecomunicações, 

escolas, hospitais e outras instalações de saúde, para assegurar a sua segurança, eficiência e 

operacionalidade durante e depois dos desastres, preservando os serviços essenciais e de 

socorro. Destaca ainda a necessidade de capacitar a força de trabalho existente e os 

trabalhadores voluntários na resposta aos desastres, reforçando aptidões técnicas e logísticas 

para assegurar uma melhor resposta em situações de emergência. 

Na Resolução n.o 70/107, de 2015, sobre Cooperação Internacional em Assistência 

Humanitária em Casos de Desastres Naturais, do Socorro para o Desenvolvimento, a 
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Assembleia Geral das Nações Unidas enfatizou o caráter fundamentalmente civil da 

assistência humanitária. A Resolução reafirmou a necessidade de que, em situações nas quais 

se utilizem a capacidade e ativos militares como último recurso para apoio na assistência 

humanitária nos casos de desastre natural, esse auxílio ocorrerá mediante o consentimento do 

Estado afetado e conforme o direito internacional, incluindo o direito internacional 

humanitário e os princípios humanitários. O documento abordou, também, a necessidade de 

os Estados-Membros se coordenarem com todos os agentes e as instituições relevantes nos 

momentos iniciais da resposta a desastres, para que a equipa e os recursos militares de apoio à 

assistência humanitária se desdobrem de maneira previsível, de forma consistente e conforme 

necessário (ONU, 2015). 

O Ministério da Integração Nacional, em 2016, emitiu a Instrução Normativa n.o 2, 

aperfeiçoando os procedimentos e critérios para decretar uma situação de emergência ou um 

estado de calamidade pública pelos municípios, estados e pelo distrito federal, e para o 

reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelas entidades federativas. 

O documento elenca os parâmetros para identificar situações que exigem ações de socorro e 

assistência humanitária à população atingida por desastres (Ministério da Integração Nacional, 

2016). 

Os conceitos no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

apresentados nesta Instrução, no seu Anexo VI, atualizam e ampliam os anteriormente 

elencados na Política Nacional de Defesa Civil publicada em 1994, bem como contribuem 

para o entendimento da PNPDEC. Os conceitos listados abaixo interessam, particularmente, a 

este trabalho, por constarem nas principais legislações sobre o assunto: 

 

I - proteção e defesa civil: conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 

e recuperação destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população e a 

promover o retorno à normalidade social, econômica ou ambiental; 

II - ações de prevenção: medidas e atividades prioritárias destinadas a evitar a instalação de 

riscos de desastres. 
III – ações de mitigação: medidas e atividades imediatamente adotadas para reduzir ou 

evitar as consequências do risco de desastre; 

IV - ações de preparação: medidas desenvolvidas para otimizar as ações de resposta e 

minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre; 

V - ações de resposta: medidas emergenciais, realizadas durante ou após o desastre, que 

visam ao socorro e à assistência da população atingida e ao retorno dos serviços essenciais; 

VI - ações de recuperação: medidas desenvolvidas após o desastre para retornar à situação 

de normalidade, que abrangem a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída, e a 

reabilitação do meio ambiente e da economia, visando ao bem-estar social; 

VII - desastre: resultado de eventos adversos, naturais, tecnológicos ou de origem 

antrópica, sobre um cenário vulnerável exposto à ameaça, causando danos humanos, 

materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; 
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VIII - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e 

prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder 

público do ente federativo atingido; 

IX - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastre, causando 

danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de 

resposta do poder público do ente federativo atingido; 

X- ameaça: evento em potencial, natural, tecnológico ou de origem antrópica, com elevada 

possibilidade de causar danos humanos, materiais e ambientais e perdas socioeconômicas 

públicas e privadas; 

XI - vulnerabilidade: exposição socioeconômica ou ambiental de um cenário sujeito à 
ameaça do impacto de um evento adverso natural, tecnológico ou de origem antrópica; 

XII - risco de desastre: potencial de ocorrência de evento adverso sob um cenário 

vulnerável; 

XIII - gestão de risco de desastres: medidas preventivas destinadas à redução de riscos de 

desastres, suas consequências e à instalação de novos riscos; 

XIV - gestão de desastres: compreende o planejamento, a coordenação e a execução das 

ações de resposta e de recuperação; 

[...] 

XVIII - ações de socorro: ações que têm por finalidade preservar a vida das pessoas cuja 

integridade física esteja ameaçada em decorrência do desastre, incluindo a busca e o 

salvamento, os primeiros-socorros e o atendimento pré-hospitalar; 
XIX - ações de assistência às vítimas: ações que têm por finalidade manter a integridade 

física e restaurar as condições de vida das pessoas afetadas pelo desastre até o retorno da 

normalidade; 

XX - ações de restabelecimento de serviços essenciais: ações que têm por finalidade 

assegurar, até o retorno da normalidade, o funcionamento dos serviços que garantam os 

direitos sociais básicos aos desamparados em consequência do desastre; 

[...] 

XXV - dano: resultado das perdas humanas, materiais ou ambientais infligidas às pessoas, 

comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas, como consequência de um 

desastre; 

XXVI - prejuízo: medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial 

de um determinado bem, em circunstâncias de desastre; 
XXVII - perda: privação ao acesso de algo que possuía ou a serviços essenciais; 

XXVIII - recursos: conjunto de bens materiais, humanos, institucionais e financeiros 

utilizáveis em caso de desastre e necessários para o restabelecimento da normalidade. 

(Ministério da Integração Nacional, 2016). 

 

O Decreto n.o 8.978, de 2017, aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da 

Defesa. O documento elenca, entre as atribuições do Ministro da Defesa (MD), a atuação e 

cooperação das Forças Armadas, quando pertinente, com o desenvolvimento nacional e a 

defesa civil no combate a delitos transfronteiriços e ambientais. O Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas, um dos órgãos de assessoramento do MD, é responsável pela coordenação 

dos meios empregados pelas Forças Armadas em ações de defesa civil que lhe forem 

destinadas; pelo emprego conjunto das FA em ações de defesa civil; por alocar, quando 

solicitado, os meios de Comando e Controle17 necessários às ações de defesa civil 

(Presidência da República, 2017a). 

                                                             
17 Comando e Controle (C2) constitui-se no exercício da autoridade e da direção que um comandante tem sobre 

as forças sob o próprio comando, para o cumprimento da missão designada. Viabiliza a coordenação entre a 
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Ainda em 2017, o Ministério da Defesa lançou o Livro Verde de Defesa, 

denominado Defesa & Meio Ambiente: Preparo com Sustentabilidade. O livro integra os 

documentos oficiais brasileiros de defesa: a Política Nacional de Defesa, a Estratégia 

Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. O Livro Verde visa divulgar as 

práticas de gestão ambiental do Ministério da Defesa e das suas Forças Armadas, 

compartilhando informações e operações do Exército, Marinha e Força Aérea em apoio à 

proteção, preservação, sustentabilidade e recuperação do meio ambiente (Ministério da 

Defesa, 2017a). 

O QUADRO 11 - GESTÃO DE DESASTRES E GESTÃO DE RISCO DE 

DESASTRES apresenta os acontecimentos e as legislações que marcaram a evolução da 

gestão de desastres para gestão de risco de desastres em nível mundial e nacional, afetando as 

ações do Exército Brasileiro na resposta a desastres. 

 

QUADRO 11 - GESTÃO DE DESASTRES E GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES 

 

ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1755 

Terramoto de Lisboa: marco 

inicial da racionalização dos 

desastres naturais 

  

1824  

Constituição Política do 

Império do Brazil, de 25 de 

março de 1824 

 

1891  

Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, de 24 

de fevereiro de 1981 

 

1931 

Fundação da Association des 

Lieux de Genève, em Paris, 

França 

  

1934  

Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, de 16 
de julho de 1934 

 

1937 

The International Association 

for the Protection of Civilian 

Populations and Historic 

Buildings in Wartime, em 

Genebra, Suíça 

Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, de 10 de 

novembro de 1937 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
emissão de ordens e diretrizes e a obtenção de informações sobre a evolução da situação e das ações 

desencadeadas (Ministério da Defesa, 2015b, p. 65). 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1942  

Decreto-Lei n.º 4.098, de 06 de 

fevereiro de 1942, define, como 

encargos necessários à defesa 

da Pátria, os serviços de Defesa 

Passiva Anti-Aérea 
 

Decreto-Lei n.º 4.716, de 21 de 

setembro de 1942, dispõe sobre 

a criação e organização da 

Diretoria Nacional do Serviço 

de Defesa Passiva Anti-Aérea 

1943  

Decreto-Lei n.º 5.861, de 30 de 

setembro de 1943, modifica a 

denominação do Serviço de 
Defesa Passiva Anti-Aérea e da 

respetiva Diretoria Nacional 

 

1946  

Decreto-Lei n.o 9.370, de 17 de 

junho de 1946, extingue o 

Serviço de Defesa Civil 
 Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, de 18 de 

setembro de 1946 

1949 

IV Convenção de Genebra, 

relativa à Proteção de Pessoas 

Civis em Tempo de Guerra, de 

12 de agosto de 1949 

  

1960  

Lei n.o 3.742, de 4 de abril de 

1960, dispõe sobre o auxílio 

federal em caso de prejuízos 
causados por fatores naturais 

 

1964 

Resolução 1049, de 15 de 

agosto de 1964, do Conselho 

Económico e Social das Nações 

Unidas, sobre Assistência em 

Casos de Desastres Naturais 

  

1965 

Resolução 2034, de 7 de 

dezembro de 1965, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Assistência em 

Caso de Desastres Naturais 

  

1967  

Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 24 de 

janeiro de 1967 

 
Decreto-Lei n.o 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, dispõe sobre 

a organização da Administração 

Federal, estabelece diretrizes 

para a Reforma Administrativa 

e fornece outras providências 

1968 

Resolução n.o 2435, de 19 de 

dezembro de 1968, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Assistência em 

Caso de Desastres Naturais 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1969 

XXI Conferência Internacional 

da Cruz Vermelha, em 

Istambul, Turquia 

Emenda Constitucional n.o 1, 

de 17 de outubro de 1969, à 

Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 24 de 

janeiro de 1967 
 

Decreto n.º 64.568, de 22 de 

maio de 1969, cria o Grupo de 

Trabalho para elaborar o Plano 

de Defesa Permanente contra 

Calamidades Públicas 

1970 

Resolução n.o 2717, de 15 de 

dezembro de 1970, da 
Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Assistência em 

Caso de Desastres Naturais 

Decreto n.º 67.347 de 5 de 

outubro de 1970, estabelece 

diretrizes e normas de ação para 
Defesa Permanente contra as 

Calamidades Públicas, cria o 

Grupo Especial 

 

1971 

Resolução n.o 2816, de 14 de 

dezembro de 1971, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Assistência em 

Caso de Desastres Naturais e 

Outras Situações de Desastres 

  

1972 

Resolução n.o 2959, de 12 de 

dezembro de 1972, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Assistência em 
Caso de Desastres Naturais e 

Outras Situações de Desastres 

  

1973 

Resolução n.o 3152, de 14 de 

dezembro de 1973, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Assistência em 

Caso de Desastres Naturais 

  

1974 

Resolução n.o 3243, de 29 de 

novembro de 1974, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Fortalecimento 

do Escritório do Coordenador 

das Nações Unidas para 
Socorro em Caso de Desastre 

  

1976 

Convenção n.o 31/72, de 10 de 

dezembro de 1976, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre a Proibição de 

Uso Militar ou Hostil de 

Técnicas de Modificação 

Ambiental 

  

1977 

Protocolos I e II, adicionais às 

Convenções de Genebra de 

1949, de 10 de junho de 1977 

  

1979  

Decreto n.º 83.839, de 13 de 

agosto de 1979, dispõe sobre a 

estrutura básica do Ministério 

do Interior, criando a Secretaria 
Especial de Defesa Civil 
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1983  

Decreto Legislativo n.o 50, de 

28 de junho de 1983, aprova o 

texto da Convenção sobre a 

Proibição do Uso Militar ou 

Hostil de Técnicas de 

Modificação Ambiental, 

assinado pelo Governo 

Brasileiro em Nova Iorque, em 

9 de novembro de 1977 

 

1987 

Resolução n.º 42/169, de 11 de 

dezembro de 1987, da 

Assembleia Geral das Nações 
Unidas, sobre Década 

Internacional para Redução dos 

Desastres Naturais 

  

1988  

Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de 

outubro de 1988 

 
Decreto n.º 97.274, de 16 de 

dezembro de 1988, dispõe 

sobre a Organização do Sistema 

Nacional de Defesa Civil 

(SINDEC) 

1991 

Resolução n.º 46/182, de 19 de 

dezembro de 1991, da 

Assembleia Geral das Nações 
Unidas, sobre Reforço da 

Coordenação da Assistência 

Humanitária de Emergência das 

Nações Unidas  

Decreto n.o 225, de 7 de 

outubro de 1991, promulga a 

convenção sobre a Proibição do 
Uso Militar ou Hostil de 

Técnicas de Modificação 

Ambiental 

 

1992  

Decreto Legislativo n.o 1, de 17 

de março de 1992, aprova os 

textos dos Protocolos I e II de 

1977, adicionais às Convenções 

de Genebra de 1949 

 

1993 

Resolução n.º 48/188, de 21 de 

dezembro de 1993, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Década 
Internacional para Redução dos 

Desastres Naturais 

Decreto Legislativo n.o 849, de 

25 de junho de 1993, promulga 

os Protocolos I e II de 1977 

adicionais às Convenções de 
Genebra de 1949 

 

1994 

Declaração Universal sobre 

Proteção Civil, na 10.ª 

Conferência Mundial sobre 

Proteção Civil, em Amã, 

Jordânia 
Resolução n.o 2, de 12 de 

dezembro de 1994, do 

Conselho Nacional de Defesa 

Civil, aprova a Política 

Nacional de Defesa Civil 

 

1.ª Conferência Mundial sobre 

Redução dos Desastres 

Naturais, em Yokohama, Japão 

Estratégia de Yokohama para 

um mundo mais seguro: 

Diretrizes para a prevenção dos 

desastres naturais, a preparação 

para casos de desastre e a 
mitigação dos seus efeitos 
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1999 

Estratégia Um Mundo mais 

Seguro no Século XXI: 

Desastres e Redução de Riscos 

  

Fórum de Programas sobre a 

Década Internacional para a 

Redução dos Desastres 

Naturais, em Genebra, Suíça 

Mandato de Genebra sobre a 

Redução de Desastres 

Resolução n.o 54/219, de 22 de 

dezembro de 1999, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Década 

Internacional para Redução dos 
Desastres Naturais: novas 

disposições 

2001 

Resolução n.o 56/195, de 21 de 

dezembro de 2001, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Estratégia 

Internacional de Redução de 

Desastres Naturais 

 

Portaria n.° 570-Cmt Ex, de 6 

de novembro de 2001, institui a 

Política de Gestão Ambiental 

do Exército Brasileiro 

Portaria n.º 571-Cmt Ex, de 6 

de novembro de 2001, institui a 

Diretriz Estratégica de Gestão 

Ambiental do Exército 

Brasileiro 

2003 

Resolução n.o 58/214, de 23 de 

dezembro de 2003, da 

Assembleia Geral das Nações 
Unidas, sobre Estratégia 

Internacional para Redução de 

Desastres 

Lei n.o 10.683, de 28 de maio 

de 2003, dispõe sobre a 
organização da Presidência da 

República e dos Ministérios 

Portaria n.º 816-Cmt Ex, de 19 

de dezembro de 2003, aprova o 
Regulamento Interno e dos 

Serviços Gerais 

2004 

Resolução 59/212, de 20 de 

dezembro de 2004, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Cooperação 

Internacional para a Assistência 

Humanitária nos Casos de 

Desastre Natural: desde o 

Socorro até o Desenvolvimento 

  

2005 

2.ª Conferência Mundial sobre 

Redução dos Desastres, em 
Hyogo, Japão 

Lei n.o 5.376, de 17 de 

fevereiro de 2005, dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC) e o Conselho 

Nacional de Defesa Civil 

 

Declaração de Hyogo; Marco 

de Ação de Hyogo para 2005-

2015: aumento da Resiliência 

das Nações e Comunidades 

face aos Desastres; Declaração 

Comum da Reunião Especial 

sobre o Desastre do oceano 

Índico: Redução dos Riscos 

para um Futuro mais Seguro 

Resolução n.o 60/125, de 15 de 

dezembro de 2005, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Cooperação 
Internacional em Assistência 

Humanitária em Casos de 

Desastres Naturais, do Socorro 

para o Desenvolvimento 
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2006   

Portaria n.º 802-Cmt Ex, de 8 

de novembro de 2006, aprova a 

Diretriz Estratégica de Apoio à 

Defesa Civil 

2007 

Resolução n.o 62/92, de 17 de 

dezembro de 2007, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Cooperação 

Internacional em Assistência 

Humanitária em Casos de 

Desastres Naturais, do Socorro 

para o Desenvolvimento 

  

Criação da Plataforma Global 
para o Mecanismo de Redução 

de Riscos de Desastres 

Diretrizes de Oslo 

2008  
Enchente no estado de Santa 

Catarina 

Portaria n.° 014-DEP, de 8 de 

fevereiro de 2008, aprova as 

Normas para a Promoção da 

Educação Ambiental nos 

Estabelecimentos de Ensino e 

nas Organizações Militares 

Subordinados e/ou Vinculados 

ao Departamento de Ensino e 

Pesquisa 

2009 

Relatório n.o 64/350, de 11 de 

setembro de 2009, do 
Secretário-Geral das Nações 

Unidas, sobre Alterações 

Climáticas e suas Possíveis 

Implicações para a Segurança 

  

2010 

Terramoto no Haiti Decreto n.o 7.257, de 4 de 

agosto de 2010, dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC), sobre o 

reconhecimento de situação de 

emergência e estado de 

calamidade pública, sobre as 

transferências de recursos para 

ações de socorro, assistência às 
vítimas, restabelecimento de 

serviços essenciais e 

reconstrução nas áreas atingidas 

por desastre 

O Estado-Maior do Exército 

publica o documento O 

Processo de Transformação do 

Exército 

Resolução n.o 64/251, de 22 de 

janeiro de 2010, da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, sobre 

Cooperação Internacional em 

Assistência Humanitária em 

Casos de Desastres Naturais, do 

Socorro para o 

Desenvolvimento 

Informe 64/701, de 8 de março 
de 2010, do Secretário-Geral 

das Nações Unidas, sobre 

Segurança Humana 

2011  

Enchente e deslizamento no 

estado do Rio de Janeiro Portaria n.o 001, de 26 de 

setembro de 2011, aprova as 

Instruções Reguladoras para o 

Sistema de Gestão Ambiental 

no âmbito do Exército (IR 50-

20) 

Criação do Centro Nacional de 

Monitorização e Alertas de 

Desastres Naturais 

(CEMADEN), vinculado ao 

Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) 
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2012 

Resolução n.o 67/209, de 21 de 

dezembro de 2012, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Estratégia 

Internacional para Redução de 

Desastres 

Programa 2040 - Gestão de 

Riscos e de Desastres, do Plano 

Plurianual 2012-2015 

Principais Projetos Estratégicos 

indutores do Processo de 

Transformação do Exército 

Brasileiro: Sistema de 

Monitorização de Fronteiras 

(SISFRON), Sistema Integrado 

de Proteção de Estruturas 

Estratégicas Terrestres 

(PROTEGER), DEFESA 

CIBERNÉTICA, GUARANI, 

DEFESA ANTIAÉREA, 
ASTROS 2020, Recuperação 

da Capacidade Operacional da 

Força Terrestre (RECOP) 

Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 

2012, institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (PNPDEC); dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (SINPDEC) e o 
Conselho Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (CONPDEC); 

autoriza a criação de sistema de 

informações e monitorização de 

desastres 

Protocolo de Ações firmado 

entre o Ministério da Integração 

Nacional, Ministério da Defesa, 

Ministério da Saúde visando 

fluxos e procedimentos de 

gestão para ações de resposta 

da esfera federal em situações 

de desastres 

Plano Nacional de Gestão de 
Riscos e Resposta a Desastres 

Naturais 

2013  
Plano de Emprego das Forças 

Armadas em Caso de Desastres 
 

2014 

Resolução n.o 64/251, de 23 de 
dezembro de 2014, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Cooperação 

Internacional em Assistência 

Humanitária em Casos de 

Desastres Naturais, do Socorro 

para o Desenvolvimento 

Portaria Normativa n.o 1.771, 
de 16 de julho de 2014, aprova 

as diretrizes para o emprego e a 

atuação do serviço social das 

Forças Armadas em situações 

de emergência, desastres, 

calamidades públicas e ações 

humanitárias 

Diretriz de Planeamento de 

Ações Subsidiárias n.o 01/14 – 

Emprego do Exército Brasileiro 

em ações de apoio à Defesa 

Civil 

Nota de Coordenação 

Doutrinária n.o 01/2014-C Dout 

Ex/EME, Operações de Ajuda 

Humanitária 

1.º Simpósio sobre Força de 

Ajuda Humanitária, no qual foi 
apresentada a implantação do 

Subprojeto Força de Ajuda 

Humanitária 

Portaria n.º 196-EME, de 28 de 

agosto de 2014, aprova a 

Diretriz para o projeto Novo 

Sistema de Engenharia (um dos 

objetivos do projeto é 

«aperfeiçoar o controle 

ambiental nas atividades 

militares») 

Portaria n.o 010-EME, de 29 de 

janeiro de 2014. Aprova o 
Manual de Campanha EB20-

MC10.211 Processo de 

Planeamento e Condução das 

Operações Terrestres 
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2015 

3.ª Conferência Mundial sobre 

Redução do Risco de Desastres, 

em Sendai, Japão 
Portaria Normativa n.o 

7/GAP/MD, de 13 de janeiro de 

2016, aprova as Instruções para 

Emprego das Forças Armadas 

em Apoio à Defesa Civil 

MD33-I01 

Portaria n.o 004-EME, de 05 de 

janeiro de 2015, aprova o 

Manual de Campanha EB20-

MC-10.208 Proteção 

Resolução n.o 70/107, de 10 de 

dezembro de 2015, da 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, sobre Cooperação 

Internacional em Assistência 

Humanitária em Casos de 

Desastres Naturais, do Socorro 

para o Desenvolvimento 

2016  

Instrução Normativa n.o 2, de 

20 de dezembro de 2016, 
estabelece procedimentos e 

critérios para a decretação de 

situação de emergência ou 

estado de calamidade pública 

pelos Municípios, Estados e 

pelo Distrito Federal, e para o 

reconhecimento federal das 

situações de anormalidade 

decretadas pelos entes 

federativos 

 

2017  

Decreto n.o 8.978, de 1 de 

fevereiro de 2017, aprova a 
Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão e das 

Funções de Confiança do 

Ministério da Defesa 

Portaria n.o 465-Cmt Ex, de 17 
de maio de 2017, aprova a 

Política de Gestão de Riscos do 

Exército Brasileiro (EB10-P-

01.004) 

Ministério da Defesa publica o 

Livro Verde de Defesa: Defesa 

& Meio Ambiente: Preparo 

com Sustentabilidade 

Portaria n.o 222-EME, de 5 de 

junho de 2017, aprova a 

Metodologia da Política de 

Gestão de Riscos do Exército 

Brasileiro (EB20-D-07.089) 

FONTE: A autora (2017) 

 

3.1.1 Gestão de risco de desastres, situações de emergência e atuação do Exército Brasileiro 

 

A missão do Exército Brasileiro, de forma sintética, é «defender a pátria, garantir os 

poderes constitucionais, a lei e a ordem. Apoiar a política exterior do país. Cumprir 

atribuições subsidiárias» (Exército Brasileiro, 2014d, p. 21). No tocante às atividades 

subsidiárias, o Exército deverá cooperar com o desenvolvimento nacional18 e a defesa civil19, 

conforme determinado pelo Presidente da República. Como a sua missão é ampla, o Exército 

                                                             
18 Cooperar, em caráter subsidiário, com os órgãos públicos federais, estaduais e municipais na execução de 

obras e serviços de engenharia e ações de caráter geral, como a participação em campanhas institucionais de 

utilidade pública ou de interesse social nacional (Exército Brasileiro, 2014d, p. 23). 
19 Atuação do Exército em cooperação com os órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), com 

ações estruturadas de resposta à ocorrência de desastre natural ou antrópico, a fim de contribuir com o socorro 

às situações de emergência e de estado de calamidade pública, atenuando os efeitos destes, ajudando na 

preservação da vida humana e do bem-estar da população atingida e cooperando com o restabelecimento da 

normalidade social (Exército Brasileiro, 2014d, p. 23). 
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destaca-se no cenário nacional pelo seu papel no desenvolvimento sustentável, tanto por ações 

de defesa do território brasileiro quanto pelas ações subsidiárias. 

O Comandante do Exército publicou, em 2001, as Portarias n.º 570 e n.º 57120, nas 

quais aprovou a Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro e a Diretriz Estratégica 

de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, respetivamente. A Política de Gestão Ambiental 

do EB elencou alguns objetivos relacionados com a gestão de risco de desastres, embora não 

utilizando essa terminologia, mas ao orientar a implementação e o desenvolvimento da gestão 

ambiental, cumprindo a sua missão constitucional e as suas atribuições subsidiárias; capacitar 

recursos humanos especialistas em gestão ambiental, para elaborar estudos e relatórios de 

impactos ambientais das obras e das atividades militares; incentivar a consciencialização de 

prevenção, preservação, conservação, melhoria e recuperação do ambiente natural, adotando 

práticas que evitem a degradação ambiental (Exército Brasileiro, 2001a). 

Já a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro destacou as 

premissas básicas da gestão ambiental, determinando o cumprimento de toda legislação 

ambiental que ao EB se aplique, evitando causar degradação ambiental e comprometendo-se 

com a qualidade ambiental e a capacitação dos seus membros. Para isso, o Sistema de Gestão 

Ambiental do Exército Brasileiro (SIGAEB) deverá procurar criar, no seu público interno, 

hábitos e procedimentos para prevenir, preservar, conservar, aperfeiçoar e recuperar o meio 

ambiente; desenvolver projetos contendo a racionalização do uso de recursos naturais, bem 

como as suas proteção e preservação como fundamentais no planeamento e na execução de 

atividades e obras (Exército Brasileiro, 2001b). 

O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais orienta as ações a serem adotadas 

quanto à prevenção e preservação do ambiente no qual as organizações militares do Exército 

se localizam, bem como quanto à gestão de risco das atividades militares, de rotina e de 

treino. Há militares designados para esse tipo de gestão, tais como o Oficial de Defesa 

Química, Biológica e Nuclear, o Oficial de Munições e Manutenção de Armamento, os 

Oficiais de Prevenção de Acidentes, entre outros (Exército Brasileiro, 2003b). 

O Exército Brasileiro publicou, em 2006, a Portaria n.º 802, aprovando a Diretriz 

Estratégica de Apoio à Defesa Civil, com a finalidade de orientar as atividades de 

coordenação desenvolvidas pelo Exército e na execução das suas ações de apoio às atividades 

relacionadas com a defesa civil. Como órgão do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

                                                             
20 A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao poder público a responsabilidade de preservar a natureza. Na 

sequência, a Lei n.o 7.804, de 18 julho de 1989, trata no seu Art. 6.º que os órgãos públicos são os responsáveis 

por proteger a qualidade ambiental ou disciplinar o uso dos recursos ambientais (Senado Federal do Brasil, 

1988). 
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(SINPDEC), as atribuições do Exército são: cooperar com ações de resposta aos desastres e 

reconstrução e em ações de busca e salvamento; participar em atividades de prevenção e 

reconstrução; apoiar as ações da Defesa Civil com pessoal, material e meios de transporte 

(Exército Brasileiro, 2006). 

As diretrizes indicam que as ações de cooperação com o SINPDEC sejam transitórias 

e episódicas, tendo o Estado-Maior do Exército (EME) a atribuição de orientar as ações do 

Exército em apoio às atividades de defesa civil, conforme a legislação em vigor, e o Comando 

de Operações Terrestres (COTER) como coordenador da preparação e da atuação do Exército 

nas ações da Defesa Civil. Para obter êxito e alcançar melhor resposta aos desastres e à 

reconstrução de locais afetados, deve ser dada prioridade às ações de prevenção e preparação 

para emergências e desastres nos planeamentos operacionais. Ainda, determinam a realização 

de exercícios de simulação em conjunto com outros órgãos do SINPDEC, em diversos níveis 

de atuação, privilegiando regiões mais vulneráveis à ocorrência de desastres, bem como áreas 

de preservação ambiental (Exército Brasileiro, 2006). 

A atuação do Exército Brasileiro, em cooperação com o SINPDEC, ocorrerá em duas 

situações distintas. Primeiro, em acontecimentos planeados de prevenção e preparação dos 

municípios, com o intuito de reduzir vulnerabilidades aos desastres. Segundo, em 

acontecimentos de emergência, no caso de ocorrência de desastres que exijam resposta 

imediata. Em ambos os casos, a participação do Exército no apoio à Defesa Civil ocorrerá, 

sempre, em regime de cooperação com os órgãos envolvidos, descartando a situação de 

subordinação de tropas a autoridades civis (Exército Brasileiro, 2006). 

Na Portaria n.° 014, de 2008, o Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército 

Brasileiro normatizou a Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e 

nas Organizações Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento. Entre as 

orientações gerais das normas, a abordagem da educação ambiental, sob o enfoque naturalista, 

nos cursos de formação de recursos humanos na Força – particularmente interessa a este 

estudo o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar 

Bélico, ofertado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e na Academia Militar das 

Agulhas Negras – além de contextualizar as inter-relações entre o homem e a natureza, as 

suas consequências e responsabilidades para com o meio ambiente, destaca a necessidade de 

«atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas» (Exército Brasileiro, 

2008a, p. 4). Outro aspeto importante apresentado nas orientações gerais da Portaria diz 

respeito à necessidade de a educação ambiental, ministrada nos estabelecimentos de ensino 
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militares, «considerar a possibilidade de o Exército atuar em cooperação com o Estado no 

combate às catástrofes ecológicas» (Exército Brasileiro, 2008a, p. 4). 

Em maio de 2010, o Estado-Maior do Exército Brasileiro publicou o Processo de 

Transformação do Exército. O documento foi resultado de estudos, diagnósticos e conceções 

do Exército, de especialistas civis e militares brasileiros e internacionais, dando início ao 

processo de transformação da Força (Exército Brasileiro, 2010a). 

Ao justificar a necessidade de transformação do Exército, um dos motivos 

apresentados diz respeito à atuação do Exército Brasileiro na resposta ao terramoto ocorrido 

no Haiti, em janeiro de 2010, meses antes de o referido documento ser concluído. Na ocasião 

do desastre, o Brasil não conseguiu prestar assistência imediata no país no qual o Exército 

Brasileiro exerce o comando militar da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti 

(MINUSTAH). A solicitação de reforço da tropa brasileira, feita pela ONU, só ocorreu 

efetivamente decorridas três semanas após o desastre. Dessa forma, o documento evidenciou a 

restrita capacidade do Brasil em projetar internacionalmente a sua força e a sua resposta 

rápida em situações de desastre (Exército Brasileiro, 2010a). 

A Portaria n.o 001, de 2011, do Departamento de Engenharia e Construção, 

aprovando as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no âmbito do 

Exército, ao estabelecer os procedimentos em todos os setores do Exército Brasileiro para a 

gestão ambiental, inclui a gestão do risco para evitar e minimizar, o máximo possível, 

respeitando a sua missão constitucional, danos e/ou impactos ambientais. A Portaria 

determina, para isso, que toda a organização militar contemple no seu Plano de Gestão 

Ambiental ações de prevenção, redução e controle de riscos e emergências ambientais 

adequados à sua localização e às suas atividades quotidianas e militares (Exército Brasileiro, 

2011b). 

Em 2012, o Comandante do Exército Brasileiro definiu os chamados Principais 

Projetos Estratégicos indutores do Processo de Transformação do Exército Brasileiro: Sistema 

de Monitorização de Fronteiras (SISFRON), Sistema Integrado de Proteção de Estruturas 

Estratégicas Terrestres (PROTEGER), DEFESA CIBERNÉTICA, GUARANI, DEFESA 

ANTIAÉREA, ASTROS 2020, Recuperação da Capacidade Operacional da Força Terrestre 

(RECOP). O Projeto Estratégico PROTEGER é um complexo sistema com a finalidade de 

ampliar a capacidade do Exército de coordenar operações para proteger as Estruturas 
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Estratégicas Terrestres do Brasil21 em situação de crise, apoio à proteção e defesa civil em 

caso de desastres, em áreas contaminadas por agentes químicos, biológicos, radiológicos e 

nucleares, bem como nas ações de prevenção, antecipação e emprego operacional na gestão 

de risco de desastres, entre outras operações subsidiárias (Exército Brasileiro, 2013a). 

A finalidade do PROTEGER é contribuir para a proteção da população, a gestão de 

riscos e a adoção de medidas adicionais de proteção ao planeamento e a procedimentos do 

Exército. Para que isso seja possível, o Projeto apresenta medidas a serem adotadas pela 

Força, das quais interessa destacar (Exército Brasileiro, 2013a, p. 24): 

• Ampliar a capacitação específica dos recursos humanos do Exército Brasileiro; 

• Contribuir com sistemas de coordenação interagências, para a monitorização e a 

proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres do País; 

• Associar o treino de tropas a medidas preventivas, direcionadas para a dissuasão 

de ameaças e para a redução de riscos; 

• Ampliar as capacidades de o Exército contribuir no controle de danos e na 

assistência à população em situações de desastres; 

• Fornecer apoio logístico e infraestrutura de gestão de crises a outros órgãos e 

instituições envolvidos nessas ações. 

As ações de proteção planeadas pelo PROTEGER estão ordenadas em três níveis, 

habilitando o Exército Brasileiro a fazer frente aos desafios de proteger o património do país 

(Exército Brasileiro, 2013a, p. 24-25): 

• Prevenção: ações diversas para dissuasão de ameaças; 

• Antecipação: mediante a capacitação de recursos humanos em estado de 

prontidão, atuando antes do agravamento de crises e riscos; 

• Emprego operacional de recursos humanos: utilização de tropas bem treinadas, 

equipadas adequadamente e em quantidade suficiente, protegendo o Estado e a sociedade de 

ações adversas ou ameaças. 

O Estado-Maior do Exército emitiu a Nota de Coordenação Doutrinária n.o 01/2014, 

em abril de 2014, sobre Operações de Ajuda Humanitária22, elaborada pelo Centro de 

                                                             
21 As Estruturas Estratégicas Terrestres são infraestruturas críticas: instalações, serviços, bens e sistemas cuja 

interrupção ou destruição, total ou parcial, provocarão sério impacto social, ambiental, económico, político, 

internacional ou à segurança do Estado e da sociedade (Exército Brasileiro, 2013a, p. 22). 
22 Operação de Ajuda Humanitária é concebida especificamente para aliviar o sofrimento humano, decorrente 

de desastres, que representem séria ameaça à vida ou resultem em extenso dano ou perda de propriedade, bem 

como para prestar assistência cívico-social. Destina-se a complementar, com a utilização de meios militares, o 

esforço de resposta à desastre do governo e de organizações não governamentais (Exército Brasileiro, 2014e, p. 

4). 
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Doutrina do Exército, estabelecendo a conceção doutrinária para o emprego das tropas do 

Exército nesse tipo de operações, em território nacional ou internacional. O documento alerta 

para os efeitos de segunda ou terceira ordem decorrentes dos desastres, como convulsões 

sociais e graves perturbações da lei e da ordem. Sobre isso, essa situação deve ser considerada 

e incluída no planeamento de atuação do Exército, incluindo, se necessário, medidas de 

proteção (Exército Brasileiro, 2014e). 

Quanto às capacidades23 requeridas, a Nota esclarece que o emprego de tropas do 

Exército nesse tipo de operações, normalmente, deverá ser realizado utilizando as capacidades 

inerentes às organizações militares, independentemente de ocorrerem em território nacional 

ou internacional. A intenção do Exército é agregar as capacidades disponíveis na Força, 

empregando recursos humanos e materiais destinados ao cumprimento da sua missão 

constitucional, complementando os meios civis para resposta aos desastres. Duas capacidades 

são listadas como fundamentais para que o apoio do Exército seja eficiente em caso de 

desastres, permitindo o seu emprego adequado: «realizar a avaliação do desastre; estabelecer a 

ligação com as autoridades locais, com outras agências envolvidas e com a imprensa» 

(Exército Brasileiro, 2014e, p. 11-12). 

Realizar a avaliação do desastre possibilita identificar as reivindicações presentes em 

cada situação de emergência, o que determinará que capacidades serão empregadas para atuar 

no desastre. Conforme cada desastre ocorrido e as suas necessidades, poderão ser empregadas 

capacidades inerentes a todas as funções de combate do Exército (exceto a função Fogos): 

Comando e Controle, Movimento e Manobra, Logística, Proteção e Inteligência. A ligação 

com autoridades locais e outros agentes da região afetada pelo desastre propicia adotar as 

medidas necessárias para coordenação e controle do emprego da tropa militar (Exército 

Brasileiro, 2014e). 

O documento lista as capacidades de Comando e Controle, Movimento e Manobra, 

Logística, Proteção e Inteligência geralmente empregadas nas Operações de Ajuda 

Humanitária: 

 

7.5.1 Capacidades de Comando e Controle 

- Realizar a avaliação de desastres; 

- Realizar a ligação com autoridades e outras agências; 

                                                             
23 Capacidade Militar é um «conceito aplicado no nível estratégico que representa a aptidão de uma Força 

Armada para executar as operações que lhe cabem como instrumento da expressão militar do poder nacional. É 

obtida mediante a combinação de soluções organizacionais que integram as áreas de doutrina, organização, 

adestramento, material, liderança, educação, pessoal e infraestrutura. No processo para definir as capacidades 

requeridas a cada Força, consideram-se, basicamente, as conjunturas nacional e internacional, as potenciais 

ameaças ao país e o grau de risco associado a essas ameaças» (Ministério da Defesa, 2015b, p. 55). 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

143 

- Estabelecer Sistemas de C2; 

- Realizar Operações de Informação. 

7.5.2 Capacidades de Logística 

- Realizar o planeamento logístico; 

- Gerenciar contratos; 

- Gerenciar estoques; 

- Realizar a triagem de doações; 

- Realizar a purificação de água; 

- Realizar apoio de saúde (triagem e pronto atendimento); 

- Distribuir alimentação, água e outros itens, como cobertores, kit de higiene e 
medicamentos; 

- Realizar transportes (terrestre, fluvial e aeromóvel); 

- Realizar reparo e construção; 

- Proporcionar apoio técnico de engenharia; 

- Realizar evacuação; 

- Realizar serviços mortuários devidamente controlados; 

- Montar e operar acampamentos para deslocados e refugiados. 

7.5.3 Capacidades de Inteligência 

- Executar reconhecimentos (aéreo e terrestre); 

- Processar dados de inteligência; 

- Analisar e avaliar a população, o terreno, possíveis forças adversas e as condições 
meteorológicas. 

7.5.4 Capacidades de Proteção 

- Realizar o isolamento de área; 

- Manusear e controlar produtos perigosos; 

- Prover a segurança da tropa; 

- Prover a segurança de campos de internamento de civis (deslocados/refugiados); 

- Prover a segurança de instalações e locais de armazenagem e distribuição; 

- Prover a segurança de comboios; 

- Realizar monitoramento e detecção QBRN; 

- Realizar descontaminação; 

- Executar controle de danos QBRN; 

- Realizar o controle e a guarda de presos. 
7.5.5 Capacidades de Movimento e Manobra 

- Realizar Operações de GLO; 

- Operar e controlar zonas de pouso de helicópteros; 

- Controlar o movimento de pessoas (Exército Brasileiro, 2014e, p. 12-13). 

 

As ações do Exército são muito amplas e aplicam-se a todos os seus níveis de gestão, 

como se pode verificar nas capacidades listadas. Embora o Exército esteja apto a responder 

imediatamente a situações de emergência e/ou de calamidade pública, as suas ações devem 

restabelecer a normalidade com a maior brevidade possível, até que o governo local tenha 

condições de assumir o controle da situação novamente (Exército Brasileiro, 2014e). 

Quanto às capacidades do Exército Brasileiro utilizadas em operações de ajuda 

humanitária decorrente de desastres, elencadas na Nota emitida em 2014, verifica-se que elas 

estão muito próximas às capacidades das Forças Armadas dos Estados Unidos da América 

para atuarem, também, em resposta a desastres. As capacidades do EB também estão 

similares ao estudo académico, referência sobre o assunto, realizado por Pettit e Beresford 

(2005). Pettit e Beresford (2005) apresentam as capacidades operacionais dos militares 

utilizadas no socorro a emergências, decorrentes de desastres. Assim, compreende-se que as 
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capacidades operacionais do Exército Brasileiro estão alinhadas com o debate académico, 

ainda restrito e escasso em quantidade (Rosa, 2016), sobre o emprego de forças armadas em 

operações de ajuda humanitária, especificamente nas situações de emergência decorrentes de 

desastres. 

O estudo realizado por Apte e Yoho (2012) identificou as principais capacidades de 

organizações militares e não militares, dos EUA, para atuarem em resposta a desastres. Assim 

como o Exército Brasileiro, as Forças Armadas norte-americanas utilizam capacidades 

relativas à função de combate para atuarem tanto em situações de conflito armado/guerra 

quanto em desastres. Isso ocorre porque ambas as situações compartilham características 

comuns, tais como presença de pessoas deslocadas, feridas e vulneráveis, bem como a 

necessidade de as forças militares atuarem na oferta de infraestrutura e no suporte vital (água 

potável, instalações de tratamento de águas residuais e acesso a cuidados médicos) (Apte; 

Yoho, 2012; Exército Brasileiro, 2014e). 

O QUADRO 12 lista as capacidades essenciais das Forças Armadas dos Estados 

Unidos da América e das organizações não militares, combinando-as com as capacidades 

essenciais necessárias para responder efetivamente a um desastre natural: 

 

QUADRO 12 - CAPACIDADES ESSENCIAIS PARA O APOIO HUMANITÁRIO E MILITAR 

 

CAPACIDADES CAPACIDADES ESSENCIAIS MILITARES 

Gestão da Informação e do 

Conhecimento 

•Coleta de informações 

•Sensoriamento remoto 

•Vigilância aérea 

•Suporte de tecnologia e informação (TI) 

•Lições aprendidas e fiscalização 

Avaliação das necessidades 

•Avaliação da informação 

•Tempo de espera 

•Situação no terreno 

Suprimento 

•Gestão de abastecimento e equipamentos 

• Inventário/estoque de pré-posicionamento 

•Gestão de inventário 

Fornecimento e Distribuição 
•Mobilidade e suporte da Força Armada 

•Atuação na utilização e distribuição conjuntas 

Suporte de serviço de saúde 
•Gestão de acidentes e movimentação de pacientes 

•Medicina preventiva e vigilância da saúde 

Colaboração e Governança 

•Linha de poder fixa 

•Comando e controle 

•Redes estabelecidas 

•Desafios a serem transpostos 

FONTE: Adaptado de Apte e Yoho (2012, p. 15) 
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As capacidades essenciais militares dos EUA para atender às capacidades e aos 

serviços essenciais num desastre (Gestão da Informação e do Conhecimento, Avaliação das 

Necessidades, Abastecimento, Implementação e Distribuição, Suporte ao Serviço de Saúde, 

Colaboração e Governança) são semelhantes às listadas pelo Exército Brasileiro (Comando e 

Controle, Logística, Inteligência, Proteção, Movimento e Manobra). Ainda que o Exército 

Brasileiro incorpore um grande número de capacidades listadas na Logística, as Forças 

Armadas norte-americanas distribuíram-nas nas capacidades Abastecimento, Suporte ao 

Serviço de Saúde, Implementação e Distribuição, por exemplo. 

Pettit e Beresford (2005) propõem um modelo com as principais capacidades 

operacionais dos militares que, comummente, são empregadas pelas forças armadas na 

resposta a desastres: 

 

QUADRO 13 - CAPACIDADES OPERACIONAIS DOS MILITARES 

 

CAPACIDADES CAPACIDADES OPERACIONAIS MILITARES 

Segurança 

•Estabelecimento de «abrigos» 

•Proteção de material de socorro 

•Manutenção de uma presença armada credível para reduzir a ameaça de violência 

Transporte e 

Logística 

•Transporte de pessoas e suprimentos 

•Fornecimento contínuo de equipamentos e materiais 

Construção e 

Reparação 

•Construção ou reparação de infraestrutura essencial - estradas, portos, aeroportos, 

ferrovias e instalações de armazenamento 

Comando, Controle 

e Comunicações 

•Sistemas de comunicação sofisticados 

•Planeamento de contingência rápido e complexo 

•Recursos de planeamento e direção central 

•Quadro básico de comunicação para organizações de ajuda humanitária 

Cuidados Médicos 

•Equipes médicas e sistemas de evacuação para pronto emprego 

•Prevenção e controle de doenças 

•Uso de unidades de purificação de água no campo 

Unidades 

Especializadas 

•Pessoal treinado para interagir entre as populações militares e civis 

•Especialistas em transportes, negócios, direito, comunicações, saúde, policiamento 

Preparação 
•Formação conjunta de pessoal militar e civil para atuação em desastres e 

catástrofes 

FONTE: Adaptado de Pettit e Beresford (2005, p. 319) 

 

Pettit e Beresford (2005) apresentam capacidades militares similares com as 

elencadas pelas Forças Armadas norte-americanas e pelo Exército Brasileiro: Segurança; 

Transporte e Logística; Construção e Reparação; Comando, Controle e Comunicações; 

Cuidados Médicos; Unidades Especializadas; Preparação. No entanto, o estudo incorpora a 

preparação como uma capacidade integrante do modelo de emprego das forças armadas em 

gestão de desastres. A preparação dos recursos humanos militares é uma atividade permanente 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

146 

nas forças armadas, pois a capacitação continuada proporciona o estudo e o treino nas 

diferentes etapas da carreira, conforme os desafios e a posição profissional ocupada pelo 

militar. 

Entre os dias 6 e 7 de maio de 2014, ocorreu no Comando Militar do Nordeste24 

(CMNE) o 1.º Simpósio sobre Força de Ajuda Humanitária do Exército Brasileiro, com o 

objetivo de compartilhar os conhecimentos sobre operações de ajuda humanitária adquiridos 

pelo Exército Brasileiro (Exército Brasileiro, 2014f). 

O Comando de Operações Terrestres (COTER) apresentou, no Simpósio, a 

implantação do Subprojeto Força de Ajuda Humanitária. Inicialmente implementado no 

CMNE, realizando a experimentação de uma doutrina totalmente brasileira para resposta a 

desastres, o Subprojeto tem a finalidade de aperfeiçoar a capacidade de resposta do Exército 

Brasileiro a situações de emergência decorrentes de desastres naturais. As organizações 

militares nas quais o Subprojeto for experimentado devem ser adequadas à composição de 

Emprego Dual25 (Exército Brasileiro, 2014f, p. 29). Entre as ações a serem implementadas 

pelo Subprojeto, destacam-se a capacitação dos recursos humanos com o intuito de melhorar 

os procedimentos operacionais, logísticos e administrativos da Força, e as reuniões de 

trabalho conjunto com representantes militares e civis das instituições e organizações 

envolvidas as atividades de proteção e defesa civil (Exército Brasileiro, 2014f). 

No mesmo Simpósio, o Estado-Maior do Exército, ao apresentar as orientações para 

as organizações militares preparadas para seu o emprego dual, ratifica que o caráter 

secundário das operações de ajuda humanitária justifica a opção da conceção dual destas 

Organizações, não havendo necessidade de criar unidades militares exclusivamente 

empregadas para esse tipo de operações. Desta forma, o emprego de tropas militares em 

operações de ajuda humanitária deverá ser realizado com os meios existentes, organizando-se 

conforme as necessidades de cada situação específica (Exército Brasileiro, 2014g, p. 34-36). 

                                                             
24 A Força Terrestre (F Ter) do Exército Brasileiro Comando Militar de Área é o instrumento de ação do 

Exército para cumprir as suas missões operacionais terrestres. A F Ter é estruturada em oito Comandos 

Militares de Área (C Mil A), responsáveis pela preparação, planeamento e emprego operacional da F Ter, 

assim distribuídos pelas seguintes sedes no território brasileiro: MANAUS-AM (Comando Militar da 

Amazónia - CMA), BELÉM-PA (Comando Militar do Norte - CMN), RECIFE-PE (Comando Militar do 

Nordeste - CMNE), BRASÍLIA-DF (Comando Militar do Planalto - CMP), RIO DE JANEIRO-RJ (Comando 

Militar do Leste - CML), SÃO PAULO-SP (Comando Militar do Sudeste - CMSE), CAMPO GRANDE-MS 

(Comando Militar do Oeste - CMO) e PORTO ALEGRE-RS (Comando Militar do Sul - CMS) (Exército 

Brasileiro, 2014d). 
25 O Emprego Dual de tecnologias existentes nas organizações militares possibilita atender a missão 

constitucional das Forças Armadas, a defesa da pátria, e o apoio às atividades de defesa civil (Araújo, 2013, p. 

232). 
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Em agosto de 2014, o Estado-Maior do Exército editou a Portaria n.º 196-EME, 

aprovando a Diretriz para o projeto Novo Sistema de Engenharia. Um dos objetivos do 

projeto é «aperfeiçoar o controle ambiental nas atividades militares», tendo em vista a 

amplitude do projeto, abrangendo todo o Sistema de Engenharia da Força, especificamente o 

aperfeiçoamento da estrutura operacional, organizacional e seus respetivos processos, o 

desenvolvimento de competências dos recursos humanos e o aperfeiçoamento da gestão 

ambiental do Exército (Exército Brasileiro, 2014h). 

As premissas da diretriz destacam a importância do meio ambiente e a sua gestão 

eficaz, da manutenção da soberania na Amazónia para contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. As obras de cooperação, em apoio à defesa civil, também são apresentadas como 

premissas para fortalecer o papel do Exército quanto ao desenvolvimento sustentável, 

especificamente no tocante à gestão de risco e situações de emergência decorrentes de 

desastre: 

 

3) Premissas 

[...] d) A manutenção da soberania na Amazônia brasileira será fortalecida com ações que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável e para o incremento da presença do Estado 
nesta área vital, que continuará sendo prioritária para a Força. 

e) A participação da indústria de defesa, a capacitação tecnológica nacional e a utilização 

de tecnologias de emprego dual permitirão um avanço significativo na área de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento do País. 

[...] g) A Força continuará tendo papel destacado no desenvolvimento sustentável, na 

integração nacional, na cooperação e na projeção de poder, por intermédio das obras de 

cooperação, em apoio à defesa civil e gestão ambiental de referência (Exército Brasileiro, 

2014h). 

 

«A incerteza e o risco são inerentes a todas as operações militares» (Exército 

Brasileiro, 2014c, p. 54). O militar, em todos os níveis de gestão, avalia o risco ao planear, 

preparar e executar operações militares, a fim de atingir seu objetivo e alcançar o êxito da 

missão. O Manual de Campanha Processo de Planeamento e Condução das Operações 

Terrestres, aprovado pelo Estado-Maior do Exército com a Portaria n.o 010-EME, de 2014, 

possibilita a sua utilização para planear soluções de problemas militares complexos 

característicos da atualidade, em situações de guerra ou de não-guerra. Inclusive, o Manual 

apresenta ferramentas para planear o emprego do Exército nas operações de pacificação e de 

apoio aos órgãos governamentais, na prevenção de conflitos e gestão de crise (Exército 

Brasileiro, 2014c). 

O Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro emitiu, em setembro de 

2014, a Diretriz de Planeamento de Ações Subsidiárias n.o 01/14, orientando o emprego do 

Exército Brasileiro em ações de apoio à defesa civil, particularmente os Comandos Militares 
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de Área. O documento apresenta os desastres naturais prevalecentes no Brasil e as regiões 

onde são mais recorrentes, locais nos quais a participação do Exército, em cooperação com as 

ações de defesa civil, tem sido mais frequente e ativa: movimentos de massa e inundações 

(região Sudeste, especialmente nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro); 

inundações, vendavais e granizo (região Sul, especialmente no estado de Santa Catarina); seca 

e estiagem (região Nordeste) (Exército Brasileiro, 2014i). 

Para que as ações do Exército ocorram plenamente, a diretriz visa «orientar os 

Comandos Militares de Área no planeamento, na coordenação e execução de ações a serem 

desenvolvidas em cooperação com a Defesa Civil, com vistas ao pronto-atendimento e 

capacidade de auto sustentação em ambientes afetados por desastres». O documento prevê, 

ainda, o incremento de ações de cooperação do Exército na resposta e mitigação dos efeitos 

decorrentes de desastres antrópicos, colaborando com a gestão de risco. Quanto à missão do 

Exército Brasileiro nas ações subsidiárias de apoio à defesa civil, os Comandos e tropas da 

Força serão empregados nas ações de cooperação com órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, sem comprometer a sua missão constitucional, 

colaborando em situações de emergência ou calamidade para restabelecer a normalidade 

social – preservando vidas humanas e o bem-estar da população afetada (Exército Brasileiro, 

2014i, p. 2). 

Entre os conceitos apresentados na diretriz, cabe destacar aqueles que descrevem 

mais detalhadamente o trabalho do Exército nas ações subsidiárias de apoio à defesa civil: 

 

[...] 5) Ações de socorro: ações imediatas de resposta aos desastres com o objetivo de 

socorrer a população atingida, incluindo a busca e salvamento, os primeiros-socorros, o 

atendimento pré-hospitalar e o atendimento médico e cirúrgico de urgência, entre outras 

estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional. 

6) Ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a garantir condições de 

incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a 

provisão e meios de preparação de alimentos, o suprimento de material ao abrigamento, de 

vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o apoio 

logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à 

saúde, ao manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração 

Nacional. 
7) Ações de restabelecimento de serviços essenciais: ações caráter emergencial destinadas 

ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área atingida pelo 

desastre, incluindo a desmontagem de edificações e de obras-de-arte com estruturas 

comprometidas, o suprimento e distribuição de energia elétrica, água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade, 

comunicações, abastecimento de água potável e desobstrução e remoção de escombros, 

entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional. 

8) Ações de reconstrução: ações de caráter definitivo destinadas a restabelecer o cenário 

destruído pelo desastre, como a reconstrução ou recuperação de unidades habitacionais, 

infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas barragens, 

estradas vicinais, prédios públicos e comunitários, cursos d’água, contenção de encostas, 

entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional. 
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9) Ações de prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, 

por intermédio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e 

vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades de defesa civil, 

entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional. (Exército Brasileiro, 

2014i, p. 3-4). 

 

A diretriz apresenta as situações em que o Exército Brasileiro será empregado em 

ações de defesa civil, já elencadas no Plano de Emprego das Forças Armadas em Casos de 

Desastres: mediante solicitação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 

(CENAD) e diretamente dos governos municipais e/ou estaduais diretamente, em situações 

emergenciais. No tocante a questões relacionadas com a segurança, o documento alerta para a 

ocorrência de situações que acarretem no emprego de tropas federais na Garantia da Lei e da 

Ordem, somente mediante ordem do Presidente da República (Exército Brasileiro, 2014i). 

O Manual de Campanha Proteção, do Exército, apresenta os fundamentos, as 

atividades e o planeamento para preservar o seu poder de combate. Dessa forma, as 

organizações e os comandantes militares estarão prontos para identificar, prevenir e mitigar 

ameaças aos seus recursos humanos e materiais, bem como preservar a população e as 

infraestruturas civis. Essa atividade de proteção das pessoas (militares e civis) e dos meios é 

contínua, pois visa garantir um ambiente seguro para o país e para a sua população. Os 

recursos de proteção também poderão ser empregados, em operações de apoio a órgãos 

governamentais, para resposta de emergência na gestão de desastres antrópicos e naturais 

(Exército Brasileiro, 2015a). 

O Comandante do Exército aprovou, em 2017, a Portaria n.o 465, sobre a Política de 

Gestão de Riscos do Exército Brasileiro. A Política tem a finalidade de identificar potenciais 

acontecimentos que interfiram no alcance dos objetivos institucionais; alinhar os riscos 

aceitáveis com as estratégias adotadas; consolidar as respostas aos riscos e aperfeiçoar o 

controle interno de gestão (Exército Brasileiro, 2017a). 

O documento define gestão de riscos «como o processo institucional contínuo e 

interativo, formulado para dirigir e controlar eventos que possam afetar o cumprimento dos 

objetivos organizacionais e estratégicos» (Exército Brasileiro, 2017a, p. 5). A Política 

determina que todas as organizações militares deverão efetivar, manter, monitorar e revisar o 

processo de gestão de riscos, em todos os níveis, conforme a sua missão e os seus objetivos. 

Em seguida, o Estado-Maior do Exército publicou a Portaria n.o 222, também em 

2017, aprovando a Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, com a 

finalidade de orientar as organizações militares quanto à gestão de riscos; ordenar a gestão de 
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riscos ao planeamento estratégico e organizacional contribuindo com a gestão institucional 

(Exército Brasileiro, 2017b). 

O pensamento do Exército quanto à gestão de riscos relaciona-se com princípios e 

ações adotados por todos seus membros, considerando, sempre, o risco em tudo que é feito, 

desde o planeamento de estratégias até às atividades rotineiras. Assim, a instituição considera 

fundamental que seus recursos humanos compreendam as inter-relações entre suas ações e de 

que forma contribuem para o alcance dos objetivos institucionais (Exército Brasileiro, 2017b). 

A Metodologia classifica os riscos como: estratégicos, operacionais, de 

imagem/reputação, de conformidade, financeiros/orçamentais, tecnológicos, de segurança da 

informação e ao meio ambiente, além de outros que possam vir a existir. Os riscos ao meio 

ambiente referem-se a acontecimentos relacionados com a gestão inadequada de questões 

ambientais resultando em danos ambientais, como a contaminação do solo, da água ou do ar, 

acomodação inadequada de resíduos, vazamento de produtos tóxicos, entre outros (Exército 

Brasileiro, 2017b). 

A FIGURA 8 ilustra a configuração que o processo de gestão de riscos deve 

apresentar, independentemente de área, nível, atividade ou projetos, considerando incertezas e 

possibilidade de acontecimentos futuros (intencionais ou não) e suas consequências sobre os 

objetivos pré-estabelecidos. 

 

 
FIGURA 8 - PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 
FONTE: Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (Exército 

Brasileiro, 2017b, p. 11). 
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3.1.1.1 Reflexos da gestão de risco de desastres para a educação ambiental no Curso de 

Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico 

 

A grande desigualdade da distribuição de rendimentos no país acentua problemas 

como um elevado grau de pobreza; educação e saúde precárias; urbanização desordenada e 

concentrada, principalmente, nas zonas litorais e nos grandes centros industrializados; entre 

outros. Esses problemas, aliados às características geopolíticas, económicas e ambientais, 

têm-se apresentado como obstáculos a serem superados urgentemente pelo governo. Esta 

divergência entre desenvolvimento e qualidade de vida influencia a vulnerabilidade das áreas 

ocupadas e potencia as ameaças, aumentando o risco de desastres da população brasileira 

menos favorecida. Os impactos das alterações climáticas também têm afetado negativamente 

a segurança do Brasil e da sua população, comprometendo o desenvolvimento económico, 

social, político e ambiental. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, quanto à gestão do risco 

e a de desastres, refere que cabe ao governo federal legislar sobre a defesa civil, bem como 

sobre a requisição de civis e militares em situações de iminente perigo. O Presidente da 

República pode decretar estado de defesa, ou para preservar ou para restabelecer a ordem 

pública e a paz social ameaçadas por catástrofes naturais de grandes proporções (Senado 

Federal do Brasil, 1988). 

Em 1994, teve lugar a Conferência Mundial sobre Redução dos Desastres Naturais 

que elaborou a Estratégia de Yokohama, abordando as diretrizes para a prevenção dos 

desastres naturais, a preparação para casos de desastre e a mitigação dos seus efeitos, 

contendo os princípios, a estratégia e o plano de ação. Nos seus princípios, a Estratégia 

abordou a inter-relação entre preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e 

prevenção de desastres naturais (UNISDR, 1994). Quanto às ações a serem implementadas, a 

Estratégia determinou a prevenção dos desastres para reduzir o risco de eles ocorrerem. Em 

2001, a ONU reviu a Estratégia supracitada, ampliando-a e propondo a gestão de risco como 

um dos princípios para reduzir a ocorrência de desastres e a vulnerabilidade a eles associada. 

A partir do estabelecimento de objetivos, a Estratégia revisada apresentou questões concretas 

a serem implementadas: produção e divulgação do conhecimento científico, capacitação de 

recursos humanos para gestão de riscos e redução de desastres (ONU, 2001). 

No Brasil, em 2003, a Lei n.o 10.683 reorganizou a estrutura do governo federal 

criando o Ministério da Integração Nacional, vinculando a Secretaria Nacional de Defesa 

Civil ao referido Ministério e atribuindo-lhe a Defesa Civil (Presidência da República, 2003). 
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Em 2005, a Assembleia Geral da ONU propôs sistematizar a utilização de meios 

militares como resposta a desastres naturais, com aqueles Estados-Membros que assim os 

disponibilizem, determinando as suas condições de uso (ONU, 2005). As Diretrizes de Oslo, 

de 2007, apresentam a utilização de Recursos Militares e da Defesa Civil das Nações Unidas, 

sob seu controle, bem como outros recursos militares e de defesa civil que estejam 

disponíveis, para apoiar atividades humanitárias em emergências naturais, tecnológicas ou 

ambientais em tempos de paz. Estes recursos militares de defesa civil, segundo o documento, 

são identificados como o pessoal, equipamentos, suprimentos e serviços de socorro fornecidos 

pelas organizações militares e de defesa civil (ONU, 2007c). 

Em 2009, o Secretário-Geral das Nações Unidas apresentou um relatório sobre o 

impacto das alterações climáticas na segurança, gerando uma dependência entre 

vulnerabilidade humana e segurança nacional. O objetivo do relatório foi delinear possíveis 

consequências maléficas para a segurança humana e combinações de medidas que poderiam 

contorná-las. No Relatório, a ênfase na prevenção pretende alterar uma cultura de reação para 

uma cultura de prevenção de conflitos. O documento sugeriu a ampliação da capacidade de 

gestão de risco de desastres como uma das opções para combater as múltiplas ameaças 

decorrentes do fenómeno das AC. Isso porque se, devido à alteração climática, aumentar a 

escassez de recursos, ou se intensificarem os desastres naturais, a capacidade do Estado, em 

muitos países, poderia ficar sobrecarregada e ineficaz para socorrer a população (ONU, 2009). 

Em 2012, no Brasil, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Defesa e o 

Ministério da Saúde assinaram um Protocolo de Ações visando agilizar os procedimentos de 

gestão para atuação e cooperação mútuas na resposta em situações de desastres. Entre os 

compromissos assumidos, os referidos Ministérios devem manter um canal de comunicação 

contínuo para coordenarem as atividades de socorro e assistência às vítimas de desastres. Os 

ministérios deveriam ainda proporcionar capacitação, treino e exercícios conjuntos 

(simulados) para o aperfeiçoamento das atividades previstas no protocolo (MI; MD; MS, 

2012). 

No ano seguinte, 2013, o Ministério da Defesa publicou o Plano de Emprego das 

Forças Armadas em Caso de Desastres, para orientar o planeamento, a coordenação e a 

execução das ações desenvolvidas pelas FA em apoio à defesa civil. As Forças Armadas 

atuarão conjuntamente com demais órgãos em ações de resposta aos desastres naturais ou 

antrópicos, sem comprometer a sua missão constitucional. Para isso, o seu trabalho deverá 

colaborar com o socorro em situações de emergência e de estado de calamidade pública, 

amenizar os seus efeitos, auxiliar na preservação da vida humana e no seu bem-estar, 
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contribuir com o restabelecimento da normalidade social. O Plano detalha a utilização de 

recursos humanos e recursos militares, enfatizando a importância da coordenação dos 

esforços entre civis e militares, especialmente na fase inicial do socorro, para que a atividade 

seja bem-sucedida. Independentemente da situação de resposta a desastres, a atuação das 

Forças Armadas limita-se ao apoio e à coordenação conjunta com os demais órgãos 

envolvidos, as ações são de natureza transitória, episódica e temporária, bem como o controle 

operacional é restrito aos seus recursos humanos. Nas situações em que as Forças Armadas 

poderão ser empregadas em ações de apoio à Defesa Civil, esse apoio deverá ser condizente 

com o acordado no Protocolo de Ações e atender, sempre que possível, aos Planos de 

Contingência já planeados pelas Forças e voltados para as áreas de Comando e Controle, 

Logística e Mobilidade. O documento apresentou a importância de as Forças Armadas, ao 

serem empregadas em situações de desastre, considerarem a possibilidade de circunstâncias 

que acarretem no emprego dos seus recursos humanos para a Garantia da Lei e da Ordem 

(Ministério da Defesa, 2013). 

O Ministério da Defesa emitiu, em 2015, a Portaria Normativa n.o 7/GAP/MD, 

contendo orientações ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas para aperfeiçoar o 

planeamento, a coordenação e a execução das atividades de apoio à proteção e defesa civil, 

nas ações subsidiárias, reforçando as bases para elaboração das suas orientações nas ações de 

prevenção e resposta a desastres (Ministério da Defesa, 2015a). 

O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres, de 2015, dá prioridade à 

gestão de risco de desastres, em vez de gestão de desastres. Além disso, a meta da redução do 

risco de desastres concentra-se nos riscos naturais e de origem humana, bem como nas 

ameaças e nos perigos ambientais, tecnológicos e biológicos. A gestão do risco de desastres, e 

consequente redução dos riscos, pode ser vantajosa ao prevenir perdas, investindo recursos 

financeiros poupados em planos de desenvolvimento sustentável. Sobre isso, o documento 

identificou que, em todos os países, o grau de exposição de pessoas e bens aumentou muito 

mais do que diminuiu a vulnerabilidade, criando novos riscos e aumentando os prejuízos 

relacionados com os desastres (UNISDR, 2015). 

Em 2017, o governo aprovou um decreto, no qual é referida, entre as atribuições do 

Ministro da Defesa, a atuação e cooperação das Forças Armadas, quando pertinente, com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil no combate a delitos transfronteiriços e ambientais 

(Presidência da República, 2017a). 

Quanto aos reflexos da evolução da gestão de risco de desastres para o Exército 

Brasileiro, no tocante às atividades subsidiárias, o EB deverá cooperar com o 
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desenvolvimento nacional e a defesa civil, conforme determinação do Presidente da 

República. Como a sua missão é ampla, o Exército sobressai no cenário nacional em relação 

às demais instituições federais, pelo seu importante papel no desenvolvimento sustentável, 

tanto por ações de defesa do território nacional quanto pelas suas ações subsidiárias. 

Quanto à legislação que orienta e estrutura essas ações, o Exército publicou, em 

2001, as Portarias n.º 570 e n.º 571, nas quais aprovou a Política de Gestão Ambiental do 

Exército Brasileiro e a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, 

respetivamente. As referidas portarias estabeleceram alguns objetivos relacionados com a 

gestão de risco de desastres, e embora não utilizem essa terminologia, determinam no entanto 

a implementação da gestão ambiental, cumprindo a sua missão constitucional e as suas 

atribuições subsidiárias; capacitar recursos humanos especialistas em gestão ambiental, para 

elaborar estudos e relatórios de impactos ambientais das obras e das atividades militares; 

comprometer-se com a qualidade ambiental de suas obras e atividades militares, evitando 

causar degradação ambiental; incentivar a capacitação dos seus recursos humanos, procurando 

criar hábitos e procedimentos de prevenção, preservação, conservação, aperfeiçoamento e 

recuperação do meio ambiente. 

Em 2006, a Portaria n.º 802 aprovou a Diretriz Estratégica de Apoio à Defesa Civil, 

orientando as atividades de coordenação desenvolvidas pelo Exército e as suas ações de apoio 

às atividades relacionadas com a defesa civil. Como órgão do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC), as atribuições do Exército são: cooperar com ações de resposta aos 

desastres e reconstrução e em ações de busca e salvamento; participar em atividades de 

prevenção e reconstrução; apoiar as ações da Defesa Civil com pessoal, material e meios de 

transporte. A Diretriz orienta para essas ações de cooperação serem transitórias e episódicas, 

tendo o Estado-Maior do Exército (EME) a atribuição de orientar as ações do Exército em 

apoio às atividades de defesa civil, e o Comando de Operações Terrestres (COTER) como 

coordenador da preparação e do emprego do Exército nessas ações de defesa civil. Para obter 

êxito e alcançar melhor resposta aos desastres e à reconstrução de locais afetados, deve ser 

dada prioridade às ações de prevenção e preparação para emergências e desastres nos 

planeamentos operacionais. Sugere, também, a realização de exercícios de simulação em 

conjunto com outros órgãos do SINPDEC, em diversos níveis de atuação, privilegiando 

regiões mais vulneráveis à ocorrência de desastres, bem como áreas de preservação ambiental. 

O emprego do Exército Brasileiro, em cooperação com o SINPDEC, ocorrerá em duas 

situações distintas. Primeiro, em acontecimentos planeados de prevenção e preparação dos 

municípios, com o intuito de reduzir vulnerabilidades aos desastres. Segundo, em 
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acontecimentos de emergência, no caso de ocorrência de desastres que exijam resposta 

imediata. Em ambos os casos, a participação do Exército no apoio à defesa civil ocorrerá, 

sempre, em regime de cooperação com os órgãos envolvidos, descartando a situação de 

subordinação de tropas a autoridades civis (Exército Brasileiro, 2006). 

Na Portaria n.° 014, de 2008, o Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército 

normatizou a educação ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas organizações 

militares. A educação ambiental deverá ser promovida em consonância com os cinco níveis 

do Sistema de Gestão Ambiental do EB: consciencialização, preservação, recuperação e 

cooperação. Nas normas da referida Portaria, há a determinação de que no planeamento dos 

exercícios no terreno deverão constar eventuais necessidades de realizar Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA), especificamente quando houver utilização de munição e/ou de explosivos, 

de viaturas militares, entre outros equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente. 

Essa orientação pretende ajustar o planeamento das atividades militares, no que for possível, 

com a sustentabilidade ambiental; propiciar respaldo legal para a execução dos treinos 

militares, evitando interrupções nas ações ou, mesmo, o seu cancelamento (Exército 

Brasileiro, 2008a). 

Dentre as orientações gerais das normas relativas à gestão de risco de desastres, na 

abordagem da educação ambiental, sob o enfoque naturalista, nos cursos de formação de 

militares na Força, inclusive o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da 

LEMB, destaca-se a necessidade de estar atento quanto aos riscos ambientais e ter os 

cuidados previstos no que respeita aos ecossistemas. Outro aspeto importante apresentado nas 

orientações gerais da Portaria diz respeito à necessidade de a educação ambiental, ministrada 

nos estabelecimentos de ensino militares, estudar a possibilidade de o Exército atuar em 

cooperação com o Governo no combate às catástrofes ecológicas. Nos Planos de Disciplinas 

(PLADIS) deverão constar o registo da educação ambiental nas atividades teóricas e práticas, 

incluindo os assuntos e as orientações para a abordagem do tema na metodologia das 

disciplinas que ministrarem esses conteúdos. A condução da educação ambiental deve estar 

alinhada ao perfil profissiográfico do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira, 

com a finalidade de propiciar a aprendizagem dos conhecimentos ambientais aplicáveis ao 

desempenho profissional do futuro oficial durante a sua carreira (Exército Brasileiro, 2008a). 

O Processo de Transformação do Exército, publicado em 2010, resultado de estudos, 

diagnósticos e conceções do Exército, de especialistas civis e de militares brasileiros e 

internacionais, deu início ao processo de transformação da Força. Uma das justificações para 

essa transformação diz respeito à atuação do Exército na resposta ao terramoto ocorrido no 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

156 

Haiti, em janeiro de 2010, meses antes da divulgação desse documento. Na ocasião do 

desastre, o Brasil não conseguiu prestar assistência imediata no Haiti, país no qual comandava 

a Missão de Estabilização das Nações Unidas. O documento evidenciou a restrita capacidade 

do Brasil em projetar internacionalmente a sua força e a sua resposta rápida em situações de 

desastre (Exército Brasileiro, 2010a). 

A Portaria n.o 001, de 2011, do Departamento de Engenharia e Construção, aprovou 

as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no âmbito do Exército, 

estabelecendo os procedimentos para a gestão ambiental, incluindo a gestão do risco para 

evitar e minimizar, o máximo possível, respeitando a sua missão constitucional, danos e/ou 

impactos ambientais. A Portaria determinou, para isso, que toda a organização militar insira 

no seu Plano de Gestão Ambiental ações de prevenção, redução e controle de riscos e 

emergências ambientais adequadas à sua localização e às suas atividades quotidianas e 

militares (Exército Brasileiro, 2011b). 

Entre os principais projetos estratégicos indutores do processo de transformação do 

EB, o projeto PROTEGER é um sistema que visa ampliar a capacidade do Exército de 

coordenar operações para proteger a infraestrutura básica do Brasil em situação de crise, 

apoio à proteção e defesa civil em caso de desastres, em áreas contaminadas por agentes 

químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, bem como nas ações de prevenção, 

antecipação e emprego operacional na gestão de risco de desastres, entre outras operações 

subsidiárias. A finalidade do PROTEGER é contribuir para a proteção da população, a gestão 

de riscos e a adoção de medidas adicionais de proteção ao planeamento e aos procedimentos 

do Exército. Para que isso seja possível, o Projeto apresenta medidas a serem adotadas pela 

Força, tais como: ampliar a capacitação específica dos recursos humanos; contribuir com os 

sistemas de coordenação interagências; treinar as tropas em medidas preventivas, direcionadas 

para a dissuasão de ameaças e para a redução de riscos; ampliar as capacidades do EB no 

controle de danos e na assistência à população em desastres (Exército Brasileiro, 2013a). 

As ações de proteção planeadas pelo PROTEGER habilitam o Exército a atuar 

perante os desafios de proteção do património do país: prevenção (dissuasão de ameaças); 

antecipação (capacitação de recursos humanos em prontidão, atuando antes do agravamento 

de crises e riscos); emprego operacional de recursos humanos (atuação de tropas capacitadas, 

equipadas adequadamente e em quantidade suficiente para proteção do Estado e da sociedade 

de ameaças e de outras ações adversas) (Exército Brasileiro, 2013a). 

A Nota de Coordenação Doutrinária n.o 01/2014, de 2014, sobre Operações de Ajuda 

Humanitária, estruturou a conceção doutrinária para o emprego das tropas do Exército nesse 
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tipo de operações, em território nacional ou internacional. O documento alerta, inclusive, para 

os efeitos colaterais decorrentes dos desastres, como convulsões sociais e graves perturbações 

da lei e da ordem (Exército Brasileiro, 2014e). 

A Nota determina que o emprego de tropas do Exército em ajuda humanitária deverá 

ser realizado utilizando as capacidades inerentes às organizações militares, àquelas para as 

quais os militares são capacitados nos cursos de formação inicial, independentemente de 

ocorrerem em território nacional ou internacional. A postura do Exército é associar as 

capacidades disponíveis na Força, empregando recursos humanos e materiais, destinados ao 

cumprimento de sua missão constitucional (vertente bélica), em complementação aos meios 

civis para resposta aos desastres (vertente humanitária). Duas capacidades são apresentadas 

como essenciais para que o Exército atue eficazmente em caso de desastres: avaliar o 

desastre; estabelecer a ligação com as autoridades locais, com outras agências envolvidas e 

com a imprensa (Exército Brasileiro, 2014e). 

A avaliação do desastre identifica as necessidades exigidas em cada situação de 

emergência, determinando que capacidades serão empregadas pelo Exército para atuar no 

desastre. Sobre isso, poderão ser empregadas capacidades inerentes às funções de combate do 

Exército: Comando e Controle, Movimento e Manobra, Logística, Proteção e Inteligência 

(Exército Brasileiro, 2014e). 

 

QUADRO 14 - QUADRO COMPARATIVO DAS CAPACIDADES DO EB COM AS CAPACIDADES 

OPERACIONAIS MILITARES E COM AS CAPACIDADES DAS FORÇAS ARMADAS DOS EUA E DE 

ORGANIZAÇÕES NÃO MILITARES 

 

CAPACIDADES 

OPERACIONAIS MILITARES 

(Pettit; Beresford, 2005) 

CAPACIDADES DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

(Exército Brasileiro, 2014e) 

CAPACIDADES DAS 

FORÇAS ARMADAS DOS 

EUA E DE ORGANIZAÇÕES 

NÃO MILITARES 

(Apte; Yoho, 2012) 

Comando, Controle e 

Comunicações Comando e Controle 
Avaliação das necessidades 

Unidades Especializadas Colaboração e Governança 

Transporte e Logística 

Logística 

Suprimento 

Cuidados Médicos Fornecimento e Distribuição 

Construção e Reparação Suporte de Serviço de Saúde 

Segurança 

Inteligência 
Gestão da Informação e do 

Conhecimento 
Proteção 

Movimento e Manobra 

Preparação --- --- 

FONTE: A autora, adaptado do Exército Brasileiro (2014e, p. 12-13), de Apte e Yoho (2012, p. 15), de Pettit e 

Beresford (2005, p. 319). 
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As ações do Exército são muito amplas e aplicam-se a todos os seus níveis de gestão, 

como se pode verificar nas capacidades listadas. As capacidades do Exército Brasileiro, 

utilizadas em operações de ajuda humanitária decorrente de desastres, elencadas na Nota 

emitida em 2014, são similares às capacidades das Forças Armadas dos Estados Unidos da 

América para o mesmo tipo de operações (Apte; Yoho, 2012). Ainda, essas capacidades do 

EB também são equivalentes ao estudo académico realizado por Pettit e Beresford (2005), 

sobre as capacidades operacionais dos militares utilizadas no socorro a emergências, 

decorrentes de desastres. Assim, constata-se que as capacidades operacionais do Exército 

Brasileiro estão alinhadas com o debate académico, ainda restrito e escasso (Rosa, 2016), 

sobre o emprego de forças armadas em operações de ajuda humanitária, especificamente nas 

situações de emergência decorrentes de desastres. 

No entanto, o estudo de Pettit e Beresford (2005) apresenta uma capacidade elencada 

que nem o Exército Brasileiro nem o estudo de Apte e Yoho (2012) estabeleceram nas suas 

prioridades: a preparação. Essa capacidade diz respeito à capacitação conjunta do pessoal 

militar e civil para atuação em desastres, para uniformizar procedimentos; conhecer as tarefas 

e as responsabilidades de cada órgão militar e civil envolvido na ajuda humanitária; e, 

principalmente, padronizar a estrutura do planeamento com aspetos comuns a todos os 

envolvidos, os conceitos a serem utilizados e estabelecer as especificidades de cada órgão. 

No caso do Exército Brasileiro, a Nota de Coordenação Doutrinária estabelece que 

nas operações de ajuda humanitária sejam utilizadas as capacidades inerentes às organizações 

militares, aquelas já disponíveis na Força (estrutura, recursos humanos, materiais e 

cognitivos). Essa determinação pressupõe o emprego dual do Exército, utilizando as suas 

capacidades das funções de combate para atuar em operações subsidiárias. Essa capacidade de 

preparação já ocorre na formação inicial do oficial de carreira da LEMB, com as disciplinas 

profissionais dos currículos, nas quais que ele estuda esse conhecimento referente à ciência 

militar, formando o combatente básico habilitando-o para o desempenho de cargos de tenente 

e de capitão não-aperfeiçoado, numa das sete especialidades do EB (Armas: Infantaria, 

Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações; Serviço de Intendência e Quadro de 

Material Bélico). Por consequência, interessa registar que essa formação inicial atende à 

atuação do oficial recém-formado para atuar nas operações subsidiárias de ajuda humanitária. 

Durante a sua carreira, outros cursos, estágios, seminários, etc. deverão compor a sua 

capacitação continuada para se especializar no tema. 

Ainda em 2014, foi publicada a Diretriz de Planeamento de Ações Subsidiárias n.o 

01/14, orientando o Emprego do Exército Brasileiro em ações de apoio à defesa civil, 
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particularmente os Comandos Militares de Área. O documento identifica os desastres naturais 

mais recorrentes no país e as regiões onde mais acontecem, cujos locais a participação do 

Exército, em cooperação com a proteção e defesa civil, tem ocorrido com mais frequência. 

Para que a atuação do Exército seja eficaz, a Diretriz orienta os Comandos Militares de Área 

quanto ao planeamento, a coordenação e a execução de ações desenvolvidas em cooperação 

com a Defesa Civil. O documento determina, também, o aumento de ações de cooperação na 

resposta e mitigação dos efeitos decorrentes de desastres antrópicos, participando diretamente 

na gestão de risco de desastres. Cabe repetir a responsabilidade do Exército Brasileiro nas 

ações subsidiárias de cooperação com a Defesa Civil, nas quais as suas tropas serão 

empregadas, sem comprometer a sua missão constitucional, colaborando em situações de 

emergência ou calamidade para restabelecer a normalidade social – preservando vidas 

humanas e o bem-estar da população afetada (Exército Brasileiro, 2014i). 

Em 2017, duas Portarias, uma sobre a Política de Gestão de Riscos do Exército, e a 

outra sobre Metodologia da Política de Gestão de Riscos, foram publicadas. A Política 

determina que todas as organizações militares deverão efetivar, manter, monitorizar e rever o 

processo de gestão de riscos, em todos os níveis, conforme a sua missão e os seus objetivos 

(Exército Brasileiro, 2017b). A Metodologia orienta as organizações militares quanto à gestão 

de riscos; ordena a gestão de riscos ao planeamento estratégico e organizacional contribuindo 

com a gestão institucional (Exército Brasileiro, 2017a). 

O Exército posiciona-se quanto à gestão de riscos como uma prioridade, pois ela está 

diretamente relacionada com os princípios e as ações adotados pelos seus membros em toda a 

Força, desde o planeamento de estratégias até às atividades rotineiras. Portanto, os recursos 

humanos do Exército necessitam de interiorizar essa consciência de executar as suas 

atribuições funcionais de maneira a contribuir para o alcance dos objetivos institucionais, o 

que é viável mediante a capacitação sobre o tema e a ampla divulgação da legislação acerca 

do assunto (Exército Brasileiro, 2017b). 

 

 

3.2 GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

DECORRENTES DO FENÓMENO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO BRASIL 

 

 

Intenso crescimento populacional, urbanização desordenada e desenvolvimento 

tecnológico têm interferido e alterado o meio ambiente. A concentração das camadas sociais 
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em regiões distintas – comummente destinando locais centrais e mais bem localizados, sob 

vários aspetos, aos mais abastados, em detrimento de áreas periféricas, desvalorizadas e 

desqualificadas para a população de baixo rendimento – incentivou, conscientemente ou não, 

o planeamento elitizado das áreas nobres. Em relação à população carente, à classe operária e 

aos demais grupos sociais desfavorecidos, estabeleceram-se nas margens dos centros urbanos, 

ocupando-as irregularmente, invadindo ou adquirindo lotes clandestinos e ilegais.  

Essa realidade ocasiona a vulnerabilidade das regiões urbanas, nomeadamente nas 

áreas ocupadas desordenadamente pela população mais carente, a situações de emergência e 

desastres decorrentes dos fenómenos climáticos. As moradias construídas inadequadamente, 

ocupadas com densidade excessiva de moradores, e/ou em condições miseráveis de 

manutenção, constituem a grande maioria dos imóveis ocupados pela população brasileira de 

baixo rendimento (UFSC, 2013). 

Os desastres naturais, classificados quanto à sua origem como natural ou tecnológica 

(Ministério da Integração Nacional, 2016), têm marcado forte presença no cenário brasileiro 

nas últimas décadas. No século XXI, houve um incremento na frequência e intensidade destes 

fenómenos, bem como nos impactos decorrentes, ou seja, danos e prejuízos (financeiros, 

humanos, ambientais, entre outros) cada vez maiores. A ocupação de áreas vulneráveis e sob 

ameaça de desastres, já supracitada neste capítulo, acumula riscos e aumenta a probabilidade 

de estas catástrofes ocorrerem. Vulnerabilidade, ameaças e riscos são diferentes conforme as 

características dos vários grupos sociais – classe socioeconómica, etnia, género, educação, 

localização geográfica, entre outros. Assim, a gravidade de um fenómenos climático extremo 

pode desencadear um desastre que afetará determinada localidade, com graus distintos de 

magnitude e de prejuízo, dependendo da vulnerabilidade de cada grupo que compõe a 

população (UFSC, 2013). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), semelhante 

ao proposto na Estratégia Internacional para Redução de Desastres, das Nações Unidas, 

planeia, articula e coordena as ações de defesa civil no Brasil. Para isso, cabe-lhe planear e 

articular ações de prevenção de desastres naturais e antrópicos; estudar, avaliar e reduzir os 

riscos de desastres; prevenir ou reduzir prejuízos, socorrer e auxiliar populações atingidas, 

restabelecer os cenários atingidos pelos desastres (Presidência da República, 2012b). 

A proteção e defesa civil no país busca fortalecer a gestão integral dos riscos, a partir 

do entendimento de que o desenvolvimento sustentável compreende um processo integrado de 

ações, no qual as medidas adotadas em cada uma das etapas influenciam, negativa ou 
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positivamente, o ciclo de gestão. A FIGURA 9 apresenta o ciclo completo das ações de 

proteção e defesa civil: 

 

 
FIGURA 9 - CICLO DE GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

FONTE: UFSC (2014b, p. 17) 

 

O SINPDEC orienta todos os órgãos e instituições envolvidos na proteção e defesa 

civil para concentrarem os seus esforços em ações que priorizem a redução do risco de 

desastres. Dessa forma, o cumprimento das etapas do ciclo suprareferenciado contribuirá para 

evitar a ocorrência dos desastres, minimizar os prejuízos humanos, ambientais e materiais, 

contribuir para aumentar a resiliência local aos desastres (UFSC, 2014b, p.17-18). 

A gestão do risco deverá ser empregada no planeamento, na organização, na direção 

e no controle das ações de proteção e defesa civil. A sua inclusão no trabalho do SINPDEC 

viabiliza a identificação dos riscos, a avaliação e a gestão do conhecimento adquirido, a 

prevenção e mitigação de riscos futuros, a criação de uma cultura de prevenção, a preparação 

e a melhoria da resposta aos desastres por todos os envolvidos (UFSC, 2014b). 

O órgão consultivo do SINPDEC, responsável por propor diretrizes para a política 

nacional de defesa civil, é o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC). O 

Ministério da Integração Nacional é o coordenador do Conselho e o Ministério da Defesa um 

dos seus integrantes (Presidência da República, 2012b). 

A atual Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), publicada em 2012 

sob forma da Lei n.o 12.608, elenca a redução dos riscos de desastres como o primeiro 

objetivo a ser atingido (a PNDC, de 1994, visava reduzir os desastres). Isso ocorre porque o 

governo brasileiro reconhece que, a partir do sucesso dessa meta, os demais objetivos quanto 
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à proteção e defesa civil serão alcançados, reduzindo a vulnerabilidade das comunidades e 

áreas mais carentes. Assim, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil regulamenta a 

gestão do risco e a de desastres no país. A União, associada aos estados, ao distrito federal e 

aos municípios, é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (SINPDEC). 

A referida Lei altera a nomenclatura até então utilizada, Defesa Civil, para proteção e 

defesa civil. Quando o Brasil criou o Serviço de Defesa Civil, na década de 40 do século 

passado, em plena Guerra Mundial, o objetivo era instituir um órgão de apoio à segurança 

nacional contra ameaças bélicas e ataques internacionais. Com o fim da Guerra, e o aumento 

dos fenómenos climáticos extremos, principalmente a seca, a Defesa Civil alterou sua função 

para atuar na resposta aos desastres. Desde então, seguindo as tendências globais e a evolução 

do debate científico sobre o assunto, a ênfase, hoje, recai na redução do risco de desastres. A 

utilização do termo proteção e defesa civil procura destacar a urgência pelos processos de 

gestão de risco de desastres e por ações preventivas por parte do governo brasileiro para 

proteger a população e as áreas mais vulneráveis, utilizando ações conjuntas entre os órgãos 

responsáveis (UFSC, 2014a). 

Sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que substituiu o SINDEC, a 

Política estabelece a sua constituição (órgãos e entidades da administração pública federal, 

dos estados, do distrito federal, dos municípios e entidades públicas e privadas na área de 

proteção e defesa civil). A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), 

subordinada ao Ministério da Integração Nacional, é o órgão do governo federal com a função 

de contribuir para o planeamento, a articulação, a coordenação e a execução das ações 

relacionadas com a proteção e a defesa civil. O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(CONPDEC), substituto do CONDEC, é o órgão consultivo do Sistema, permanecendo a 

mesma estrutura quando da sua criação em 2010 (Presidência da República, 2012b). 

A PNPDEC autorizou a criação do sistema de informações de monitorização de 

desastres, atuando por meio de base de dados compartilhada entre os integrantes do 

SINPDEC. Tal decisão visou recolher e disponibilizar informações atualizadas para 

prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastre para todo o 

território brasileiro (Presidência da República, 2012b). 

A Política elenca como agentes de proteção e defesa civil, entre outros, «os agentes 

públicos detentores de cargo, emprego ou função pública, civis ou militares, com atribuições 

relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção e defesa civil». Para esses agentes, 
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devem ser asseguradas a profissionalização e a qualificação permanentes (Presidência da 

República, 2012b). 

A Proteção e Defesa Civil possui um grande desafio, ao planear, coordenar e 

articular as ações de gestão de risco e de desastres num país com dimensões continentais 

como o Brasil. O Exército Brasileiro tem demonstrado o seu compromisso colaborando com 

as ações de apoio a esse organismo essencial para o país. 

 

 

3.3 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

Com a publicação das Portarias n.º 570 e n.º 571, no ano de 2001, aprovando a 

Política de Gestão Ambiental e a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental, respetivamente, o 

Exército estabeleceu orientações para a gestão ambiental na Força, considerando a gestão de 

desastres, incluindo procedimentos de prevenção, preservação, conservação, aperfeiçoamento 

e recuperação do meio ambiente. Ainda que fosse tratada de maneira pouco sistematizada, a 

preservação para prevenir a degradação ambiental constituiu uma preocupação da Força. A 

Diretriz para a gestão ambiental determinou a promoção da educação ambiental como vetor 

para a transformação da mentalidade de compromisso e consciencialização sobre a 

necessidade de gerir o ambiente. 

A partir desses documentos norteadores da gestão ambiental no EB, houve um 

desencadeamento de legislação relacionando a gestão ambiental e a gestão de desastres, 

estabelecendo um elo forte com a educação ambiental para efetivar a transformação das 

atividades militares. A capacitação dos recursos humanos tem sido uma determinação 

constante nos documentos que tratam do tema, como fator primordial para desenvolver 

capacidades nos militares para atuar em ações de natureza subsidiária, tais como ajuda 

humanitária envolvendo catástrofes climáticas. Outro aspeto que se identifica nessas 

legislações é a crescente orientação sobre a atuação do Exército em conjunto com as forças 

auxiliares e órgãos civis, procurando sistematizar o planeamento e as atribuições da Força em 

operações de apoio ao governo envolvendo diferentes instituições, militares e/ou civis. 

A Portaria n.º 014-DEP, de 2008, que regulamentou a educação ambiental no 

Sistema de Ensino Militar, estabelece que, além da consciencialização da influência das 

atividades humanas sobre o meio ambiente, a ser abordada nos cursos de formação dos 

militares – inclusive o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da LEMB –, a EA deverá 
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abordar os riscos ambientais e os cuidados necessários para que os militares estejam aptos a 

cumprir a sua missão sem degradar o ambiente onde atuam. Outro tema a ser abordado nos 

cursos de formação diz respeito à atuação do EB em cooperação com o governo para 

combater catástrofes ecológicas (Exército Brasileiro, 2008a). 

Com o aumento dos desastres ambientais no país, como as enchentes no estado de 

Santa Catarina em 2008 e no estado do Rio de Janeiro em 2011, entre outros, bem como o 

terramoto ocorrido no Haiti, em 2010, país no qual o EB estava a comandar a missão de 

estabilização da ONU, o Exército incluiu, no seu processo de modernização, a exigência de 

capacitação dos militares para atuação nessas missões que necessitam de pronta resposta para 

que a intervenção militar seja eficiente. 

Os Cenários EB 2030, de 2011, e os Cenários Prospetivos Força Terrestre para 2035, 

de 2016, documentos elaborados para comporem o planeamento estratégico do Exército 

Brasileiro, incluiram a importância das alterações climáticas na agenda internacional de 

segurança, o que se reflete na agenda nacional de segurança e requer aprofundar o estudo para 

capacitação dos militares. O crescente fenómeno das AC acarreta um aumento de desastres e 

catástrofes ambientais, requerendo, também, conhecimento e capacitação dos recursos 

humanos do EB para atuar nesses cenários incertos, promover uma gestão ambiental proativa 

e cooperar com o governo na resposta a desastres. Sobre isso, houve um incremento na 

legislação sobre ajuda humanitária, tanto por parte do Ministério da Defesa, regulamentando a 

atuação das FA em cooperação com outros órgãos militares e/ou civis; como por parte do 

Exército Brasileiro, ampliando a sua capacidade de atuar para proteger as estruturas 

estratégicas terrestres do Brasil, sistematizando as atribuições, os procedimentos e as missões 

do EB no caso das atividades subsidiárias de ajuda humanitária. 

A conceção doutrinária para o emprego dos militares do Exército nas operações de 

proteção da população, da infraestrutura estratégica nacional, da gestão de riscos para 

controlar e reduzir danos ambientais, entre outras atividades de apoio governamental, 

envolve, sempre, nas suas premissas básicas, a capacitação dos militares para o cumprimento 

dessas missões. No caso da formação do oficial de carreira da LEMB, as orientações constam 

na Portaria n.º 014-DEP sobre a promoção da educação ambiental, indo ao encontro das 

necessidades sobre capacitação elencadas nas regulamentações e nas legislações que tratam de 

gestão ambiental e gestão de risco de desastres, bem como, mais recentemente, de alterações 

climáticas. 

Um aspeto essencial a ser destacado quanto à capacitação dos militares para atuação 

em resposta aos desastres é que o EB indica que as capacidades requeridas para as funções de 
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combate sejam empregadas para esse tipo de missão, racionalizando o emprego dos militares 

e explicitando a dinâmica necessária para a sua capacitação. Essa linha de atuação adotada 

pelo Exército está alinhada com as forças armadas norte-amaricanas e com o estudo de Pettit e 

Beresford sobre as principais capacidades operacionais dos militares utilizadas para resposta a 

desastres.  

Assim, no caso do ensino ministrado na EsPCEx e na AMAN, a capacitação para 

atuação do EB em resposta a desastres e os temas correlacionados abordados na gestão de 

risco de desastres não exige aumento de carga horária nem de conteúdos no currículo, mas 

requer uma abordagem transversal sobre esse emprego dual de equipamentos e de 

capacidades, tanto em situação de guerra como de não-guerra. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL – EMERGÊNCIA E EVOLUÇÃO 

 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever a construção e a recente evolução da 

educação ambiental na esfera internacional e no Brasil, destacando o histórico desse tema e os 

seus desenvolvimentos no Exército Brasileiro, nos quais a pesquisa será ancorada. O 

enquadramento temporal tem início no final da Segunda Guerra Mundial, exceto no que 

respeita a algum acontecimento importante em que a abordagem foi intencional. 

 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CENÁRIO MUNDIAL 

 

 

A história mostra a procura constante do homem pelo bem-estar. A sua evolução 

mostra, essencialmente, o progresso da tecnologia ao serviço da sobrevivência, mas, também, 

do conforto, do facilitamento quotidiano, da proteção e da segurança dos indivíduos, do 

desenvolvimento económico, do empoderamento e do enriquecimento, entre outras aquisições 

civilizacionais. 

A consciencialização acerca da complexidade envolvida na promoção do bem-estar 

humano e a sua relação direta com o desenvolvimento ainda evolui lentamente no plano 

global. Há muitas dissemelhanças entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, 

nas políticas económicas e ambientais, no crescimento populacional e no uso do ambiente.  

Já no início do século XX, passadas algumas décadas da II Revolução Industrial, a 

intervenção humana sobre o meio ambiente crescia indiscriminadamente, aumentando, 

simultânea e progressivamente, as alterações nocivas à natureza. 

A segunda metade do século passado foi marcada por profundas transformações nas 

relações internacionais. A Segunda Guerra Mundial (1939-1945), além de um saldo, 

aproximado, de 50 000 000 de mortos, deixou imensuráveis danos ambientais na Europa e na 

Ásia, apresentando ao mundo as consequências do uso de armas nucleares. No período pós-

guerra formaram-se dois blocos políticos antagónicos: Leste e Oeste. De um lado, o bloco 
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capitalista liderado pelos Estados Unidos da América que se opunha, do outro lado, ao bloco 

comunista guiado pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esse 

período ficou conhecido como Guerra Fria (Arruda; Piletti, 2005). 

Esse mundo bipartido foi palco de grandes disputas entre os blocos mencionados, 

tanto na procura por ampliar as respetivas áreas de influência política como procurando 

expandir as relações económicas. Algumas disputas não ficaram apenas em mesas de 

negociações e incentivaram revoluções internas, lutas armadas por recursos naturais para 

sustentar os seus respetivos parques industriais e, até mesmo, causaram conflitos armados 

pontuais, de que resultaram sérias consequências para o ambiente (Arruda; Piletti, 2005). 

Durante a Guerra Fria houve significativo avanço no conhecimento científico em 

diversas áreas. A evolução tecnológica acelerada aumentou o comércio de produtos 

industrializados. Também a corrida armamentista propiciou grande produção de pesquisas 

sobre o uso de artefactos bélicos, culminando com a realização de vários testes de bombas 

termonucleares. As consequências desses testes foram sentidas por toda o planeta, tornando-

se um problema grave de natureza global, uma vez que as cinzas nucleares (formadas por 

partículas radioativas) foram percebidas em toda a superfície terrestre (Santos, 2012). 

Paulatinamente, a divulgação de intervenções no ambiente natural de que resultavam 

consequências nocivas ao homem despertou a atenção da população, e sobretudo dos 

cientistas, para a reação da natureza a cada ação humana. Interrogações sobre o limite da 

Terra para tanta degradação têm desafiado o meio académico. 

O QUADRO 15 – EMERGÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA 

IMPLANTAÇÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO, a seguir, apresenta os documentos e 

acontecimentos que permitiram referenciar o surgimento da EA na comunidade internacional, 

e a sua inclusão na legislação brasileira e no Exército. Trata-se de destaques mundiais com 

desenvolvimentos no Brasil e reflexos decorrentes no EB: 
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QUADRO 15 - EMERGÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA IMPLANTAÇÃO NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1920   

Decreto n.o 14.273, de 28 de 

julho de 1920, o Ministro da 
Guerra João Pandiá Calógeras 

aprova o regulamento para o 

campo de instrução de 

Gericinó, regulamentando e 

disciplinando o uso de recursos 

naturais dos Campos de 

Instrução para preservação das 

suas matas 

1934  

Decreto n.o 23.793, de 23 de 

janeiro de 1934, aprova o 

primeiro Código Florestal 

Brasileiro 

 

1946  

Constituição Federal dos 
Estados Unidos do Brasil 

(1946), preocupa-se com a 

proteção de recursos naturais e 

em organizar defesas contra 

efeitos de catástrofes naturais 

(secas e cheias), sem abordar a 

educação ambiental 

especificamente 

 

1962 

Rachel Carson escreve Silent 

Spring, apresentando o perigo 

das agressões ao meio ambiente 

  

1964  

Lei n.o 4.504, de 30 de 

novembro de 1964, cria o 
Estatuto da Terra, assegurando 

a conservação dos recursos 

naturais 

 

1965  

Lei n.o 4.771 de 15 de setembro 

de 1965, institui o novo Código 

Florestal Brasileiro 

 

1967  

Constituição Federal dos 

Estados Unidos do Brasil 

mantém a abordagem da 

Constituição de 1946, 

preocupando-se com a proteção 

de recursos naturais e em 

organizar defesas contra efeitos 

de catástrofes naturais (secas e 
cheias), sem abordar a 

educação ambiental 

especificamente 

 

Lei n.º 5.197, de 3 de janeiro de 

1967, que trata especificamente 

da proteção à fauna, mantém o 

interesse e a preocupação em 

migrar esta temática para a 

educação 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1968 

A UNESCO organiza a 1.ª 

Conferência Intergovernamen- 

tal destinada a conciliar 

ambiente e desenvolvimento, 

em Paris (França) 
  

A UNESCO organiza a 1ª 

Oficina Internacional da 

Educação, em Genebra (Suíça) 

1969  

Decreto-Lei n.º 1.001, de 21 de 
outubro de 1969, decreta o 

Código Penal Militar (art.º 268, 

269, 273 e 274 tipificam crimes 

nas áreas ambientais) 

 

1972 

Relatório The Limits to Growth 

(Clube de Roma) 

Criação do primeiro Curso 

brasileiro de Pós-Graduação em 

Ecologia, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul 

 

Conferência das Nações Unidas 

sobre o Homem e o Meio 

Ambiente, em Estocolmo 

(Suécia): criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (UNEP), 

recomendação para a criação do 
Programa Internacional de 

Educação Ambiental (IEEP) 

1973  

Decreto n.o 73.030, de 30 de 

outubro de 1973, cria a 

Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA) no âmbito 

do Ministério do Interior. Início 

de atividades de EA 

 

1975 

Seminário Internacional de 

Educação Ambiental, em 

Belgrado (antiga Jugoslávia): a 

UNESCO e o UNEP lançam o 

Programa Internacional de 

Educação Ambiental (IEEP) 

I Encontro Nacional sobre 

Proteção e Melhoria do Meio 

Ambiente, em Brasília/DF 

 

1976 

Reunião Sub-Regional de 
Educação Ambiental para o 

Ensino Secundário, em Chosica 

(Peru) 
Elaboração do primeiro 

documento oficial brasileiro 

sobre Educação Ambiental 

 

Congresso de Educação 

Ambiental em Brazzaville 

(Congo) 

1977 

Conferência 

Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, em 

Tbilisi (antiga União das 

Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) 

Nos cursos de Engenharia, a 

disciplina Ciências Ambientais 

passa a ser obrigatória 

 

1978  

Nos cursos de Engenharia 

Sanitária já eram ministradas as 
disciplinas de Saneamento 

Básico e Saneamento 

Ambiental 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1979 

Seminário de Educação 

Ambiental para América Latina 

realizado pela UNESCO e 

UNEP, em San José (Costa 

Rica) 

  

1980 

Seminário Regional Europeu 

sobre Educação Ambiental para 

Europa e América do Norte, em 
Essen (Alemanha) 

  

Seminário Regional sobre 

Educação Ambiental nos 

Estados Árabes, em Manama 

(Bahrein), organizado pela 

UNESCO e pelo UNEP 

Primeira Conferência Asiática 

sobre Educação Ambiental em 

Nova Deli (Índia) 

1981  

Lei n.o 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente: 

constitui o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA) e 
cria o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) 

O Exército Brasileiro passa a 

ser um membro do SISNAMA 

e do CONAMA 

1983  

Decreto n.º 88.351, de 1 de 

junho de 1983, regulamenta a 

Política Nacional do Meio 

Ambiente 

 

1985  

Decreto n.o 91.145, de 15 de 

março de 1985, cria o 

Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente 

 
Parecer n.o 819/85, do 

Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), destaca a 

necessidade de incluir 

transversalmente em todas as 
disciplinas, no ensino de 1.º e 

2.º graus, conteúdos ecológicos 

1987 

Relatório Our Common Future: 

conceito de desenvolvimento 
sustentável 

Parecer n.o 226/87, do Conselho 

Federal de Educação (CFE), 

considera necessário incluir 

Educação Ambiental nos 

conteúdos de 1.º e 2.º graus, 

além de sugerir a criação de 

Centros de Educação 

Ambiental 

 Congresso Internacional sobre 

Educação e Formação 

Ambiental em Moscovo 

(Rússia) 

1988 

1.ª Conferência Internacional 

sobre Atmosfera em Mudança: 
implicações para Segurança 

Global, em Toronto (Canadá) 

Promulgação da Constituição 

da República Federativa do 

Brasil: pela primeira vez na 
história do Brasil é destinado 

um capítulo específico ao meio 

ambiente na Constituição 
 

Criação do Intergovernmental 

Panel on Climate Change 

1.º Congresso Brasileiro de 

Educação Ambiental, no Rio 

Grande do Sul 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1989  

Lei n.o 7.735, de 22 de 

fevereiro de 1989, cria o 

Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA) 

 

1990 

Conferência Mundial sobre 

Educação para todos, em 
Jontien (Tailândia). Aprovada a 

Declaração Mundial sobre 

Educação para todos: satisfação 

das necessidades básicas de 

aprendizagem, reiterando a 

responsabilidade de todos em 

proteger o meio ambiente 

Lei n.o 8.028, de 12 de abril de 

1990, reorganiza a Presidência 

da República e os Ministérios: 

transforma o Ministério do 
Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente em Secretaria 

do Meio Ambiente, diretamente 

vinculada à Presidência da 

República 
 

Decreto n.º 99.274, de 6 de 

junho de 1990, revoga o 

Decreto n.º 88.351, de 1 de 

junho de 1983, e regulamenta a 

Política Nacional do Meio 

Ambiente 

1991  

Portaria n.o 678/91, MEC, 

determina que a educação 
ambiental deve ser contemplada 

pela educação escolar em todos 

os níveis e modalidades de 

ensino 

 

1992 

Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro (Brasil): Agenda 21 

Global, Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima 

Lei n.o 8.490, de 19 de 

novembro de 1992, reorganiza 

a Presidência da República e os 

Ministérios: transforma a 

Secretaria do Meio Ambiente 

em Ministério do Meio 

Ambiente 
 

Carta Brasileira para Educação 

Ambiental, recomenda a 

definição de metas para a 
inclusão da educação ambiental 

no nível de ensino superior 

1993  

Portaria n.o 773, de 10 de maio 

de 1993, MEC, institui 

permanentemente um Grupo de 

Trabalho para Educação 

Ambiental, objetivando realizar 

ações necessárias para 

implementação da EA no 

sistema de ensino em todos os 

níveis e modalidades de 

educação no País 

 

1994  

Programa Nacional de 
Educação Ambiental 

(ProNEA), determina diretrizes 

para as políticas públicas na 

área2014) 

 

1995 
1.ª Conference of Parties 

(COP), em Berlim (Alemanha) 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

1996  

O Plano Plurianual do Governo 

1996/1999 estabelece, entre 

seus objetivos na área de Meio 

Ambiente, a promoção da EA 

A Política Militar Terrestre, 

definida na Portaria n.º 410-

Min Ex, de 17 de julho de 

1996, determinou como função 

e atividade relevante para o 

Exército a preservação do meio 

ambiente 

Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, estabeleceu 

as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 

1997 

Protocolo de Quioto aberto para 
assinaturas 

1.ª Conferência Nacional de 
Educação Ambiental 

 
Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente e Sociedade: 

educação e consciencialização 

pública para a sustentabilidade, 

em Tessalônica (Grécia) 

Aprovação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), 

incluindo o meio ambiente 

como um dos temas sociais 

urgentes, de abrangência 

nacional (temas transversais) a 

ser tratado nas escolas 

1998  

Lei n.º 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, dispõe sobre 

os Crimes Ambientais 

 

1999  

Lei n.° 9.795, de 27 de abril de 

1999, dispõe sobre a Política 

Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA) 

 Decreto n.o 3.182, de 23 de 

setembro de 1999, regulamenta 

a Lei n.o 9.786, que dispõe 

sobre o ensino no Exército 

Brasileiro 

2001  

Criação do Programa Agenda 

Ambiental na Administração 

Pública (A3P) pelo Ministério 

do Meio Ambiente 

Portaria n.° 570-Cmt Ex, de 6 

de novembro de 2001, institui a 

Política de Gestão Ambiental 

do Exército Brasileiro 

Portaria n.º 571-Cmt Ex, de 6 

de novembro de 2001, institui a 

Diretriz Estratégica de Gestão 

Ambiental do Exército 

Brasileiro 

2002 

Conferência das Nações Unidas 
sobre Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, 

em Joanesburgo (África do Sul) 

Decreto n.° 4.281, de 25 de 
junho de 2002, regulamenta a 

Política Nacional de Educação 

Ambiental 

 

2003  
Implantação da Agenda 21 

Brasileira 

Portaria n.o 050-EME, de 11 de 

julho de 2003, aprova a 

Orientação para a Elaboração 

dos Planos Básicos de Gestão 

Ambiental 

Portaria n.º 816-Cmt Ex, de 19 

de dezembro de 2003, aprova o 

Regulamento Interno e dos 

Serviços Gerais 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

2004  

Programa Nacional de 

Educação Ambiental 

(ProNEA), determina diretrizes 

para as políticas públicas na 

área 

 

Lei Complementar n.o 117, de 2 

de setembro de 2004, altera a 

Lei Complementar n.o 97, de 9 
de junho de 1999, que dispõe 

sobre as normas gerais para a 

organização, a preparação e o 

emprego das Forças Armadas, 

para estabelecer novas 

atribuições subsidiárias 

2005 
Protocolo de Quioto entra em 

vigor 

Decreto n.º 5.484, de 30 de 

junho de 2005, aprova a 

Política de Defesa Nacional 

(PDN) 

 

2005/ 

2014 

Década Internacional da 

Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, 
proclamada pela ONU 

  

2007   

I Simpósio de Meio Ambiente 

do Exército Brasileiro 

Portaria n.º 934-Cmt Ex, de 20 

de dezembro de 2007, atualiza 

o Sistema de Gestão Ambiental 

do Exército Brasileiro 

2008   

Portaria n.° 014-DEP, de 8 de 

fevereiro de 2008, aprova as 

Normas para a Promoção da 

Educação Ambiental nos 

Estabelecimentos de Ensino e 

nas Organizações Militares 

Subordinados e/ou Vinculados 

ao Departamento de Ensino e 
Pesquisa 

1.º Congresso de Ciências 

Militares: Operações Militares 

e Meio Ambiente 

Portaria n.o 386-Cmt Ex, de 9 

de junho de 2008, aprova as 

Instruções Gerais para o 

Sistema de Gestão Ambiental 

no âmbito do Exército (IG 20-

10) 

2010   

Portaria n.º 1.138-Cmt Ex, de 

22 de novembro de 2010, 

atualiza a Política de Gestão 

Ambiental do Exército 
Brasileiro 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

2011   

Adesão do Exército Brasileiro 

ao Programa Agenda 

Ambiental na Administração 

Pública (A3P), por intermédio 

do Departamento de 

Engenharia e Construção 

Portaria n.o 001-DEC, de 26 de 

setembro de 2011, aprova as 
Instruções Reguladoras para o 

Sistema de Gestão Ambiental 

no âmbito do Exército (IR 50-

20) 

2012 

Conhecida como Rio+20, a 

Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento 

Sustentável, realizada no Rio 

de Janeiro (Brasil), marcou os 

20 anos da Rio 92 

Lei n.o 12.651, de 25 de maio 

de 2012, atual Código Florestal 

Brasileiro Portaria n.º 611-Cmt Ex, de 6 

de agosto de 2012, altera a 

denominação do Campo de 

Instrução de Juiz de Fora e dá 

outras providências 

Resolução do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) 

n.o 2, de 15 de junho de 2012, 

estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental 

2013   

Portaria n.º 142-Cmt Ex, de 13 
de março de 2013, altera a 

denominação da Diretoria de 

Património para Diretoria de 

Património Imobiliário e Meio 

Ambiente (DPIMA), com a 

missão de regulamentar, 

superintender, orientar e 

coordenar as atividades da 

Administração Patrimonial e 

Ambiental 

2014  

Portaria n.o 1.771-MD, de 16 de 

julho de 2014, aprova as 
diretrizes para o emprego e 

atuação do serviço social das 

Forças Armadas em situações 

de emergência, desastres, 

calamidades públicas e ações 

humanitárias 

Portaria n.º 1.507-Cmt Ex, de 

15 de dezembro de 2014, 
aprova o Plano Estratégico do 

Exército (PEEx) 2016-2019, 

onde apresenta como um de 

seus objetivos: contribuir com o 

desenvolvimento sustentável e 

a paz social 

2015   

Portaria n.º 034-DEC, de 14 de 

julho de 2015, nomeia equipa 

para a realização do estudo de 

viabilidade para implantação de 

um Centro de Estudo 

Ambiental no âmbito do 

Projeto Estruturante Novo 
Sistema de Engenharia 

Portaria n.º 341-EME, de 17 de 

dezembro de 2015, aprova a 

Diretriz de Educação e Cultura 

do Exército Brasileiro 2016-

2022 (EB20D-01-031) 
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ANO DESTAQUES MUNDIAIS BRASIL EXÉRCITO BRASILEIRO 

2017   

Portaria n.º 307-EME, de 3 de 

agosto de 2017, aprova a 

Diretriz para a Transformação 

do Centro de Instrução de 

Engenharia de Construção 

(EB20-D-03.006) 

FONTE: A autora (2017) 

 

O despertar moderno da comunidade mundial para as relações entre sociedade e 

ambiente tem as suas raízes na década de 60 do século passado, quando a comunidade 

internacional passou a reagir à crescente degradação ambiental, gerada, em grande parte, pela 

ordem económica capitalista. O livro Silent Spring, de Rachel Carson, chamou a atenção de 

muitos para as questões ambientais, provocadas designadamente pela mão humana, 

incontrolável e irracional, na natureza e no ambiente. 

A postura do autor perante a relação entre o homem e a natureza, impondo limites ao 

desenvolvimento quando este afeta e prejudica o ecossistema, reflete o enfoque da ética 

preservadora quanto à ação humana sobre os recursos naturais. As discussões sobre a 

conservação, o uso racional e a preservação da natureza já fervilhavam desde meados do 

século XIX. No entanto, não foram suficientemente mais convincentes do que o 

empowerment proporcionado pela Revolução Industrial aos países mais industrializados. O 

livro de Carson foi lançado em 1962, época em que desastres ambientais de grande impacto 

começaram a ameaçar as maravilhas prometidas pelo desenvolvimento económico 

desenfreado. 

Manifestações e debates a respeito da política, do modelo de produção vigente e do 

modo de vida da sociedade, procuravam reverter esse quadro materialista para um estilo de 

vida mais natural, menos degradador (Jacobi; Tristão, 2010). No campo teórico pedagógico, 

nas décadas de 60 e 70 do século XX, o otimismo pedagógico foi substituído pela crítica 

radical. Muitas foram as discussões sobre os equívocos da educação até então defendida, pois 

a devastação de duas Grandes Guerras mostrou o lado humano perverso. A educação 

necessitava de transformação radical para romper esse vínculo reprodutivo de violência e 

ideologias dominantes (Gadotti, 2003). 

A educação, a partir dessa visão crítico-reprodutivista, poderia ser um fator essencial 

para mediar a construção de nova mentalidade, reflexiva, transformadora, rompendo com os 

abusos do sistema capitalista de produção, consumo, ideologia e relação homem-natureza 

(Gadotti, 2003). Esse processo transformador envolve o entendimento dos riscos que 
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envolvem a sobrevivência do homem, particularmente naqueles relativos ao meio ambiente e 

às tecnologias. 

Os riscos socioambientais têm sido produzidos, na sua maioria, pelo homem, que 

também é quem sofre com os problemas daí derivados. Entende-se que esse círculo vicioso de 

prática social, económica e política consegue ser rompido a partir da inclusão da educação 

ambiental no ambiente escolar. A educação ambiental é percebida como um entrelaçamento 

das disciplinas escolares, problematizando criticamente as transformações da sociedade 

contemporânea, debatendo os riscos e as ameaças decorrentes do modo de vida atual, na 

prrocura da consciência da responsabilidade de cada um para que o desenvolvimento 

sustentável seja uma possibilidade real (Jacobi, 2005). 

Essa perceção sobre o papel da intervenção educativa nas questões ambientais 

evidenciou-se mundialmente no ano de 1968, em Paris, França, quando a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura1 (UNESCO) organizou a 1.ª 

Conferência Intergovernamental sobre Ambiente e Desenvolvimento. Neste encontro teve 

início a discussão sobre o que seria a sustentabilidade ao ser questionado o modelo de 

desenvolvimento económico vigente, a interferência humana no ambiente e os seus impactos, 

e a questão ambiental (Silva, 2008). 

Ainda no mesmo ano, a UNESCO organizou a Oficina Internacional da Educação, 

em Genebra, Suíça, com o objetivo de compreender como ocorriam e deveriam ser planeadas 

as atividades educativas de natureza ambiental e, também, de elaborar um conceito 

consistente de Educação Ambiental. Nesse estudo sobre meio ambiente e escola foram 

formulados alguns critérios da educação ambiental a serem utilizados em âmbito global 

acarretando, assim, a transformação do modo de se perceber a educação ambiental. Entre 

esses critérios destaca-se a complexidade do tema, o que sugere uma postura interdisciplinar 

para o trabalho no ambiente escolar. Constatou-se, assim, a necessidade coletiva e a intenção 

de conceber uma educação voltada para o meio ambiente para promover o equilíbrio natural – 

integração entre aspetos sociais, ambientais, económicos e culturais, entre outros (Schmidt; 

Nave; Guerra, 2010). 

Contudo, foi em 1972 que a educação para o ambiente e a preservação de recursos 

naturais e da biodiversidade foi amplamente debatida e reconhecida como elemento 

fundamental para combater a crise ambiental global. A Conferência das Nações Unidas2 sobre 

                                                             
1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 
2 Importante assinalar que o relatório do Clube de Roma, The Limits to Growth, lançado em 1972, influenciou as 

discussões sobre os problemas ambientais de âmbito global nessa conferência (Santos, 2012). 
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o Homem e o Ambiente, em Estocolmo, na Suécia, resultou em uma declaração assinada por 

113 países registando o consenso mundial sobre desenvolvimento e caráter finito das reservas 

mundiais de recursos naturais e, nomeadamente, afirmando o papel da educação na 

consciencialização e compreensão dos problemas ambientais (Schmidt; Nave; Guerra, 2010). 

A discussão em Estocolmo foi orientada pelo crescente reconhecimento dos problemas 

ambientais provocados pelo desenvolvimento mundial; pela crítica ao modelo de produção; 

pelo olhar socioambiental sobre o homem e a natureza, inter-relacionando técnica, ambiente e 

cultura (Carvalho; Grün; Trajber, 2006). 

Pela primeira vez a ecologia é colocada no mesmo nível de importância da 

economia, abandonando uma posição marginal na política internacional (Sequeira, 2003). 

Neste contexto de discussão sobre homem e meio ambiente foi estabelecido o conceito de 

desenvolvimento sustentável, como uma construção intencional e compartilhada do futuro 

(Carvalho; Grün; Trajber, 2006). Conceito este esboçado em Estocolmo (1972) e 

amadurecido em 1987, por intermédio da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ONU, 1987a), quando a temática foi trazida para o discurso público 

(Schmidt; Nave; Guerra, 2010). 

O termo ecodesenvolvimento também tem as suas origens na conferência de 1972, 

designado, inicialmente, como os esforços concentrados para conciliar desenvolvimento e 

proteção do ambiente (Santos, 2007). Jacobi (2005, p. 236) apresenta os termos 

ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável como semelhantes, localizando-os em 

situação intermédia entre crescimento económico e esgotamento dos recursos naturais, 

tentando equilibrar os interesses sociais, ambientais e económicos do desenvolvimento sem 

prejudicar o meio ambiente. 

Ainda fruto da referida conferência, instituiu-se o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente3 (UNEP) e recomendou-se a criação do Programa Internacional de 

Educação Ambiental4 (IEEP). A partir de então, a UNESCO assumiu o compromisso de 

promover reuniões e eventos, tanto locais quanto globais, para debater educação ambiental. O 

IEEP foi lançado em Belgrado, antiga Jugoslávia, no Seminário Internacional de Educação 

Ambiental, em 1975. 

Nesse encontro, a conceção sobre educação ambiental progride do conceito de 

formação do indivíduo para o da necessidade de consciencialização e conduta responsável 

com o meio ambiente, debatida em Estocolmo em 1972. Assim, em Belgrado, a educação 

                                                             
3 United Nations Environment Programme (UNEP). 
4 International Environmental Education Programme (IEEP). 
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ambiental amplia o seu campo de intervenção e incorpora a produção de conhecimentos para 

resolução de problemas ambientais atuais e futuros, tanto individual quanto coletivamente.  

A declaração final desse seminário, a Carta de Belgrado, evidencia a importância da 

ação humana para atuar na preservação da natureza, e consequente sobrevivência da própria 

espécie, ao procurar solução para os problemas criados pela própria ação humana – fome, 

analfabetismo, pobreza, exploração, entre outros. Nota-se, nesse documento, a valorização do 

indivíduo enquanto responsável pelas suas atitudes, o que pode beneficiar ou prejudicar toda a 

sociedade e o ambiente em que vive. Ainda, a preocupação em divulgar a premência de uma 

política de educação ambiental também ocupava papel central na Carta (Campos, 2000). 

Belgrado antecedeu o que pode ser considerado o mais importante encontro sobre 

EA, na época, promovido pela UNESCO em cooperação com o UNEP: a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental de Tbilisi, antiga URSS, em 1977. Até hoje o 

documento resultante dessa conferência, a Declaração de Tbilisi, permanece como referência 

nos estudos sobre educação ambiental, expondo definições, objetivos, princípios e estratégias 

para a sua construção (Schmidt; Nave; Guerra, 2010). Na Declaração, questões pedagógicas 

afetas à EA são abordadas mais detalhadamente do que na Carta de Belgrado. Evidencia-se a 

necessidade de transformar o indivíduo por meio da EA num processo contínuo, em todas as 

etapas da sua vida, utilizando-se, para isso, variados materiais, métodos e ambientes para a 

construção do conhecimento sobre educação ambiental (Campos, 2000). 

Os países em desenvolvimento promoveram encontros para discutir ambiente, 

desenvolvimento e educação. Em 1976, em Chosica, Peru, ocorreu a Reunião Sub-Regional 

de Educação Ambiental para o Ensino Secundário. Debateu-se a realidade da América Latina, 

nomeadamente a estreita ligação entre questões ambientais, necessidade de sobrevivência e 

direitos humanos. Também no mesmo ano, teve lugar o Congresso de Educação Ambiental 

em Brazzaville, no Congo, onde a discussão se voltou para a pobreza em África como maior 

problema ambiental. Em 1979, a UNESCO e o UNEP organizaram o Encontro Regional de 

Educação Ambiental para a América Latina, em San José, Costa Rica (Ministério do Meio 

Ambiente, 2016a). 

Em 1980, ocorreram o Seminário Regional Europeu sobre Educação Ambiental para 

Europa e América do Norte (em Essen, Alemanha), o Seminário Regional sobre Educação 

Ambiental nos Estados Árabes, organizado pela UNESCO e pelo UNEP (em Manama, 

Bahrein) e a Primeira Conferência Asiática sobre Educação Ambiental em Nova Deli, Índia 

(Ministério do Meio Ambiente, 2016a). 
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Ao longo dos anos 70 e 80 do século XX, respeitadas as suas realidades 

socioeconómicas e sob forte influência dos líderes dos blocos antagónicos (até à implosão do 

bloco comunista no final da década de 80), cada país percorreu a sua trajetória na procura de 

conciliar desenvolvimento e disponibilidade de recursos naturais de modo a não os esgotar e 

não comprometer as gerações futuras. Verifica-se a tendência de encontros regionalizados 

para discutir educação ambiental a partir da realidade local, conforme sugeria a Carta de 

Belgrado. 

Essas discussões foram incentivadas especificamente na América Latina, uma vez 

que a sua realidade se encontrava distante da América do Norte e da Europa. A 

industrialização, o desenvolvimento económico baseado na intensa exploração de recursos 

naturais e o elevado nível de emissão de GEE durante esse longo processo nos países ricos 

prejudicaram, intensamente, os países periféricos, mais precisamente o seu ambiente e a sua 

população. Havia a necessidade de se debater como a educação ambiental, nesses países, seria 

promovida nos currículos escolares, trabalhando aspetos contraditórios como pobreza e meio 

ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade. Cabe destacar que, ainda hoje, essas diferenças 

se fazem sentir, nomeadamente nos mesmos problemas: miséria, direitos humanos, acesso à 

educação, bem-estar, desenvolvimento e sustentabilidade, entre outros. 

O resultado do trabalho desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, para responder à solicitação feita pela ONU – de desenvolver uma 

agenda global para mudança –, foi divulgado no Relatório Our Common Future, ou Relatório 

da Comissão Brundtland, em 1987. O estudo centrou-se, principalmente, em ampliar o 

conceito de desenvolvimento, não o restringindo ao desenvolvimento económico. Mas sim 

criando um novo conceito, capaz de sustentar o crescimento e o progresso humanos em todo o 

planeta num futuro distante: o desenvolvimento sustentável. O relatório consolidou este 

conceito, esboçado em Estocolmo5, em 1972. 

No mesmo ano, em Moscovo, Rússia, a UNESCO, o UNEP e o IEEP organizaram o 

Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambiental (Ministério do Meio 

Ambiente, 2016a). O objetivo principal do encontro foi discutir os avanços e os óbices 

percebidos pelos países, no campo da educação ambiental, desde a Conferência de Tbilisi, 

ocorrida em 1977, e detetar necessidades para o seu desenvolvimento. Como resultado das 

                                                             
5 A Declaração de Estocolmo evidenciou a importância do equilíbrio entre indivíduo e natureza na aplicação dos 

conhecimentos produzidos por ele para melhorar o ambiente em que vive. A meta principal da humanidade 

deve ser defender e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras (ONU, 1972a). 
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discussões, foram definidas estratégias internacionais de ação na educação ambiental para a 

década de 90 (Ministério do Meio Ambiente, 2016a). 

No ano seguinte, 1988, realizou-se a 1.ª Conferência Internacional sobre Atmosfera 

em Mudança: Implicações para a Segurança Global, em Toronto (Canadá), na qual cientistas e 

decisores políticos se reuniram para debater sobre a necessidade de a população mundial 

reduzir os gases de efeito de estufa (IPCC, 1988). Assim, no mesmo ano foi criado o Painel 

Intergovernamental para as Alterações Climáticas pelo UNEP e pela Organização 

Meteorológica Mundial, com a finalidade de avaliar a problemática das alterações climáticas 

ocorridas no planeta (Santos, 2007). Um dos efeitos da criação do IPCC foi a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, um tratado internacional resultante da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

O ano de 1990 foi declarado, pela ONU, como o Ano Internacional do Meio 

Ambiente. No mesmo ano, em Jomtien, Tailândia, foi realizada a Conferência Mundial sobre 

Ensino para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem (Ministério do 

Meio Ambiente, 2016a). As discussões sobre degradação do meio ambiente e crescimento 

económico indicaram a importância da educação como um dos fatores de transformação para 

a sustentabilidade. Ressalta-se que a educação ofertada deve ser de qualidade, necessitando de 

políticas de educação e formação de professores para ser possível essa excelência desejada. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD, ou Eco-92, ou Rio-92 ou, ainda, Cúpula da Terra) influenciou decisivamente a 

maneira como o homem percebe a sua relação com o planeta (Ministério do Meio Ambiente, 

2016a). Esta conferência contou com a maioria da comunidade política internacional e 

mostrou a preocupação mundial com questões ambientais, sociais e económicas. 

A tensão existente sobre essas questões, entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento, indicava a complexa relação do desenvolvimento económico versus 

sustentabilidade e a dificuldade em obter consenso quanto às medidas a serem adotadas por 

todos. Esse facto verifica-se com o tratado internacional resultante da Rio-92, a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, acordado por todos os países 

participantes e não possuía caráter coercivo. No entanto, orientava a elaboração de protocolos 

para regular as emissões de GEE, como o Protocolo de Quioto. Outros importantes 

documentos resultantes da Eco-92, tais como a Agenda 21, a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Carta da Terra 

são fundamentais até hoje para orientação de políticas ambientais sustentáveis. 
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Em 1995 ocorreu a 1.ª Conferência das Partes em Berlim, Alemanha. Neste primeiro 

encontro foram estabelecidos os compromissos legais para redução dos GEE pelos países 

desenvolvidos. Na reunião foram iniciados os procedimentos para a criação do Protocolo de 

Quioto. Na 3.ª COP, em 1997, ocorrida em Quioto, Japão, foi celebrado um importante 

instrumento legal de caráter ambiental, impondo metas variadas de redução de GEE, tomando 

as emissões de 1990 como parâmetro para o cálculo destas metas. O Protocolo de Quioto 

começou a vigorar somente no ano de 2005, quando houve o número mínimo suficiente de 

países aderentes a assiná-lo. 

Ainda em 1997, em Tessalónica, Grécia, ocorreu a Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciencialização Pública para a Sustentabilidade, 

organizada pela UNESCO (UNESCO, 1999). Durante o encontro foi debatido o papel da 

educação ambiental para se alcançar a sustentabilidade a partir de uma visão crítica da 

educação como promotora de mudança social. Nesse momento houve consenso entre os 

participantes do encontro de que os resultados esperados sobre educação ambiental foram 

insuficientes (Schmidt; Nave; Guerra, 2010). 

A cidade de Joanesburgo, África do Sul, sediou, em 2002, a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Cimeira da Terra, ou Rio+10), com o objetivo principal de 

rever as metas da Agenda 21 e dos demais acordos e tratados da Rio-92. Em comparação à 

Eco-92, a Rio+10, aparentemente, pode não ter atingido a intenção de conciliar as 

necessidades de desenvolvimento económico com o desenvolvimento sustentável. No entanto, 

a finalidade da conferência era um tanto humilde, isto é, propunha-se rever as metas do 

encontro de 1992, o que foi cumprido. Cabe destacar que a Rio+10 evidenciou a 

impossibilidade da homogeneidade nos protocolos e nas ações internacionais. Há 

reivindicações, vontades e realidades distintas quanto ao desenvolvimento económico, social 

e ambiental de cada nação, o que sugere ações distintas para se atingir a sustentabilidade. 

Em dezembro do mesmo ano, a ONU declarou o ano de 2005 como o início da 

Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). O objetivo global da 

Década foi integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspetos 

da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que permitissem 

criar uma sociedade sustentável e mais justa para todos (Schmidt, 2006). 

Em 2012, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, as Nações Unidas promoveram a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ou Rio+20, marcando os 

20 anos da realização da Eco-92. A Rio+20 debateu sobre desenvolvimento sustentável e 

erradicação da pobreza. 
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A ideia preservadora do meio ambiente, que perpassava as questões ambientais 

quando foram disseminadas e lançadas para intenso debate internacional, influenciou, 

inicialmente, as origens da educação ambiental. A educação para formar cidadãos 

responsáveis no tocante ao ambiente, para promover a harmonia entre o homem e a natureza, 

evoluiu para a visão crítica da educação em formar cidadãos conscientes e transformadores do 

modo de vida desligado da degradação ambiental que até então era corrente. 

A riqueza e o conforto disponíveis para alguns povos eram desproporcionais, e até 

mesmo inexistentes, para muitos outros. A exploração e a degradação intensas dos recursos 

naturais, que têm caráter finito, exige da educação ambiental um papel atuante e interveniente 

na sociedade em que se encontra. Questões como a erradicação da pobreza, a sustentabilidade, 

o bem-estar global, entre outras, são basilares na educação ambiental. 

 

 

4.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, o Brasil alinhou-se com o bloco 

capitalista. Esse alinhamento ocorreu naturalmente devido à participação brasileira no conflito 

bélico mencionado ao lado dos EUA. Com isso, o estilo de vida americano – acentuadamente 

consumista – foi rapidamente incorporado pela sociedade brasileira, assim como o processo 

de industrialização e de urbanização foram incentivados pelo governo brasileiro, mantendo-

se, também, a expansão agropecuária (Arruda; Piletti, 2005). 

O país procurava ampliar as suas parcerias económicas e estratégicas, ao mesmo 

tempo que visava desenvolvimento e crescimento económico. A extração de petróleo e de 

minérios intensificaram-se exponencialmente para atender às necessidades de industrialização 

do Brasil e dos parceiros comerciais. A exportação de café, gramíneas e carne, entre outros 

produtos; a expansão do parque industrial; a ampliação das infraestruturas para transporte e a 

migração da população rural para o meio urbano foram fatores importantes tanto para o 

processo de desenvolvimento brasileiro quanto para o agravamento de questões ambientais. 

Do mesmo modo, no setor militar, particularmente na doutrina de formação e 

emprego de tropas, a influência americana foi elevada, devido ao Acordo Militar Brasil-EUA. 

Pelo acordo, que durou de 1952 até 1977, o Brasil forneceria recursos minerais estratégicos 

(urânios e areias monazíticas) em troca de equipamentos militares e serviços (Hirst, 2011). 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

183 

Conforme se verifica no Quadro I, no início do pós-guerra, o Brasil não possuía 

significativa legislação que tratasse da proteção ambiental, à exceção do Código Florestal 

Brasileiro instituído em 1934, mas nada que tratasse da educação ambiental. No entanto, no 

ordenamento jurídico brasileiro, as Constituições Federais dos Estados Unidos do Brasil, 

tanto a de 1946 quanto a de 1967, preocupavam-se com a proteção de recursos naturais e em 

organizar defesas contra efeitos de catástrofes naturais (secas e enchentes) (Presidência da 

República, 1967). 

No período compreendido entre as constituições de 1946 e 1967, questões de cunho 

político, económico, social e ideológico sobre a terra e a reforma agrária, agitavam há alguns 

anos a relação nada tranquila entre camponeses e proprietários rurais brasileiros desde meados 

da década de 50 do século XX. No início da década de 60 as desavenças agravaram-se e 

assumiram grandes proporções quanto ao temor de conflitos. 

A Lei n.o 4.504, de 30 de novembro de 1964, criou o Estatuto da Terra com a 

finalidade de regular o uso, a ocupação e as questões fundiárias no país. Na época da sua 

publicação, durante o governo militar brasileiro, pretendeu disciplinar a reforma agrária e a 

política agrícola para estabelecer uma relação de respeito e harmonia entre o homem e a terra. 

A referida lei ainda se encontra em vigor e verifica-se que enquanto a reforma 

agrária pouco avançou, a política agrícola evoluiu e tem gerado riqueza e aumento nas 

exportações durante todos os governos desde 1964 (ano em que foi publicado o Estatuto da 

Terra). Mesmo com a abertura política no Brasil em 1985, até ao momento, ainda que tenha 

oscilado entre mais ou menos vontade dos governantes – mesmo aqueles mais populistas, em 

resolver questões relacionadas com a reforma agrária –, na prática os grandes proprietários de 

terra são os mais beneficiados na questão fundiária. Essa inércia na reforma agrária mantém 

os problemas relacionados com a distribuição desigual de terras, a grandes problemas sociais 

e económicos, o que prejudica o desenvolvimento do país em várias áreas essenciais6. Ainda, 

favorece o uso inadequado do solo, pois o governo não produz regulamentação condizente, a 

ocupação ocorre desordenadamente e sem planeamento, agravando problemas ambientais. 

No cenário internacional, grandes desastres ambientais tomavam vulto e sinalizavam 

as consequências maléficas da Revolução Industrial. Alguns dos piores desastres ocorridos 

foram a poluição atmosférica de origem industrial (smog) que matou milhares de pessoas em 

                                                             
6 A dificuldade em promover crescimento e desenvolvimento económico sem agredir o meio ambiente, somada à 

crescente desigualdade social, acompanhou o Brasil desde sua «descoberta» em 1500, marcada pela extração 

desenfreada de recursos naturais e degradação de seu território. As décadas de 50, 60 e 70 do século passado, 

principalmente, foram marcadas pelo intenso pensamento desenvolvimentista e acelerado processo de 

industrialização. 
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Londres, em 1952; a poluição por mercúrio na cidade de Minamata, em 1953, causando 

problemas neurológicos na população e mutações genéticas nos seres vivos em geral – o 

mesmo problema de poluição com mercúrio repetiu-se em Niigata, na década de 60 –; o 

naufrágio do petroleiro Torrey Canyon, em 1967, contaminou uma grande faixa marítima com 

o derramamento de, aproximadamente, 11 900 toneladas de petróleo na costa inglesa 

(Ministério da Educação, 1998). 

Aliado a isso, o apoio do país ao bloco ocidental durante a Guerra Fria voltava a 

atenção dos governantes brasileiros para questões relacionadas com a defesa, com a chamada 

ameaça comunista e com a proliferação de armas nucleares. Como em quase todos os países, a 

promoção da educação ambiental não era encarada como fator fundamental para a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 

Contudo, a Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, sinaliza uma alteração nesse 

cenário. Essa lei, ao instituir o Código Florestal, criou uma relação deste com a educação 

nacional. No Código verifica-se, no seu Artigo 42.º, que num prazo de dois anos da 

promulgação da lei, os livros escolares de leitura deveriam obrigatoriamente conter textos de 

educação florestal7. O mesmo artigo incumbiu a União e os estados de promoverem e criarem 

escolas para o ensino florestal, em diferentes níveis. Ainda, era imposta às estações de rádio e 

televisão a obrigatoriedade de incluir temas e textos de interesse florestal por, no mínimo, 

cinco minutos semanais nas suas programações (Presidência da República, 1965). 

Com isso, a inclusão da temática Educação Florestal na educação formal brasileira, 

tornou-se obrigatória apenas dois anos depois, ou seja, somente em 1967. Do mesmo modo, 

percebe-se que houve intenção do legislador em ampliar a sua divulgação para a educação 

não-formal por intermédio de rádio e televisão8, trazendo a temática ecológica para a agenda 

pública. Cabe assinalar que, no Brasil, numa época de pós-guerra, o poder de persuasão das 

propostas apresentadas pelos média encontrava terreno fértil na quantidade de analfabetos9 

então existentes (Boeno, 2013). 

O início da tentativa de educação ambiental no Brasil caracterizou-se pela dimensão 

consciencializadora sobre a riqueza de biomas existentes no País, pela tendência de 

popularização do tema meio ambiente. Não se verifica a discussão sobre problemas sociais e 

económicos gerados pelo uso intensivo dos recursos naturais nem a sistematização de 

diretrizes para a educação ambiental ativa. Tampouco se percebe a valorização da educação 

                                                             
7 No texto legal não foi encontrado o conceito de educação florestal. 
8 Na década de 60, o Brasil possuía aproximadamente 200 000 aparelhos de televisão e oito canais. 
9 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 33,6% da população brasileira, maior 

de 15 anos, era analfabeta em 1970 (IBGE, 1970). 
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ambiental como potencial fator transformador e auxiliar fundamental no domínio das políticas 

públicas sobre o ambiente (Loureiro, 2012). 

A ausência de abordagem crítica nesse período inicial de introdução da educação 

ambiental no Brasil, pode ser explicada pela própria perceção sobre educação ambiental até 

então vigente, quando foi abordada pela primeira vez em 1965, na Conferência de Educação 

da Universidade de Keele (Inglaterra), sendo entendida como conservação ou ecologia 

aplicada e servindo-se da biologia como meio para ser trabalhada (Ministério da Educação, 

1998). 

Ainda na década de 60, a Lei n.º 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que tratava 

especificamente da proteção à fauna, manteve o interesse e a preocupação em trazer este tema 

para a educação formal e para os média (aqui, neste caso, como educação não-formal) de 

maneira informativa. No seu artigo 35.º, a lei manteve a obrigatoriedade da abordagem do 

tema proteção da fauna nos livros escolares de leitura, determinando que os ensinos primário 

e médio tivessem pelo menos duas aulas anuais sobre a matéria10. Nesse mesmo sentido, 

manteve-se a determinação de que os programas de televisão e de rádio dedicassem um 

mínimo de cinco minutos semanais sobre proteção da fauna em suas programações 

(Presidência da República, 1967). 

A transformação promovida na conceção de educação ambiental, com a pesquisa 

realizada em 1968, pela UNESCO – na qual ficou claro que o tema do ambiente era 

demasiado complexo para ocorrer somente no domínio da biologia, e a compreensão de que 

os aspetos sociais, culturais, económicos, entre outros, fazem parte da educação ambiental –, 

influenciou, juntamente com a criação do IEEP, a necessidade de formação e estudos sobre o 

meio ambiente no Brasil. Em 1972 é criado o primeiro curso brasileiro de pós-graduação em 

Ecologia; a partir de 1977 os cursos de Engenharia incluem a disciplina Ciências Ambientais 

em seus currículos e, em 1978, as disciplinas de Saneamento Básico e Saneamento Ambiental 

são incluídas no curso de Engenharia Sanitária (Ministério da Educação, 1998; 2015). 

Cabe ressaltar que após o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, 

o país intensificou o seu processo de urbanização construindo grandes obras de infraestrutura. 

Esse intenso desenvolvimento visou melhorar a qualidade de vida da população, ao mesmo 

tempo que acelerou a degradação ambiental. Isso não significa que a preocupação ambiental 

inexistisse, mas ainda que o Brasil acompanhasse e participasse das discussões sobre o 

                                                             
10 Percebe-se que se ampliou a obrigação de assuntos a constarem nos livros escolares de leitura; além da 

educação florestal haveria, também, proteção da fauna. No texto legal não foi encontrado o conceito de 

proteção da fauna. 
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tema11, não havia no país viabilidade para transformações radicais quanto ao modelo 

desenvolvimentista adotado. 

A estrutura legal brasileira relativa ao meio ambiente foi estruturada e desenvolvida, 

maioritariamente, durante o governo militar, entre 1964 e 1985. Esse aparato legal, quando 

em elaboração, estava relacionado com os objetivos desenvolvimentistas do governo federal, 

uma vez que havia a clara intenção de equilibrar desenvolvimento económico e social com o 

controle da degradação ambiental, além de promover a defesa da soberania. Além da mais 

importante lei nacional sobre o meio ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), de 1981, pode-se citar algumas das principais legislações ambientais emitidas nesse 

período: o Estatuto da Terra (1964); a Lei da Ação Popular (1965); o Código Florestal (1965); 

a Lei da Pesca (1967); o Estatuto de Proteção à Fauna (1967); a Lei Complementar que cria as 

Regiões Metropolitanas (1973); o Decreto-Lei de Controle da Poluição em Zonas Críticas 

(1975); a Lei de Responsabilidade por Danos Nucleares (1977) e a Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano (1979). 

Ainda que na Conferência de Estocolmo o Brasil se tenha posicionado a favor do 

desenvolvimento económico intenso, contrariando a influência do Relatório Meadows 

(Meadows; Meadows; Randers; Behrens, 1972) que sugeria desenvolvimento zero para o 

crescimento da economia global nos países desenvolvidos, no ano seguinte esse mesmo 

governo criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, marcando o início da evolução da 

política ambiental no país. Quanto ao posicionamento do governo federal brasileiro na 

referida conferência, cabe destacar que, na época, a maior preocupação do governo, tanto do 

Brasil quanto os de outros países em desenvolvimento, era a erradicação da pobreza e as suas 

consequências, como a fome, a falta de habitação e de outras condições mínimas de 

sobrevivência digna, analfabetismo, entre outros. Os governantes davam prioridade à 

resolução desses graves problemas que já não assombravam os países desenvolvidos. 

Em 1973, o governo criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). Entre 

suas atribuições, a SEMA era responsável por controlar a poluição e a educação ambiental, 

determinação governamental que institucionalizou a educação ambiental no país. Ainda que o 

governo militar tenha sido muito criticado, e responsabilizado pelos ambientalistas, pela 

poluição e degradação ambiental causadas pelo então desenvolvimento intensivo – o chamado 

                                                             
11 O Brasil alternou a sua posição em relação ao cenário internacional sobre o meio ambiente, na maioria das 

vezes discordando da posição defendida pelos países desenvolvidos em relação aos objetivos propostos aos 

países em desenvolvimento. Em contrapartida, concordou com a adoção do desenvolvimento sustentável para 

as nações que o pudessem realizar. Ao mesmo tempo, os estudos, debates e pesquisas sobre meio ambiente, no 

início, eram poucos, contudo vieram a fortalecer-se e ganharam espaço no meio científico. 
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período do milagre económico –, o governo assinou a Declaração da ONU sobre o Meio 

Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo, em 1972) e criou o primeiro órgão nacional 

para tratar especificamente do meio ambiente, a referida SEMA. A Secretaria trabalhou a 

educação ambiental com o entendimento de que o indivíduo integra o meio ambiente e 

procurou recorrer aos média e a diversas campanhas para divulgar essa perceção e 

consciencializar a população sobre a necessidade de conservação do seu ambiente (Ministério 

da Educação, 1998). 

A extinta SEMA, em parceria com o então Ministério da Educação e da Cultura, hoje 

Ministério da Educação (MEC), firmou projetos de EA com o intuito de incluir a questão 

ambiental nos currículos escolares, promoveu cursos de especialização em educação 

ambiental e de capacitação de recursos humanos para problemas ambientais, organizou 

seminários universitários sobre meio ambiente e estruturou uma rede de produção e 

divulgação de materiais educativos sobre a área ambiental (Ministério da Educação, 1998). 

Em 1975, o governo federal organizou o I Encontro Nacional sobre Proteção e 

Melhoria do Meio Ambiente. O evento ocorreu em Brasília, contando com a participação de 

conferencistas estrangeiros e promoveu o debate académico sobre questões ambientais 

brasileiras entre participantes de todo o território e do cenário internacional (Ministério da 

Educação, 1998). 

Em 1976, o governo brasileiro, por iniciativa da SEMA, reuniu especialistas para 

discutirem educação ambiental no país. O resultado deste estudo foi a elaboração do primeiro 

documento oficial brasileiro sobre EA. Este documento apresentava princípios e objetivos 

para a educação nacional alinhados com os estudos que antecederam a Conferência de Tbilisi, 

tratando a educação ambiental como um processo interdisciplinar de interação harmónica e 

permanente entre o homem e o meio ambiente (natural e/ou modificado por ele), 

considerando o ambiente natural em toda sua totalidade social, política, económica, 

tecnológica, cultural e estética (Ministério da Educação, 1998). 

No Brasil, alguns anos depois, a Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

regulamentada pelo Decreto n.º 99.274, de 6 de junho de 1990, estabeleceu a Política 

Nacional do Meio Ambiente, constituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

e criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O SISNAMA é constituído 

pelos órgãos e entidades da União (entre eles o EB), os estados, o distrito federal, os 

municípios e as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental. O CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo do 

SISNAMA (Presidência da República, 1990). 
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No corpo da Lei mencionada, verifica-se que houve vinculação entre a Política 

Nacional do Meio Ambiente e os interesses da segurança nacional. A Política Nacional do 

Meio Ambiente teve como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconómico do país, 

considerando o meio ambiente um património público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o usofruto coletivo. Nessa Lei (Presidência da República, 1981), o 

termo educação ambiental passou a ser utilizado e ampliou-se a obrigatoriedade do tema a 

todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade12, visando a participação ativa 

na defesa do meio ambiente. 

Verifica-se o esforço em ampliar a educação ambiental do domínio da educação 

formal para a educação não-formal e em inseri-la na Lei como instrumento para auxiliar na 

solução de problemas ambientais. Além disso, o legislador define o conceito de meio 

ambiente como sendo «o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas», passando a 

ser utilizado no cenário político nacional e também no setor educacional brasileiro 

(Presidência da República, 1981). 

Embora a Declaração de Tbilisi13 não fosse do conhecimento da grande maioria da 

população brasileira, ainda que o país não tenha participado oficialmente da referida 

conferência, é possível identificar a influência dos princípios e recomendações desse encontro 

na Política Nacional do Meio Ambiente. 

No período decorrido entre a criação da Política Nacional do Meio Ambiente (1981) 

e a promulgação da Constituição Brasileira (1988) em vigor, o cenário educacional no Brasil 

foi marcado por intenso debate sobre que educação ambiental seria adotada nos currículos 

escolares, se ela se constituiria como uma disciplina formal ou como um tema transversal. Em 

1985, a SEMA realizou um estudo avaliando o desenvolvimento da EA no Brasil em três 

aspetos: capacitação dos quadros técnicos, educação formal e educação não-formal para a 

comunidade. O resultado indicou que a educação ambiental para a comunidade se tinha 

desenvolvido menos devido a vários problemas, destacando-se a baixa prioridade que o 

                                                             
12 Amplia para a comunidade como um todo e não apenas na comunidade escolar. 
13 Em 1977, em Tbilisi, na antiga URSS, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. 

O Brasil não participou, oficialmente, desse importante acontecimento sobre EA, pois, na época, não mantinha 

relações diplomáticas com o bloco comunista (Ministério da Educação, 1998). A Declaração de Tbilisi, 

documento que consolidou as discussões oficiais, reforçou a necessidade de desenvolver educação ambiental 

dentro do processo educativo e passou a ser referência sobre o assunto no cenário internacional (Schmidt; 

Nave; Guerra, 2010). Esse documento, inicialmente, foi muito pouco divulgado no País, através de alguns 

poucos títulos no comércio editorial. Apenas foi divulgado amplamente para acesso da população brasileira em 

1997 por meio da internet (Ministério da Educação, 1998). 
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governo atribuía à EA como instrumento transformador favorável ao desenvolvimento do país 

(numa perspetiva crítica da EA) e o consequente insucesso na elaboração e aplicação de 

programas na área (Ministério da Educação, 1998). 

No Brasil, em 1987, um pouco antes da Conferência Internacional de Educação 

Ambiental (em Moscovo, Rússia), o então Conselho Federal de Educação aprovou o Parecer 

n.o 226/87. No documento, o Conselho apresentou a importância e a urgência em incluir a EA 

na educação formal, na perspetiva de uma abordagem interdisciplinar. O documento sugeriu a 

criação de Centros de Educação Ambiental estaduais para auxiliarem na capacitação da 

população quanto à consciência pública aplicada para a preservação do meio ambiente e 

consequente qualidade de vida (Ministério da Educação, 1998). 

Após este acontecimento internacional, conhecedora da problemática ambiental 

mundial divulgada pelo Relatório Brundtland e ciente dos debates nacionais acerca da 

educação ambiental, a Assembleia Constituinte promulgou a atual Carta Magna Brasileira em 

1988. No texto constitucional, com um capítulo dedicado ao meio ambiente, identifica-se a 

necessidade da preservação do meio ambiente para as gerações futuras, bem como a 

obrigatoriedade da promoção de educação ambiental na educação formal em todos os níveis e 

em todas as áreas de ensino e a necessidade da consciencialização pública no sentido de 

preservar o meio ambiente (Senado Federal do Brasil, 1988). 

A discussão sobre educação ambiental encontrava-se fortemente influenciada pela 

Declaração de Tbilisi, pelo declínio da Guerra Fria e pela potencial ameaça nuclear. A 

estabilidade das tensões na área da defesa internacional, a preocupação com a preservação do 

planeta e continuidade da espécie humana cresciam de importância no cenário político 

mundial e, também, no brasileiro. A educação ambiental encontrava-se em situação favorável 

para consolidar os seus princípios e sua sua função transformadora. 

Com nova Constituição Federal e com a criação do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 1989 – importante marco para o 

meio ambiente, centralizando o tema num único órgão, com a atribuição de trabalhar o meio 

ambiente brasileiro de forma integrada –, houve edição de novas leis ambientais e revisão de 

tantas outras, o que favoreceu o fortalecimento da EA e dos debates e estudos académicos. 

Esse clima favorável de intenso trabalho nas questões ambientais pelo território brasileiro 

contribuiu para a ONU aceitar o Brasil como sede da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 (Ministério da Educação, 1998). 

O Brasil, alinhado com a comunidade internacional, assumiu compromissos sobre o 

meio ambiente e a educação ambiental, consolidados nos principais documentos resultantes 
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do encontro: Agenda 21, Carta Brasileira para a Educação Ambiental e o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Este tratado 

estabeleceu-se como outro importante marco mundial para a EA, uma vez que representantes 

de todo o planeta reconheceram a educação ambiental como um processo em constante 

construção, dinâmico, baseados na transformação social e na ação. Resumidamente, os 

documentos valorizavam a participação pública na preservação ambiental, incentivavam as 

nações a realizarem ampla divulgação das informações sobre o tema, promoção da qualidade 

de vida para todos, fortalecer a educação ambiental para que todas essas sugestões fossem 

alcançadas (Ministério da Educação, 1998). 

Em 1993 iniciou-se a discussão da Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), tendo como objetivo principal unificar os sistemas nacionais de meio ambiente e de 

educação. Em dezembro de 1994, antes mesmo da PNEA ser instituída, o Presidente da 

República do Brasil aprovou o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). O 

ProNEA foi fruto de uma proposta conjunta dos então Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazónia Legal e do Ministério da Educação e do Desporto, com as 

parcerias do Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência e Tecnologia (Ministério do 

Meio Ambiente, 1997). 

No corpo do programa, uma das ações para implantar a EA seria desenvolver 

consciência ambiental em três segmentos da sociedade: o primeiro, constituído pelos que 

detêm poder decisório nas organizações (administradores públicos, parlamentares, 

profissionais liberais, cientistas, lideranças empresariais e de movimentos sociais, entre 

outros); o segundo segmento seria aquele formado pelos utilizadores de recursos naturais 

(agricultores, criadores de gado, pescadores, mineradores e garimpeiros, entre outros); e o 

terceiro seria constituído pelos que atuam nos meios de comunicação, incluindo a imprensa 

falada, escrita e televisiva, teatro e cinema (entre outras formas de expressão da cultura 

nacional e da arte) (Ministério do Meio Ambiente, 1997). 

Segundo Silva (2008), este programa foi criado com o objetivo de capacitar o 

sistema de educação formal – aproveitando, também, as oportunidades no âmbito da educação 

não-formal nos seus diversos níveis e modalidades, visando a formação da consciência, a 

adoção de atitudes e a difusão do conhecimento teórico e prático, voltados para a proteção do 

meio ambiente e conservação dos recursos naturais. Outra preocupação latente, na época, era 

o grande desfasamento existente no país entre teoria e prática, no tocante à educação 

ambiental. O principal objetivo do ProNEA era construir uma nova relação entre homem e 

natureza adotando-se novas posturas individuais e coletivas, valorizando os diferentes 
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contextos sociais presentes num país de dimensões tão grandes como o Brasil. Para isso, 

deveriam ser considerados os aspetos físicos, científicos, éticos, biológicos, sociais, culturais, 

económicos e políticos nas duas frentes de EA a serem abertas pelo programa, tanto pelo 

IBAMA (no planeamento e execução da educação não-formal) quanto pelo MEC (planeando 

e executando a educação formal) (Ministério da Educação, 1998). 

Em 1996, a promoção da educação ambiental foi incluída no Plano Plurianual do 

governo federal (PPA 1996-1999) pela primeira vez. Essa iniciativa fortaleceu a importância 

da EA no âmbito federal, o que se refletiu nos governos estaduais e nos respetivos planos de 

governo. Contudo, a educação ambiental não foi vinculada institucionalmente a um órgão em 

específico nem detalhou ações e objetivos a serem atingidos, o que prejudicou, no mínimo 

parcialmente, um planeamento e uma realização compatíveis com um assunto constante do 

PPA (Ministério do Meio Ambiente, 2014). 

Um facto que marcou a educação ambiental no Brasil foi o lançamento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997. Os PCN são referenciais destinados a 

orientar escola e professor a renovar e reelaborar currículos, projetos pedagógicos, práticas 

docentes, material didático, entre outros, para a educação básica. Por ser um documento de 

amplo alcance na educação brasileira, foi considerada uma grande conquista a inclusão da 

educação ambiental como um dos temas transversais na educação formal (Ministério da 

Educação, 1998). 

A Agenda Ambiental na Administração Pública foi concebida a partir da necessidade 

do Programa Nacional de Educação Ambiental em construir agendas ambientais para 

consciencialização e adoção de hábitos sustentáveis em todas as esferas administrativas do 

governo. O Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria de Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável – instituição responsável pela A3P –, tenta incentivar a adesão, 

voluntária, das organizações públicas (nos âmbitos federal, estadual e municipal) interessadas 

em atualizar os seus modelos de gestão, adequando-os a padrões de ecoeficiência 

governamental. 

As instituições que aderem à A3P desenvolvem ações – desde capacitação dos 

funcionários, campanhas de sensibilização, correção de hábitos de desperdício e desatenção, 

entre outros – para transformação das relações coletivas que aprimorem a qualidade de vida 

do trabalhador, a sua saúde, o seu bem-estar e o seu ambiente. Essas mudanças visam o uso 

eficiente dos recursos naturais, materiais, financeiros e humanos, em todos os níveis do 

serviço público. Para isso, a A3P socorre-se da redução de todas as formas de desperdício, da 
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inclusão de critérios socioambientais nos processos de licitação na aquisição e contratação de 

serviços e de gestão ambiental de resíduos (Ministério do Meio Ambiente, 2016b). 

Entre os anos de 2001 e 2002, o Brasil enfrentou grave crise no setor de 

fornecimento de energia elétrica, também conhecida como Apagão. Devido a uma grande 

seca que ocorrera, as centrais hidroelétricas entraram em colapso e a população foi obrigada a 

reduzir o consumo elétrico em, pelo menos, 20%, sob pena de multas. No cenário mundial, 

ainda se refletiam os efeitos do atentado ocorrido nos Estados Unidos da América em 11 de 

setembro de 2001. 

As discussões globais voltavam-se, principalmente, para o terrorismo, encerrando um 

período de relativa tranquilidade internacional após o fim da Guerra Fria. No Brasil, após o 

Apagão, ainda que o atentado nos EUA fosse motivo de preocupação, as questões voltadas 

para políticas ambientais, desenvolvimento económico, redução do desperdício de recursos 

naturais e sustentabilidade cresceram sensivelmente de importância no cenário nacional. A 

educação ambiental aumentou a sua importância perante o setor industrial a partir da 

formação dos seus funcionários para consciencialização sobre o tema. A curto, médio e longo 

prazo os empresários vislumbraram grandes vantagens quanto à eficiência energética, 

ecodesenvolvimento, sustentabilidade, publicidade favorável nos média e possível aumento 

de consumidores, entre outros. Consequentemente, houve grande aumento do interesse por 

educação ambiental nas escolas da educação básica e nas instituições de ensino superior no 

país (Ministério do Meio Ambiente, 2008). 

A Política Nacional de Educação Ambiental foi finalmente aprovada após seis anos 

de tramitação e de debates intensos pela comunidade em geral, por intermédio da Lei n.º 

9.795, de 1999. Essa lei, que permanece em vigor, foi regulamentada pelo Decreto n.º 4.281, 

de 25 de junho de 2002, e traz no seu âmago vários conceitos e várias considerações que 

atravessam áreas diversificadas (Presidência da República, 1999a). A PNEA é considerada 

um divisor de águas na história da educação ambiental no Brasil, por ser considerada a 

primeira lei que traduziu efetivamente uma política pública, devido ao amplo debate que 

envolveu os diversos setores da sociedade brasileira (Ministério da Educação, 1998). 

Nos artigos iniciais dessa Lei, o conceito de educação ambiental destaca a 

importância dada à conservação da natureza e à sustentabilidade. Houve algumas sérias 

críticas à não inclusão dos problemas ambientais causados pelo intenso crescimento 

económico em busca de desenvolvimento, não sustentável e não social, situação que não 

dependia do indivíduo. Na PNEA, a educação ambiental é entendida como «os processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
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aptidões, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade» (Presidência da 

República, 1999a). 

Contudo, os princípios básicos da educação ambiental, listados na referida lei, foram 

considerados extremamente acertados ao valorizar a natureza holística da educação ambiental 

nos seus vários prismas. Ao mesmo tempo, a EA é marcada por características peculiares e 

muito específicas conforme o local em que é aplicada. Essa complexidade, componente 

fundamental da educação ambiental, foi incluída na PNEA reforçando a intenção de tratar a 

EA a partir de uma visão moderna, o que não facilitou e tampouco tem facilitado trabalhar 

com o tema no Brasil. 

A incorporação da dimensão ambiental na programação dos média no Brasil variava 

conforme a tendência do interesse mundial económico e político. Intensificava-se a 

divulgação do tema quando acontecimentos importantes ocorriam, como a Rio-92, por 

exemplo, ou no caso de graves acidentes ambientais, como em 1987, quando grande 

quantidade do elemento químico Césio contaminou por radiação uma área na cidade de 

Goiânia, no estado de Goiás (Ministério da Educação, 1998). 

Os meios de comunicação permaneceram com importante função no processo 

educativo, cabendo a eles colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de 

informações e práticas educativas sobre meio ambiente. Para isso ocorrer, o poder público 

deveria incentivar a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 

nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados 

com o meio ambiente. No entanto, o que se verificou quanto ao papel disseminador dos média 

no que se refere à EA foi uma tímida divulgação de programas sobre o assunto, assim como o 

governo também negligenciou campanhas educativas e de informação (Ministério da 

Educação, 1998; Presidência da República, 1999a). 

Ciente de seu papel mundial e para atender compromissos assumidos anteriormente, 

o Brasil, em 2002, criou a Agenda 21 Brasileira, «um processo e instrumento de planeamento 

participativo para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo central a 

sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento 

económico» (Ministério do Meio Ambiente, 2004). Elaborada entre os anos de 1996 e 2002, 

foi coordenada pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 

Nacional (CPDS) e teve o envolvimento de cerca de 40 000 pessoas de todo o Brasil. O 

documento Agenda 21 Brasileira foi concluído em 2002 e apresentado por Marina Silva, 
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então Ministra do Meio Ambiente e Presidente da CPDS (Ministério do Meio Ambiente, 

2004). 

A Agenda 21 Brasileira reconhece que foi lento o avanço dos programas de educação 

ambiental até então desenvolvidos, pois poderiam ter contribuído para alterar o quadro atual 

de deterioração ambiental. Entende, ainda, que todos os futuros programas de 

desenvolvimento sustentável do Brasil rural deverão possuir forte componente de educação 

ambiental, particularmente no que se refere ao manejo dos recursos naturais e que as escolas e 

os média são parceiros privilegiados para implementação de ações de EA (Ministério do Meio 

Ambiente, 2004). 

Sobre os média, a Agenda 21 Brasileira destaca que «as empresas de comunicação 

possuem um papel importante na construção do desenvolvimento sustentável, especialmente 

quanto aos princípios de governança e à autoresponsabilidade. Na sociedade de informação 

em que vivemos, é grande a influência, especialmente da televisão, sobre jovens e crianças, 

uma vez que as excessivas horas de exposição desse jovem público à programação torna-os 

fonte de maior influência. Formar consciências foi e continua a ser a mais nobre das 

atividades sociais de interesse público que os média devem desempenhar» (Ministério do 

Meio Ambiente, 2004). 

A Agenda 21 Brasileira foi implementada no ano de 2003, ano em que ascendeu à 

situação de Programa do Plano Plurianual (PPA 2004-2007). Essa valorização da agenda, 

como instrumento essencial na construção de um país mais sustentável, procurou fortalecer a 

EA política e institucionalmente (Ministério do Meio Ambiente, 2004). Quanto à população 

brasileira, a Agenda 21 foi escassamente divulgada, de maneira pouco compreensível, aliás, 

agravando o grande distanciamento entre a maioria dos brasileiros e a educação ambiental. 

Em 2003, Marina Silva foi nomeada Ministra do Meio Ambiente, permanecendo no 

ministério até 2008. Na sua tomada de posse, a ministra afirmou a necessidade de fortalecer a 

educação como importante ferramenta do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para ensinar 

a população a agir acertadamente em relação ao ambiente em que vive. Segundo Marina, se a 

população souber a prática adequada de intervenção no ecossistema, reduzir-se-á a exigência 

por punições e proibições ambientais (Ministério do Meio Ambiente, 2008). 

O MMA procurou aproximar-se do MEC para debates, planeamento e ações 

relacionadas com a Política Nacional de Educação Ambiental. As ações intensificaram-se, 

fundamentalmente, na formação de educadores em EA; na comunicação para a visibilidade 

nacional do tema; e no apoio à gestão e programas de EA a fim de integrar as esferas 

municipal, estadual e federal de governo. 
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A partir do ano de 2005, as preocupações com o meio ambiente intensificaram-se 

sensivelmente e a educação ambiental fortaleceu-se, conquistando mais espaço, com o ritmo 

acelerado dos debates e a implementação de programas na educação formal e não-formal. No 

plano global, acontecimentos importantes, bons e maus, ocorreram nesse período, reforçando 

a celeridade e a frequência com que as alterações climáticas ocorriam. A passagem de 

furacões pelo continente americano causou grande destruição, muitas mortes e enormes 

prejuízos; a assinatura do Protocolo de Quioto; a proclamação, pela ONU, da Década 

Internacional da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014); grande seca na 

região amazónica, entre outros sinais, confirmavam a insustentabilidade do modo de vida 

global e a urgência em agir rapidamente para reverter esse quadro (Ministério do Meio 

Ambiente, 2008). 

Entre os vários desenvolvimentos de tantas mudanças climáticas e de degradação 

ambiental somados à urgência de tomar uma atitude, no Brasil ainda havia muito a ser feito, 

principalmente porque se persistia – ainda assim permanece – na educação ambiental, 

essencialmente, para divulgação e consciencialização desses temas (Ministério do Meio 

Ambiente, 2008). A prática educativa associada à problemática ambiental deve integrar-se na 

educação, orientando-se pelos contextos crescentes de crise ambiental, insegurança e 

incerteza globais. A educação ambiental envolve o intenso debate sobre o modelo social e 

económico adotado – gerando a crise civilizacional e insustentável em que a sociedade se 

encontra –, para que sejam encontradas respostas e propostas para atuar no ambiente e 

proporcionar novos comportamento individuais e coletivos (Jacobi, 2005, p. 243-244). 

Jacobi apresenta a imprevisibilidade dos efeitos das alterações climáticas como um 

problema a ser enfrentado através de diversas estratégias. Entre elas o debate académico é 

apontado como fundamental para proporcionar ações para enfrentar os efeitos diretos e 

indiretos das alterações climáticas, os riscos e, assim, reduzir a vulnerabilidade das 

populações – o que minimizaria a intensidade de desastres e situações de emergência. 

Contudo, o autor destaca que o diálogo entre o conhecimento científico e a sociedade é 

essencial para rever práticas e políticas públicas, além de promover transformações na 

educação e na formação profissional com o objetivo de desenvolver novas capacidades para 

lidar com o tema (Jacobi, 2014, p. 66-67). 

Em 2007, dois estudos realizados por investigadores e cientistas e um documentário 

produzido a partir da visão do ex-presidente dos EUA, Al Gore, sobre aquecimento global, 

destacaram-se por dar visibilidade às mudanças climáticas, suas causas, consequências e 

propostas para enfrentar os problemas. O Relatório Stern, o 4.o Relatório do Painel 
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Intergovernamental de Mudança (IPCC) e o documentário Uma Verdade Inconveniente 

impactaram a opinião pública ao escancararem a responsabilidade das ações humanas no 

futuro do planeta e na própria preservação da espécie. 

Finalmente, a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, no Rio de Janeiro, em 2012, conhecida como Rio+20, teve como eixos a 

discussão sobre economia verde, contextualizada com a sustentabilidade, e a discussão sobre 

estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Uma de suas principais 

contribuições foi seu documento final intitulado O futuro que nós queremos. A participação 

popular também se manteve no mesmo alinhamento da Eco-92, com a ocorrência de vários 

eventos paralelos que tiveram impacto na opinião pública e nas políticas mundial e brasileira. 

Reigota (2007) tece algumas críticas quanto às ações e decisões adotadas, sobre meio 

ambiente, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua equipa ministerial (nomeadamente 

o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação14). Reigota (2007) critica o 

referido governo sobre algumas controversas decisões ambientais, tais como a autorização 

para exportação e comercialização da soja transgênica, o consentimento para a obra de 

transposição do Rio São Francisco, a autorização para concluir a Central Nuclear Angra III e 

a regulamentação da exploração de madeira na região amazónica, entre outras. Viola (2009) 

apresenta uma outra controvérsia no discurso do governo do referido presidente brasileiro 

evidenciada na elaboração do Programa de Aceleração do Crescimento, feito com 

investimentos públicos, privilegiando o desenvolvimento baseado num modelo económico 

forte em carbono, em detrimento do desenvolvimento a partir da sustentabilidade. 

Viola (2009) e Viola e Franchini (2012; 2013) apresentam suas reservas quanto à 

postura pouco ambientalista adotada pelos presidentes Lula e Dilma. Sobre o Plano Nacional 

de Mudanças Climáticas (PNMC), Viola aborda a ambiguidade do documento, pois o Plano 

não apresenta o esforço de todos os setores do governo quanto à mitigação e adaptação às 

alterações climáticas, mas sim a significativa redução de emissão de GEE a partir da 

fiscalização do desmatamento na Amazónia. No entanto, essa redução do desmatamento 

apresenta-se como uma ação concreta para o assunto que já existia em governos anteriores e 

não era fiscalizada de forma tão incisiva para obter êxito. 

Coincidência, ou não, houve um esvaziamento no histórico da educação ambiental no 

Brasil, no período compreendido entre 2003, ano em que se inicia a era do Partido dos 

                                                             
14 A crítica feita por Marcos Reigota (2007) refere-se ao primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2007), quando Marina Silva foi Ministra do Meio Ambiente (de janeiro de 2003 a maio de 

2008), e no Ministério da Educação houve três ministros: Cristovam Buarque (2003-2004), Tarso Genro 

(2004-2005) e Fernando Haddad (2005-2007). 
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Trabalhadores (PT)15 no Brasil, até agosto de 2016 (PT, 2016). O facto chama a atenção ao 

estudar EA, pois a expectativa em relação ao governo do PT, que governou o Brasil por 13 

anos – fundamentado, teoricamente, em bases ecologistas voltadas para a construção de uma 

sociedade solidária, sustentável e justa –, era de que as questões ambientais fossem tratadas 

como uma das prioridades num governo que se proclamou «defensor da luta contra as 

injustiças sociais e a pobreza» (PT, 2016). Uma vez que meio ambiente, redução das 

desigualdades sociais e desenvolvimento sustentável estão intimamente relacionados, 

políticas públicas com esses temas são necessárias para equacionar problemas sociais e 

ambientais. 

 

 

4.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

A missão do EB está definida nos seguintes ordenamentos jurídicos: no Artigo 142 

da Constituição Federal de 1988 (Senado Federal do Brasil, 1988) e na Lei Complementar n.º 

097, de 9 de junho de 1997, alterada pelas Leis Complementares n.º 117, de 2 de setembro de 

2004, e n.º 136, de 25 de agosto de 2010. Ela pode ser resumida em «defender a Pátria, 

garantir os Poderes Constitucionais, a Lei e a Ordem. Apoiar a política exterior do País. 

Cumprir atribuições subsidiárias» (Exército Brasileiro, 2011c). Para cumprir sua missão, o EB 

prepara os seus recursos humanos, cerca de 220 000 militares16, por intermédio do Ensino 

Profissional17. 

O Exército Brasileiro tem procurado manter-se alinhado com os factos e os acordos 

internacionais dos quais o Brasil passou a ser signatário. A Política Militar Terrestre, definida 

na Portaria n.º 410, de 17 de julho de 1996, determinou como função e atividade relevante 

para o Exército a preservação do meio ambiente. Baseado nos ditames internacionais, na 

Carta Magna brasileira, e nas leis que surgiram nos últimos anos, o EB manteve-se 

diretamente comprometido com estes preceitos legais. 

                                                             
15 O PT é o partido político cujos presidentes eleitos Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007 e 2007-2011) e Dilma 

Rousseff (2011-2014 e 2014-31 de agosto de 2016) são afiliados. 
16 Efetivo total de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - da 

Ativa do Exército em tempo de paz, para o ano de 2017 (Presidência da República, 2017b). 
17 O Ensino Profissional no Exército é realizado por meio de dois sistemas distintos, porém integrados: o 

Sistema de Ensino Militar e o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) (Exército 

Brasileiro, 2011b). 
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Com assento no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e no Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o qual foi instituído pela Lei que criou a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, em 1997, o Ministério de Defesa e particularmente o EB, 

com a sua abrangência nacional, caracterizaram-se pelo ajustamento com a política do setor 

(Silva, 2008). Isso não significa dizer que seja fácil conciliar e equilibrar as operações 

tipicamente militares com a legislação ambiental, devido à complexidade das atividades 

militares. 

O EB, já nas suas origens, na Batalha dos Guararapes, em 1648, identificou a 

importância do estudo sobre o ambiente (terreno) de operações militares como possível aliado 

das suas ações. Na referida batalha, um dos fatores favoráveis ao grupo de luso-brasileiros 

(portugueses, índios, negros e descendentes da miscigenação desses povos) foi o profundo 

conhecimento da região, da sua topografia e da sua vegetação. Cabe destacar que, além dessas 

questões estratégicas relacionadas com o terreno, havia a fragilização da soberania e da 

integridade territorial, fatores potenciais de conflitos, preocupação constante do Exército 

desde a sua formação. Ainda, a exploração dos muitos recursos naturais das terras brasileiras 

já era vista como fator de enriquecimento e poder económico das grandes potências mundiais 

(Bento, 2004). Percebe-se, ainda nas origens da formação do povo brasileiro e, 

consequentemente, do Exército Brasileiro, sugestivamente, um pensamento relativo à 

infinitude dos recursos naturais e ao poder do Brasil com tamanha riqueza. A sua utilização, a 

sua posse e a sua manutenção acarretariam um importante investimento na defesa frente aos 

interesses globais. 

Pode-se depreender dessas constatações a importância do meio ambiente para o EB, 

desde os seus primórdios no século XVII. Os recursos naturais serviam, inicialmente, as 

necessidades básicas da sociedade brasileira, ao mesmo tempo que geravam riqueza e 

significavam ameaça potencial para quem os possuísse. Cabe destacar que, assim como o 

Brasil teve origem numa colónia intensamente explorada comercialmente, a formação do EB 

está associada à defesa dessa grande terra, abundante em riquezas naturais e colonizada para 

fins de exploração ambiental. 

Até a proclamação da República do Brasil, em 1889, as terras brasileiras passaram 

por distintas fases de exploração intensa do seu ambiente por grandes nações desenvolvidas. 

Os conflitos para controle do território brasileiro foram muitos e a utilização do Exército 

nessas ocasiões foi decisiva para a manutenção da integridade territorial e consequente 

património de diversidade em recursos naturais. 
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A partir de então, o país tem passado por um longo processo de desenvolvimento 

económico, social, político, cultural, educacional, entre outros setores igualmente 

importantes. O EB tem evoluído nesses mais de 360 anos de existência, procurando adequar-

se às exigências mundiais que se refletem no país e o influenciam. A questão ambiental 

sempre esteve presente, embora a sua importância tenha oscilado conforme os momentos 

históricos e económicos brasileiros, e consoante o panorama internacional. 

No início do século passado, na década de 20, o então Ministro da Guerra 

regulamentou e disciplinou o uso dos recursos naturais no Campo de Instrução de Gericinó, 

com o intuito de proteger essa área, estabelecendo medidas de proteção ambiental nos níveis 

de prevenção, mitigação, controle e compensação. Naquela época, os exercícios e treinos 

realizados nos campos tinham pouco impacto no ambiente utilizado, uma vez que os materiais 

bélicos disponíveis eram dotados de reduzido potencial de destruição. Ainda que o Brasil 

estivesse em lento processo desenvolvimentista e a mentalidade sobre a infinitude dos 

recursos naturais fosse dominante, no Exército a consciência ambiental e a preocupação com 

o meio ambiente foi revelando a sua mentalidade pioneira quanto às questões ambientais 

(Silva, 2008; Exército Brasileiro, 2016a). 

A responsabilidade legal do Exército é de defender a Pátria e a sua soberania. A 

proteção do meio ambiente insere-se no rol das atribuições subsidiárias a serem cumpridas 

pela instituição. Essa missão exige trabalhar com projeções de cenários para antecipar 

ameaças, potenciais conflitos e estabelecer possíveis linhas de ação, o que confere aos chefes 

militares, comummente, tomadas de decisão e posturas mais rígidas sobre determinados temas 

estratégicos para o país, como é o caso da defesa da soberania brasileira. Essa preocupação 

acarreta decisões impopulares e, muitas vezes, pouco compreendidas pela sociedade, pois o 

EB deve estar sempre em condições de neutralizar qualquer ameaça ao Brasil. Hoje 

reconhece-se que esse assunto sempre se configurou como um ponto extremamente sensível, 

principalmente quando os problemas ambientais do território nacional têm sido abordados 

internacionalmente. 

O enfraquecimento gradual da Guerra Fria, o fim da bipolarização mundial e o 

fortalecimento da globalização alteraram sensivelmente o incremento no desenvolvimento 

económico e social simultaneamente com a redução no setor militar. Somado a isso, verifica-

se o crescente desenvolvimento e o intensivo uso de tecnologias em todos os setores; a grande 

velocidade com que as informações, as notícias e os conhecimentos científicos são 

processados e divulgados exigiu do homem a capacidade de adaptação imediata para 

responder a tanta rapidez e alterações nos seus quotidianos pessoal e profissional. Esse novo 
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cenário global enfrenta novos desafios menos convencionais, ameaças difusas e não 

planeadas. As forças armadas, a segurança e a defesa das nações são influenciadas 

diretamente por esse panorama internacional, redefinindo parâmetros da sua atuação, de 

recursos, estratégias de emprego, ações principais e subsidiárias, formação inicial e 

continuada do seu pessoal (Exército Brasileiro, 1994). 

No mesmo período, no Brasil encerrava-se o governo militar (1985), era promulgada 

a atual Constituição Brasileira (1988), a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, era aprovada. Esses fatores, 

principalmente, acrescidos do painel internacional, influenciaram a necessidade de o EB 

proceder a transformações na sua estrutura. A educação, nesse caso, possui fundamental 

importância no processo de mudanças numa instituição secular como o EB, para sistematizar 

os níveis a serem transformados, detalhar as alterações na estrutura de formação inicial e 

continuada dos recursos humanos, realizar a transição gradual de doutrinas e conhecimentos 

científicos a serem adotados, definir novas capacidades a serem incorporadas no perfil 

profissional do seu efetivo para se adequarem às exigências da atividade militar. 

A partir de 1995, o Exército provocou uma grande reformulação do seu sistema de 

ensino militar, considerada a transformação de maior impacto na sua estrutura educacional. O 

então Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército (DEP)18 foi o órgão setorial 

responsável pela condução do Processo de Modernização do Ensino (PME). O documento 

norteador, emitido pelo Estado-Maior do Exército (EME) em 1994, estabelecia as diretrizes 

gerais da Política Educacional para o Exército Brasileiro para o século XXI. 

Ao analisar os aspetos sobre a realidade do ensino no EB, na época, numa perspetiva 

geral, abordou-se, no documento, a veloz e contínua evolução da tecnologia como uma das 

possibilidades de resolução dos problemas ambientais e consequente preservação desse ensino 

(Exército Brasileiro, 1994). 

Quanto ao campo militar, a referida política elenca a necessidade de as forças 

firmadas estarem preparadas para atuarem em operações ambientais, destacando o aspeto 

negativo do subdesenvolvimento do Brasil como potencial força de desagregação e possível 

conflito. Ainda, aponta a grande riqueza e a diversidade de recursos naturais do país e a 

dimensão territorial brasileira como fatores a serem continuamente monitorizados, por 

possuírem elevado grau de influência estratégica, ambiental e económica nas atividades 

militares não tradicionais. Esses fatores identificados reforçam a importância de o militar ter 

                                                             
18 O nome do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) foi alterado para Departamento de Educação e Cultura 

do Exército (DECEx), em 23 de dezembro de 2008, por meio do Decreto Presidencial n.º 6.710. 
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desenvolvido, na sua formação inicial e/ou continuada, a capacidade de trabalhar em 

operações descentralizadas e inesperadas, em missões de diversas naturezas, respondendo 

rápida e prontamente à requisição (Exército Brasileiro, 1994). 

A Política Educacional ressalta a importância que a formação inicial do militar 

exerce em toda sua carreira, pois é nesse nível de ensino que o educando constrói a base 

teórica que o orientará em toda a sua carreira. No mesmo nível de importância dessa 

sustentação basilar encontra-se o desenvolvimento da consciência de que o auto 

aperfeiçoamento é parte fundamental da profissão militar (Exército Brasileiro, 1994). 

Ao fornecer orientações sobre a competência profissional, o documento lembra que a 

formação inicial dos Oficiais e Praças do EB é a base educacional dos futuros Chefes 

Militares, nos mais diversos escalões. A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

recebe destacada importância nos debates sobre o ensino militar por ser o berço do oficialato 

do EB, onde o conhecimento construído durante o período em que o militar se encontra nessa 

escola influenciará toda a sua atividade profissional. Oliveira (2015) retrata exatamente a 

importância da formação inicial do oficial na AMAN (e a EsPCEx, a partir de 2012) ao 

abordar uma das características da profissão militar, a de trabalhar com cenários futuros, que 

estabelece estreita ligação entre a formação do militar e o estudo das exigências da sociedade 

brasileira. A complexidade envolvida na seleção do currículo desse curso exige muita cautela 

e discussão, pois uma decisão equivocada poderá, posteriormente, ir em sentido inverso de 

necessidades futuras e causar transtornos nas atividades militares. 

A partir desse documento elaborado pelo EME foi estabelecido um Grupo de 

Trabalho para o Estudo da Modernização do Ensino (GTEME). Este grupo diagnosticou, 

analisou e propôs os Fundamentos para a Modernização do Ensino em 1996. Não se verifica 

no diagnóstico da situação avaliada na época nem nas propostas de ações e diretrizes o debate 

sobre educação ambiental e sua implementação no Sistema de Ensino Militar (Exército 

Brasileiro, 1996). 

O que cabe destacar como facto importante para Gestão de Risco de Desastres é a 

determinação de se implementar nos estabelecimentos de ensino do EB o Trabalho em Grupo, 

pois o ensino centrava-se, até então, prioritariamente, na aula tradicional. Esta transformação 

na metodologia principal a ser adotada nos estabelecimentos de ensino contribui para a 

mudança de postura do futuro oficial ao trabalhar com seus subordinados em atividades 

militares e com outros órgãos governamentais em operações interagências (Exército 

Brasileiro, 1996). 
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Decorrente do Processo de Modernização do Ensino, foi sancionada pelo Presidente 

da República a Lei n.o 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre o Ensino no 

Exército, instituindo esse sistema de ensino com características próprias. Em seguida, 

regulamentou o Sistema de Ensino no EB por meio do Decreto n.o 3.182, em 23 de setembro 

de 1999. Este Decreto estabeleceu, nas finalidades desse sistema de ensino, o dever de 

garantir, ao seu pessoal, o contínuo acompanhamento e estudo das diferentes áreas do 

conhecimento e o inter-relacionamento com a sociedade. Nas orientações para elaboração dos 

currículos e programas dos cursos ofertados no Sistema de Ensino do EB, o Decreto elencou a 

importância de estudar o meio ambiente para conhecê-lo mais profundamente a fim de o 

preservar (Presidência da República, 1999c). 

Embora a educação ambiental não estivesse incluída formalmente no debate para a 

modernização do ensino em 1996, na virada do século o Comando do Exército, por 

intermédio das Portarias n.º 570 e n.º 571, ambas de 6 de novembro de 200119, aprovou a 

Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro e a Diretriz Estratégica de Gestão 

Ambiental do Exército Brasileiro, respetivamente. Nas duas legislações, cuja prioridade foi a 

gestão ambiental, percebe-se a grande importância da EA para o Comando do Exército. Ao 

determinar que a educação ambiental fosse promovida tanto pelo Sistema de Ensino do 

Exército20 como pelo Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro21 (SIMEB) 

(Exército Brasileiro, 2001a), com a finalidade de desenvolver, junto do público interno, a 

mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental, o Comando do Exército procurou 

incentivar e regulamentar ações setoriais para que todos os recursos humanos fossem 

integrados na temática, por intermédio do Ensino Profissional. 

Em 2003, o Estado-Maior do Exército publicou a Portaria n.° 050, aprovando a 

Orientação para a Elaboração dos Planos Básicos de Gestão Ambiental. O documento visa 

colaborar com a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente, sem que o EB perca a 

sua operacionalidade e sem o desviar da sua missão constitucional; estimular seus membros a 

                                                             
19 A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Público a responsabilidade de preservar a natureza. Na 

sequência, a Lei n.o 7.804, de 18 julho de 1989, trata em seu Art. 6º que os órgãos públicos são os responsáveis 

por proteger a qualidade ambiental ou disciplinar o uso dos recursos ambientais (Senado Federal do Brasil, 

1988). 
20 O Sistema de Ensino Militar é voltado, em sua maior dimensão, para formar, aperfeiçoar, especializar e 

ampliar os conhecimentos profissionais dos militares de carreira. Paralelamente, forma os oficiais da reserva 

das Armas, do Serviço de Intendência e do Quadro de Material Bélico. Esse sistema possui estrutura técnica 

especializada na atividade de ensino e é coordenado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx) (Exército Brasileiro, 2011b). 
21 O SIMEB é voltado para o adestramento da Força Terrestre como instrumento de combate, para a formação 

das praças temporárias e para a adaptação de técnicos civis à vida militar. Esse sistema é coordenado pelo 

Comando de Operações Terrestres (COTER) (Exército Brasileiro, 2011b). 
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incorporar a prevenção, a preservação e a recuperação do meio ambiente nas suas ações e 

atividades diárias; oferecer capacitação e treino em gestão ambiental para os seus recursos 

humanos, habilitando-os a atuarem no mundo atual; recuperar as áreas degradadas pelas 

atividades e empreendimentos militares, sempre que possível (Exército Brasileiro, 2003a). 

A referida Portaria destaca a necessidade de avaliar os riscos de possíveis prejuízos 

ambientais nas áreas utilizadas para treino dos militares, adotando medidas impeditivas e/ou 

mitigadoras dos impactos ambientais. Nas atividades quotidianas também devem ser 

avaliados e adotados os mesmos procedimentos para evitar e reduzir os danos ambientais. O 

documento apresenta orientações quanto à educação ambiental no Exército, como um dos 

vetores necessários à implantação da gestão ambiental, estimulando o desenvolvimento de 

uma consciência preservadora quanto aos recursos ambientais (Exército Brasileiro, 2003a). 

O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado em 2003 pelo 

Comandante do Exército, destina o capítulo IX ao controle ambiental de todas as 

organizações militares do Exército. O controle ambiental «visa a orientar, educativa e 

preventivamente, todos os integrantes da OM sobre os cuidados e o respeito à Natureza, 

durante a execução de atividades diárias e operacionais da unidade» (Exército Brasileiro, 

2003b, p. 78), devendo ser realizado conforme a legislação nacional, estadual e municipal, 

bem como a regulamentação da Força. Ressalta-se a inclusão do caráter educativo que os 

militares responsáveis pelo controle ambiental devem exercer, promovendo atividades desta 

natureza para divulgar orientações e legislação, promover debates e outros acontecimentos 

relacionados com a educação ambiental. 

A Lei Complementar n.º 117, de 2 setembro de 2004, no seu Art. 17.º, trata das 

atribuições subsidiárias do EB, entre elas atuar contra delitos ambientais. Na sequência, o 

Decreto n.º 5.484, de 30 de junho de 2005, aprova a Política de Defesa Nacional, abordando a 

Amazónia, a sua importância e a prioridade para a defender, tanto de ameaças internas, 

fronteiriças e/ou internacionais. O documento referencia a ampliação do conceito de 

segurança, cuja abrangência atinge o campo ambiental, exigindo medidas políticas ambientais 

para a sua proteção (Presidência da República, 2005b). 

Com a criação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazónia Legal, em 2004, o governo brasileiro constituiu um instrumento intensivo de 

controle do desmatamento na Amazónia, fortalecendo de maneira contínua e planeada a 

fiscalização na região. Para que o objetivo do Plano fosse alcançado, a ação de combater essa 

atividade ilegal e criminosa foi instituída por meio da cooperação entre os órgãos 

governamentais, as forças auxiliares e as FA, nomeadamente o Exército. Desde então, as 
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missões de combate ao desmatamento e a outras atividades ilegais ambientais têm sido 

regulamentadas por legislação nacional, o que tem requerido da Força contínuo treino de 

coordenação e cooperação interagências, bem como de capacitação para esse tipo de atuação. 

Em 2005, o Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa determinou a criação de 

um Grupo de Estudo Diagnóstico do Ensino Militar (GEDEM) para analisar o Processo de 

Modernização do Ensino e propor atualização dos objetivos e metas propostos em 1996. Em 

2009 foi apresentado o documento final deste GEDEM, o Processo de Modernização do 

Ensino – Diagnóstico, Rumos e Perspetivas, no qual se forneceram dados para a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento do Ensino Militar no âmbito do Departamento de Educação e 

Cultura do Exército, antigo DEP (Exército Brasileiro, 2009). 

Em 2007, o Estado-Maior do Exército promoveu, em Brasília, o I Simpósio de Meio 

Ambiente, cujos objetivos centrais foram debater a nova estrutura organizacional de meio 

ambiente no EB e identificar os problemas ambientais mais comuns dentro da instituição, 

procurando soluções para a sua resolução. Participaram nos debates representantes das mais 

altas esferas administrativas do Exército – das áreas operacional, construção, saúde, jurídica, 

gestão e educação – para compartilharem experiências e carências sobre meio ambiente nas 

áreas mencionadas (Exército Brasileiro, 2007). 

Este encontro teve fundamental importância para a discussão e a reformulação da 

estrutura organizacional do EB referente ao meio ambiente. Os objetivos estipulados para o 

simpósio foram atingidos e resultaram em sugestões apresentadas no final do simpósio 

(Exército Brasileiro, 2007). 

Entre essas propostas, listam-se, abaixo, algumas decisões tomadas pelo Comando do 

Exército, resultando na seguinte regulamentação: 

• Atualização da Política de Gestão Ambiental: a Portaria n.º 1.138, de 22 de 

novembro de 2010, atualizou a Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro; 

• Confeção de uma instrução geral prescrevendo normas de procedimentos relativas 

às atividades gerais do EB e meio ambiente: a Portaria n.º 386, de 9 de junho de 2008, 

aprovou as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no âmbito do Exército; 

• Centralização do Sistema de Meio Ambiente do EB no Estado-Maior do Exército, 

órgão normativo e de coordenação, e no Departamento de Engenharia e Construção, órgão 

supervisor e técnico: a Portaria n.o 934, de 20 de dezembro de 2007, determinou a atualização 

do Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro e incluiu o DEC como órgão de apoio 

ao EME no Sistema de Meio Ambiente; 
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• Ativação da Educação Ambiental: a Portaria n.o 014, de 8 de fevereiro de 2008, 

aprovou as Normas para a Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino 

e nas Organizações Militares subordinados e/ou vinculados ao Departamento de Ensino e 

Pesquisa. 

A EA no Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro foi incorporada de 

forma transversal às disciplinas, constando em todas as instruções militares22 e não sendo 

abordada como matéria isolada, conforme preconizado na PNEA. Os responsáveis pelas 

atividades (oficiais formados na AMAN, pertencentes à Linha de Ensino Militar Bélico) nas 

áreas de instrução devem orientar todos os participantes da atividade sobre a conservação do 

meio ambiente, principalmente no tocante à flora, à fauna e aos recursos hídricos (cursos de 

água, lagos e lagoas) e fiscalizar o rigoroso cumprimento da legislação ambiental (Exército 

Brasileiro, 2011c). O uso, cada vez em maior quantidade, de simuladores (viaturas, 

armamentos, jogos de guerra, entre outros) também ajuda no sentido de minimizar os 

impactos da instrução militar no ambiente, poupando recursos e reduzindo a emissão de gases 

e outros poluentes. Assim, identifica-se claramente essa preocupação em manter coerência 

entre a missão do Exército e a preservação do meio ambiente, situação muito complexa, pois 

os instrutores necessitam de preparar os seus soldados a estarem aptos às operações de 

natureza militar, o que acarreta, comummente, ações prejudiciais e degradadoras ao meio 

ambiente. 

As instruções militares são executadas nos Campos de Instrução (CI) e no interior 

das instalações das 600 Organizações Militares (OM) que conduzem a atividade. O Exército 

possui sob sua tutela uma área de, aproximadamente, 22 000 km2, distribuídos por todo 

território nacional23. Essas áreas são capazes de representar todos os biomas do Brasil, pois 

existem OM localizadas na Amazónia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Pantanal 

(Neves, 2011). 

Por intermédio da referida Portaria n.º 014, de 2008, a educação ambiental foi 

sistematizada em todos os cursos, no âmbito do DEP, procurando continuidade e 

complementaridade nos diversos graus e ciclos do ensino militar. Essa regulamentação regrou 

detalhadamente o assunto em todos os níveis do Sistema de Ensino do Exército. Para isso, foi 

                                                             
22 O COTER define Instrução Militar como «a parte do preparo militar de caráter predominantemente prático, 

que visa à formação do líder em todos os escalões, à capacitação dos combatentes e ao adestramento das 

Unidades (U) e Grandes Unidades (GU). Deve permitir o cumprimento de todos os objetivos previstos na 

Política de Instrução Militar, constantes da Política Militar Terrestre» (Exército Brasileiro, 2011c). 
23 O SIGAEB é responsável por orientar a gestão ambiental no Exército Brasileiro, conforme sua política de 

gestão ambiental, em consonância com a Política Nacional do Meio Ambiente (Art.16.o, da Lei Complementar 

n.º 136, de 25 de agosto de 2010). 
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determinado que todos os estabelecimentos de ensino estabelecessem parâmetros curriculares 

para executarem as atividades de ensino-aprendizagem em EA em todas as suas linhas de 

ensino24. A educação ambiental tem sido promovida em consonância com o Sistema de 

Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, nos níveis consciencialização, prevenção, 

preservação, recuperação e cooperação. 

Além disso, houve alinhamento com a Política Nacional de Educação Ambiental, no 

sentido de procurar desenvolver a compreensão do meio ambiente como uma relação 

complexa entre aspetos ecológicos, sociais, legais, políticos, económicos, culturais, científicos 

e éticos. A educação ambiental no Exército procura «contribuir para a formação do cidadão 

consciente do uso sustentável do meio ambiente (atitude correspondente a ser integrante 

partícipe dos ambientes físico e biológico) e na construção de uma nova relação do homem 

com o ambiente (aquisição de conhecimentos, valores, aptidões e experiências)» (Exército 

Brasileiro, 2008a, p. 3). 

A educação ambiental, nas escolas subordinadas ao DEP, deverá desenvolver 

atitudes compatíveis com os atributos éticos e profissionais próprios do comportamento 

militar, procurando construir valores ambientais. O processo de EA no Exército pretende 

atingir todo o seu efetivo, em vários níveis de atuação e poder decisório. Principalmente, 

construindo uma conceção consciente de limitações e possibilidades de transformação 

individual e coletiva, de modo a ser implementada na rotina das atividades militares. Quanto 

às orientações gerais para a promoção da educação ambiental, a portaria indica que o tema 

deverá incluir no seu estudo a atuação do EB em cooperação com o Estado no combate a 

catástrofes ambientais. 

Ainda, a educação ambiental será desenvolvida sob três enfoques: naturalista, 

jurídico e socioambiental. O DEP conceitua o enfoque naturalista no sistema de ensino como 

o desenvolvimento de conhecimentos que relacionem o meio ambiente com bem-estar, 

qualidade de vida, dependendo de fatores comportamentais, morais e ético do homem na 

relação do homem com a natureza para que seja possível a «conscientização, prevenção, 

preservação, recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente» (Exército 

Brasileiro, 2008a). 

O enfoque jurídico deverá privilegiar o estudo da regulamentação ambiental nas 

várias esferas administrativas e que possuam reflexos nas áreas ocupadas pelo EB e para suas 

atividades, influenciando diretamente na gestão ambiental da instituição. 

                                                             
24 A educação militar possui Linhas de Ensino Militar Bélico, de Saúde e Complementar, bem como Ensino 

Preparatório e Assistencial. 
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As atividades educacionais, sob o enfoque socioambiental, fundamentam-se no 

estudo do meio ambiente na sua totalidade (realidades local, nacional e global), a partir de 

fatores socioculturais, políticos e económicos que interferem no ambiente podendo causar 

problemas. Incluem-se, aqui, a análise e a proposta de soluções para esses óbices e a 

legislação necessária no âmbito institucional. 

Nos cursos de formação (de todas as linhas de ensino), procurou-se adequar a 

educação ambiental ao perfil profissiográfico estabelecido para os concludentes do curso 

como desempenho funcional desejável. Os cursos de formação inicial de Oficiais da EsPCEx 

e da AMAN deverão abordar, unicamente, a educação ambiental segundo o enfoque 

naturalista25 (Exército Brasileiro, 2008a). 

A EA, nos cursos de especialização, também procura alinhamento da temática com o 

perfil profissiográfico, a fim de possibilitar a aprendizagem de conhecimentos ambientais 

aplicáveis ao desempenho funcional do concludente dos respetivos cursos. Inicialmente 

mantém o enfoque naturalista, contudo, para os alunos das áreas de Direito e de 

Administração Pública, aborda a EA também, sob o enfoque jurídico. A EA também está 

presente nas atividades educacionais de planeamento das atribuições funcionais e nos projetos 

interdisciplinares, bem como nos temas para a elaboração dos trabalhos de conclusão dos 

cursos de pós-graduação lato sensu (Exército Brasileiro, 2008a). 

Nos cursos de aperfeiçoamento e de altos estudos militares, a EA ocupa posição de 

maior complexidade e abrangência. Isso porque amplia a aprendizagem de conhecimentos 

ambientais aplicáveis não só ao desempenho funcional do concludente do curso, mas no 

planeamento e na prática de gestão ambiental. A abordagem do tema é dada pelo enfoque 

jurídico nos cursos de aperfeiçoamento, e pelo enfoque socioambiental nos cursos de altos 

estudos. O estudo da legislação ambiental é enfatizado, particularmente, nos aspetos jurídicos 

relacionados e na classificação das atividades e dos empreendimentos militares. O tema é 

incluído nos planeamentos operacionais de nível tático e nos projetos interdisciplinares dos 

cursos de aperfeiçoamento, e nos planeamentos operacionais de nível estratégico e na 

elaboração de políticas e estratégias, nos cursos de altos estudos. O DEP estimula as escolas, 

em cursos destes níveis, a estabelecer intercâmbios de experiências e de conhecimentos com 

                                                             
25 A escola de formação da Linha de Ensino Militar Bélico forma os Oficiais e praças de carreira das armas, 

quadros e serviços do Exército Brasileiro. Os concludentes são designados para servirem em Organizações 

Militares distribuídas no território brasileiro, permitindo conhecer diferentes realidades do país ao longo de 

suas carreiras. Assim, a construção de conhecimentos em meio ambiente permite ao militar ter maior visão nos 

processos decisórios, executivos e gerais referentes às atividades militares. 
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área de pesquisa de outras instituições de ensino superior (IES) que se interessem pelo tema 

(Exército Brasileiro, 2008a). 

Vistos o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro e o Sistema de Ensino 

Militar, particularmente a sua abrangência nacional e os respetivos efetivos envolvidos, 

ratifica-se a afirmação de Neves (2011), de que eles podem ser considerados um dos maiores 

exemplos de educação corporativa nacional. 

Em 2008, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, estabelecimento de ensino 

subordinado ao Departamento de Ensino e Pesquisa, promoveu o I Congresso de Operações 

Militares e Meio Ambiente, assinalando uma evolução da temática ambiental no meio 

académico militar brasileiro. Durante o acontecimento, que contou com representações de 

vários estabelecimentos de ensino do EB e de instituições de ensino superior civis, foram 

apresentados trabalhos desenvolvidos por civis e militares sobre a temática. Esse encontro 

contribuiu para fortalecer a presença da educação ambiental na agenda militar, discutir com 

representantes do meio académico o conhecimento produzido em ambas as esferas e 

compartilhar experiências e necessidades sobre o tema (Neves; Piconcelli; Oliveira; 

Rozemberg, 2012). 

No mesmo ano em que o DEP regulamentou a promoção da EA nos 

Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações Militares Subordinadas ou Vinculadas, o 

Comandante do Exército aprovou as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental 

no âmbito do Exército (IG 20-10), por intermédio da Portaria n.o 386, de 9 de junho de 2008. 

As IG 20-10 «destinam a orientar as ações da Política Militar Terrestre para o gerenciamento 

ambiental efetivo, de modo que assegure a adequação à legislação pertinente e continue a 

promover a histórica convivência harmónica do EB com o ecossistema» (Exército Brasileiro, 

2008b). 

Por intermédio das IG 20-10, o Comando do Exército reforçou a determinação 

emitida em 2001 (Exército Brasileiro, 2001a; 2001b), de que o então Departamento de Ensino 

e Pesquisa e o Comando de Operações Terrestres, em coordenação com o EME, fossem os 

responsáveis pela educação ambiental do Exército, por intermédio dos Sistemas de Ensino e 

de Instrução Militar do Exército Brasileiro, respetivamente. 

Após intenso estudo e debate sobre gestão ambiental, iniciado no 1º Simpósio de 

Meio Ambiente do Exército Brasileiro, em 2007, o Comandante do Exército instituiu a 

Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, em consonância com a Política Nacional 

de Meio Ambiente, por intermédio da Portaria n.º 1.138, de 22 de novembro de 2010, 

ajustando as atividades ligadas ao ambiente, particularmente sobre gestão, educação 
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ambiental e desenvolvimento sustentável. Para isso, fortaleceu os Sistemas de Ensino e de 

Instrução Militar na proteção e na conservação do meio ambiente, visando a manutenção do 

equilíbrio ecológico e da sustentabilidade, considerando o meio ambiente património público 

a ser assegurado e protegido (Exército Brasileiro, 2010d). 

Percebe-se que, além da manutenção do esforço em promover a educação ambiental 

tanto no Sistema de Ensino do Exército como no Sistema de Instrução Militar do Exército 

Brasileiro, houve incremento nesse sentido, ao reforçar a continuidade dos projetos já em 

curso em todas os setores de ensino e da instrução militar. 

No início de 2011, o Exército Brasileiro aderiu à Agenda Ambiental na 

Administração Pública, tendo o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) como 

órgão responsável pela assinatura do termo de adesão com o Ministério do Meio Ambiente. 

Na ocasião, o Exército comprometeu-se a implementar as ações da A3P nas suas mais de 

1200 unidades espalhadas por todo o território nacional. O Exército foi a primeira das Forças 

Armadas a aderir à Agenda Ambiental. 

As metas a serem alcançadas pela Força descritas no Plano de Trabalho do projeto 

para a implantação da A3P são as seguintes: 

 

1. minimizar os impactos ambientais negativos gerados durante a jornada de trabalho; 

2. realizar a gestão ambiental dos resíduos; 

3. implementar coleta seletiva de lixo; 

4. utilizar de forma racional os recursos (material de expediente, água, energia etc), 

combatendo o desperdício e promovendo a redução de consumo; 

5. desenvolver e implantar ações para redução do consumo de energia e eficiência 

energética; 

6. promover a substituição de insumos e materiais por produtos que provoquem menos 

danos ao meio ambiente; 

7. aperfeiçoar o programa de educação ambiental previsto no Sistema de Gestão Ambiental 

do Exército (SIGAEB) para a formação e capacitação dos integrantes do Exército por meio 
de palestras, reuniões, exposições e campanhas midiáticas dirigidas; 

8. disponibilizar aos integrantes do Exército, em parceria com instituições de ensino, cursos 

e estágios sobre meio ambiente, gestão ambiental e temas correlatos; 

9. ampliar as ações de promoção, proteção e reparação da saúde do trabalhador; 

10. produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências bem-sucedidas e 

progressos da instituição, disponibilizando sitio eletrônico na “Home-page” do EB; 

11. aperfeiçoar o programa de qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

12. aperfeiçoar o programa de segurança no trabalho; e 

13. promover a reflexão sobre os problemas socioambientais em geral e na administração 

pública em particular (Ministério do Meio Ambiente, 2011, p. 10). 

 

Além de definir objetivos relacionados com a gestão racional e adequada dos 

recursos e resíduos sólidos, com a realização de licitações sustentáveis e ao aperfeiçoamento 

da educação ambiental, o Exército estabelece, em suas prioridades na implantação da A3P, o 

melhoramento contínuo da qualidade de vida e da segurança no ambiente de trabalho. Mais 
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uma vez destaca-se a visão pioneira do Exército em relacionar a qualidade socioambiental o 

bem-estar de seus recursos humanos. 

Para sistematizar a implantação e a realização da A3P, o DEC emitiu a Portaria n.º 

001, de 26 de setembro de 2011, aprovando as Instruções Reguladoras para o Sistema de 

Gestão Ambiental no âmbito do Exército Brasileiro (IR 50-20). As IR 50-20 estabeleceram os 

procedimentos operacionais, educativos, logísticos, técnicos e administrativos do Exército 

para a gestão ambiental efetiva, assegurando a adequação à legislação pertinente e o 

cumprimento do dever de defender, preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações (Exército Brasileiro, 2011b). Nas IR 50-20, as orientações sobre 

EA são abordadas em dois momentos: educação formal e educação não-formal. 

O Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro reforça que a 

educação formal sobre EA será promovida de acordo com a Portaria n.º 014 do Departamento 

de Ensino e Pesquisa, nos estabelecimentos de ensino subordinados ou vinculados ao DEP, e 

que o desenvolvimento da Instrução Ambiental será desenvolvido pelo SIMEB. Percebe-se 

que o termo Instrução Ambiental passa a ser utilizado, reforçando a importância de 

efetivamente destinar instruções para o estudo do tema (Exército Brasileiro, 2011b). 

A educação não-formal recebe maior pormenorização nas IR 50-20. Para o DEC, a 

educação ambiental não-formal compreende as atividades e os programas organizados fora do 

sistema regular de ensino, com objetivos educacionais bem definidos. Essa educação 

pressupõe um processo composto por diversas dimensões, que envolverá desde a capacitação 

de militares e servidores civis do EB para o trabalho com o meio ambiente, influenciando 

atitudes e comportamentos em relação a este, até a realização de campanhas educativas. As 

OM são incentivadas a difundirem pelos meios de comunicação internos e externos à Força 

programas, campanhas educativas e informações acerca de temas relacionados com o meio 

ambiente. Ainda, devem promover e participar em ações cívico-sociais de consciencialização 

e sensibilização da sociedade para a importância do meio ambiente e da sua conservação 

(Exército Brasileiro, 2011b). 

Dando continuidade ao processo de fortalecimento e efetivação da gestão ambiental 

na Força, principalmente pelo vetor educacional, em 2012, o Comandante do Exército 

determinou, com a publicação da Portaria n.º 611, a alteração da constituição do Campo de 

Instrução de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais (Exército Brasileiro, 2012a). Esse 

documento criou e anexou, no referido Campo de Instrução, o Centro de Educação Ambiental 

e Cultura (CEAC), resultado de uma parceria do Exército com a Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF). Desde então, o Centro, situado numa área com cerca de 18 km de perímetro, 
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tem promovido encontros, seminários, entre outras atividades, para estimular o estudo e 

compartilhar o conhecimento científico acerca da educação ambiental e do sistema de gestão 

ambiental, procurar possibilidades e técnicas para proteger o meio ambiente, sempre com a 

intenção de estabelecer critérios e execução das atividades militares mantendo elevado padrão 

de qualidade ambiental. 

As atividades do Centro estão a crescer de importância, devido à sua atuação 

contínua, tanto na área relacionada com a educação ambiental, quanto na gestão ambiental. O 

público-alvo também está a alargar-se, consoante as possibilidades do Centro e as orientações 

dos escalões superiores. A finalidade é atender o maior número possível de estudantes da 

educação básica e de instituições de ensino superior, de organizações militares, bem como de 

militares e suas famílias, orientando e colaborando com o planeamento de atividades que 

afetem, direta ou indiretamente, o meio ambiente, através da adoção de boas práticas 

ambientais. 

O Ministério da Defesa emitiu, em 2014, uma Portaria Normativa que estabelece as 

Diretrizes para Emprego e Atuação do Serviço Social das Forças Armadas em situações de 

emergência, desastres26, calamidades públicas e ações humanitárias. Este documento propõe-

se regulamentar a inclusão da assistência social das FA em ações de resposta às situações 

supracitadas, conforme o Protocolo de Ações celebrado entre o Ministério da Integração 

Nacional, o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde; estimular a capacitação permanente 

para lidar com situações de emergência e desastres; fomentar o desenvolvimento de ações 

relacionadas com o comportamento de prevenção nos órgãos de formação militar e nos 

colégios militares. As diretrizes orientam as FA quanto à elaboração de planos de ação 

relacionados ao atendimento dos membros da família militar em caso de situações de 

emergência e desastres; planeamento das FA em todas as fases dos desastres quando 

destinadas ao público interno, valorizando as ações de prevenção, preparação, resposta e 

recuperação, e quando direcionadas a comunidades atingidas, intensificar ações conjuntas 

para resposta e recuperação (Ministério da Defesa, 2014). 

Essa legislação ministerial reforça a importância que a formação inicial do militar 

possui ao tentar desenvolver o comportamento de prevenção nos discentes quanto às situações 

de emergência e desastres. Construir essa capacidade no Oficial do Exército Brasileiro, 

considerando especificamente, nesse caso, a EsPCEx e a AMAN como órgãos de formação 

                                                             
26 Desastre, nessa portaria, é conceituado como resultado de eventos adversos (naturais, tecnológicos ou mistos) 

sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos 

econômicos e sociais, considerando nesse escopo a dimensão sócio-histórica que imprime especificidade ao 

ocorrido, segundo as condições sociais em que o fenómeno se materializa (Ministério da Defesa, 2014). 
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militar, influenciará as suas ações e decisões direcionadas à carreira militar, bem como em sua 

vida pessoal e familiar. 

Em 2015, a Portaria n.º 034, de 14 de julho de 2015, do Departamento de Engenharia 

e Construção determinou a realização do Estudo de Viabilidade para a implantação de um 

Centro de Estudo Ambiental no Exército. Essa determinação representa a crescente 

importância do tema para a instituição e a urgência por fortalecer o estudo e a produção 

científica sobre as relações entre meio ambiente e Exército. Segundo a referida Portaria, a 

futura implantação desse centro permitirá capacitar recursos humanos para atuar nos sistemas 

de gestão ambiental do Exército, capacitar comandantes de campos de instrução e outros 

militares multiplicadores de conhecimento, além de promover a integração com órgãos 

ambientais e académicos, entre outros. 

A Portaria n.º 341, de 17 de dezembro de 2015, do Estado-Maior do Exército, 

aprovou a Diretriz de Educação e Cultura do Exército Brasileiro 2016-2022. O documento 

estipulou as orientações, atribuições e responsabilidades dos órgãos responsáveis pela área de 

educação e cultura para atuarem no Processo de Transformação do Exército Brasileiro. 

Constata-se, novamente, a importância fundamental da educação, para o Exército, como um 

dos vetores de transformação no referido processo, capacitando e preparando o profissional 

militar altamente qualificado para atuar na Força, tanto em operações militares de guerra 

quanto de não-guerra. Como uma das condicionantes a serem cumpridas na área da educação, 

a Diretriz apresenta o «incremento da Educação Ambiental, contribuindo para a gestão e para 

o aperfeiçoamento da mentalidade de preservação do meio ambiente» (Exército Brasileiro, 

2015c). 

Finalizando a abordagem sobre o recente percurso da educação ambiental no 

Exército Brasileiro, em agosto de 2017, o Estado-Maior do Exército aprovou, com a Portaria 

n.º 307, a Diretriz para a Transformação do Centro de Instrução de Engenharia de Construção 

em Centro de Instrução de Engenharia, na cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais. 

Esse projeto tem por finalidade agrupar no mesmo Centro todos os cursos e estágios de 

engenharia para racionalizar e otimizar a formação profissional dos militares do Exército e 

demais forças, tanto nacionais quanto internacionais, no desempenho de atividades de 

engenharia de combate e construção, gestão, meio ambiente e património. O Centro de 

Educação Ambiental e Cultura, criado em 2012 no Campo de Instrução de Juiz de Fora, 

localizado na cidade de Juiz de Fora, também pertence à estrutura do referido Centro, como 

campus avançado. Com a publicação dessa Diretriz, o Exército concretiza o Estudo de 
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Viabilidade realizado para implantar o Centro de Estudo Ambiental no EB (Exército 

Brasileiro, 2017c). 

 

4.3.1 Reflexos da educação ambiental no Exército Brasileiro e no Curso de Formação e 

Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico 

 

A legislação ambiental no país foi elaborada em passos lentos até à Segunda Grande 

Guerra, excetuando-se o Código Florestal Brasileiro, publicado em 1934, o qual era omisso 

sobre educação ambiental. Quanto às constituições federais do país, tanto a de 1946 quanto a 

de 1967, trataram da proteção de recursos naturais e de organizar defesas contra efeitos de 

catástrofes naturais (secas e cheias). Entretanto, questões de natureza política, económica, 

social e ideológica sobre a propriedade e o uso da terra, bem como a reforma agrária, 

exacerbavam os conflitos entre camponeses e grandes latifundiários, assumindo grande 

dimensão a partir da década de 60 do século XX. 

Justamente durante o governo militar brasileiro, período compreendido entre 1 de 

abril de 1964 e 15 de março de 1985, que a estrutura legal brasileira relativa ao meio ambiente 

foi, maioritariamente, estruturada e desenvolvida. O paradoxo aqui presente diz respeito aos 

extremos sobre a degradação ambiental – intensa transformação dos biomas naturais para 

urbanização, grande exploração de recursos naturais – e sobre a elaboração da maioria da base 

legal ambiental do país, durante esse período, inclusive ainda em vigor. Essa dicotomia pode 

ser explicada, o que não significa completa justificação do contexto daquele momento 

histórico, ao procurar equilibrar os objetivos desenvolvimentistas económicos e sociais do 

governo federal, com o controle da degradação ambiental, além de promover a urgente defesa 

da soberania. 

A Lei n.o 4.504, de 30 de novembro de 1964, criou o Estatuto da Terra, com o 

objetivo de regular o uso, a ocupação e as questões fundiárias no país. Na época da sua 

publicação, já durante o governo militar brasileiro, tentou disciplinar a reforma agrária e a 

política agrícola, a exploração da terra pelo homem. A referida lei ainda se encontra em vigor, 

a reforma agrária pouco avançou, mas a política agrícola evoluiu e tem gerado riqueza durante 

todos os governos desde 1964 (publicação do Estatuto da Terra). Desde a abertura política no 

Brasil em 1985, até o momento, mesmo com os governos mais populistas, na prática, a inércia 

na reforma agrária mantém os problemas relacionados com a distribuição desigual de terras e 

gera grandes problemas sociais e económicos, o que prejudica o desenvolvimento do país. 

Ainda, favorece o uso inadequado do solo, pois o governo não o regula, a ocupação ocorre 
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desordenadamente e sem planeamento, agravando problemas ambientais e graves questões na 

extensa área de fronteira do Brasil na região amazónica. 

Além do Estatuto da Terra, durante o governo militar foi elaborada a mais importante 

lei nacional sobre o meio ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), em 

1981. Pode-se citar, ainda, algumas das principais legislações ambientais emitidas nesse 

período: a Lei da Ação Popular (1965); o Código Florestal (1965); a Lei da Pesca (1967); o 

Estatuto de Proteção à Fauna (1967); a Lei Complementar que cria as Regiões Metropolitanas 

(1973); o Decreto-Lei de Controle da Poluição em Zonas Críticas (1975); a Lei de 

Responsabilidade por Danos Nucleares (1977) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano 

(1979). 

O contexto histórico desse período tão controverso no país, durante o governo 

militar, evidencia o crescimento económico que houve, necessário para o desenvolvimento do 

Brasil, proporcionando maior qualidade e bem-estar à grande parte da população, ao mesmo 

tempo que intensificou a degradação ambiental, à semelhança do mesmo problema nos países 

desenvolvidos quando eles desencadearam os seus processos de urbanização e de 

industrialização. O fundamento jurídico sobre o meio ambiente, elaborado durante o governo 

militar, revela, também, a preocupação em estabelecer limites para evitar prejuízos ambientais 

maiores, empenhando a consciência ambiental dos militares referente à importância dos 

recursos naturais e à relação direta deles com segurança, soberania e possíveis conflitos de 

interesse internacional a curto e a longo prazo. Contudo, nesse cenário não se via a educação 

ambiental como fator fundamental e vetor de transformação, nem no âmbito nacional nem no 

meio militar. 

A Lei brasileira n.º 6.938, de 1981, estabeleceu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, constituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente e criou o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente. Na referida Lei, constata-se a vinculação entre a Política Nacional do Meio 

Ambiente com a segurança nacional. A Política Nacional do Meio Ambiente tem como 

objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, procurando criar 

condições ao desenvolvimento do país, estabelecendo o meio ambiente como um património 

público a ser necessariamente assegurado e protegido. Nessa Lei, o termo educação ambiental 

passou a ser referenciado, ampliou-se a obrigatoriedade do ensino do tema em todos os níveis 

de ensino, inclusive no da educação não-formal, visando a participação ativa na defesa do 

meio ambiente e o auxílio na solução de problemas ambientais. 

Em 1988, a Assembleia Constituinte promulgou a atual Constituição Federal 

Brasileira. No texto constitucional, com um capítulo dedicado ao Meio Ambiente, fortalece-se 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

215 

a necessidade da preservação do meio ambiente para as gerações futuras, bem como a 

obrigatoriedade da promoção de educação ambiental na educação formal em todos os níveis e 

áreas de ensino, além da procura pela consciencialização pública quanto à preservação do 

meio ambiente. Com a nova Constituição e com a criação do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 1989 – marco fundamental para 

o meio ambiente, centralizando o tema em um único órgão –, publicaram-se novas leis 

ambientais, fortalecendo a educação ambiental e os estudos académicos. Esse intenso trabalho 

nas questões ambientais em território brasileiro contribuiu para a ONU sediar a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Brasil. 

O Brasil, alinhado com o pensamento internacional, assumiu compromissos quanto 

ao meio ambiente e à educação ambiental. Resumidamente, os documentos resultantes da 

Rio-92 valorizaram a participação pública na preservação ambiental, incentivaram as nações a 

realizarem ampla divulgação das informações sobre o tema, promoverem a qualidade de vida 

para todos, fortalecerem a educação ambiental para que todas essas sugestões fossem 

alcançadas. 

A Política Nacional de Educação Ambiental, com a finalidade principal de unificar 

os sistemas nacionais de meio ambiente e de educação e o Programa Nacional de Educação 

Ambiental são fruto da proposta conjunta do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazónia Legal e do Ministério da Educação e do Desporto, com as parcerias 

do Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Programa foi criado para 

capacitar o sistema de educação formal e não-formal, nos seus diversos níveis e modalidades, 

valorizando a formação da consciência, a adoção de atitudes e a difusão do conhecimento, 

voltados para a proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais. Outra 

preocupação, na época, e ainda hoje, era o grande defasamento entre teoria e prática no 

tocante à educação ambiental. Outra iniciativa do governo federal foi a criação da Agenda 

Ambiental na Administração Pública, concebida a partir da necessidade de o Programa 

Nacional de Educação Ambiental instituir programas ambientais para a consciencialização e a 

adoção de hábitos sustentáveis em todas as esferas da administração do governo. O Ministério 

do Meio Ambiente pretende incentivar a adesão, voluntária, das instituições públicas 

interessadas em atualizar a gestão, adequando-a a padrões sustentáveis de governança. Para 

isso, as instituições participantes promovem ações de capacitação, campanhas de 

sensibilização, correção de desperdício, visando a melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador, da sua saúde, do seu bem-estar e do ambiente em que vive. 
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Entre os anos de 2001 e 2002, o Brasil enfrentou uma grave crise no setor do 

fornecimento de energia elétrica, conhecida como Apagão. Houve um programa de mudança 

de consumo de energia, inclusive com sanções financeiras, para tentar corrigir a crise. Após o 

Apagão, no país as questões ambientais, de desenvolvimento económico, de redução do 

desperdício de recursos naturais e de sustentabilidade cresceram em importância. A educação 

ambiental valorizou o seu status perante o setor industrial a partir da formação dos seus 

funcionários para a consciencialização sobre o tema. A mentalidade empresarial vislumbrou 

vantagem quanto à eficiência energética, ao ecodesenvolvimento e à sustentabilidade 

enquanto pretexto de propaganda sobre as suas ações a curto, médio e longo prazos, 

aumentando, potencialmente, o público consumidor. Consequentemente, houve um grande 

aumento do interesse por educação ambiental nas escolas da educação básica e nas 

instituições de ensino superior do país. 

Entre 2003 e 2008, Marina Silva foi nomeada Ministra do Meio Ambiente. Durante o 

seu mandato, a ministra procurou fortalecer a educação como importante ferramenta do 

Ministério do Meio Ambiente para ensinar a população a agir de forma correta no ambiente 

que a rodeia. O MMA aproximou-se do MEC para incrementar ações relacionadas à Política 

Nacional de Educação Ambiental. As ações intensificaram-se, fundamentalmente, na 

formação de educadores em EA; na comunicação para visibilidade nacional do tema; e no 

apoio à gestão e programas de EA tentando integrar as esferas municipal, estadual e federal de 

governo. 

A partir do ano de 2005, as preocupações com o meio ambiente intensificaram-se 

sensivelmente e a educação ambiental no Brasil conquistou mais espaço, ampliando os 

debates e a implementação de programas na educação formal e não-formal. 

Internacionalmente, acontecimentos importantes ocorreram nesse período, acelerando a 

intensidade e a frequência com que o fenómeno das alterações climáticas ocorria, 

confirmando a insustentabilidade do modo de vida global e a urgência em agir imediatamente 

para conseguir a reversão desse quadro. 

Em 2012, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, no Rio de Janeiro, a Rio+20. Foram discutidos temas sobre economia verde e 

estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. No Brasil ainda há muito a ser 

feito, principalmente porque ainda permanece o descuido em relação à prática educativa 

relacionada com a problemática ambiental, que se deveria orientar pelos contextos crescentes 

de crise ambiental, insegurança e incerteza global.  
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A responsabilidade legal do Exército é de defender a Pátria e sua soberania. A 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais integram as atribuições subsidiárias a 

serem cumpridas pela Força. Para o cumprimento dessa missão, é preciso planear suas ações a 

partir de projeções de cenários para identificar ameaças, potenciais conflitos e traçar linhas de 

ação. Esse nível de planeamento exige dos chefes militares posturas mais rígidas sobre os 

temas estratégicos do país, como é o caso da defesa da soberania nacional. Comummente, são 

adotadas decisões impopulares e pouco compreendidas pela sociedade, uma vez que as Forças 

Armadas são responsáveis por neutralizar qualquer ameaça ao Brasil. Hoje reconhece-se, com 

menos reticência, que esse assunto sempre se configurou com um aspeto sensível, 

particularmente no tocante aos problemas ambientais do território nacional que têm sido 

abordados internacionalmente. 

Em relação aos cenários global e nacional, o Exército Brasileiro tem buscado manter-

se alinhado aos factos e aos acordos internacionais de que o Brasil passou a ser signatário. A 

Política Militar Terrestre da Força publicada em 1996 já determinava como função e atividade 

importante do Exército a preservação do meio ambiente. Baseando-se nos preceitos 

internacionais, na Constituição brasileira e na legislação elaboradas nos últimos anos, o EB 

tem mantido o seu compromisso com estas articulações legais. 

O fim do governo militar, em 1985, a nova Constituição Brasileira, em 1988, a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, acrescidos do painel internacional, 

influenciaram a necessidade de o Exército realizar transformações na sua estrutura. A 

educação, nesse caso, possui fundamental importância para o Exército Brasileiro no processo 

de mudanças, sistematizando os níveis a serem aperfeiçoados; detalhando as alterações na 

estrutura de ensino, inicial e continuada, dos recursos humanos; proporcionando a transição 

gradual de doutrinas e conhecimentos científicos a serem adotados; delineando novas 

capacidades a serem incorporadas no perfil profissional do seu efetivo para se adequarem às 

exigências da atividade militar. 

Em consonância com o ambiente político e educacional, a partir de 1995, o Exército 

reformulou seu sistema de ensino, sendo considerada a transformação com maior impacto na 

sua estrutura educacional. O Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército foi o órgão 

setorial responsável pela condução do Processo de Modernização do Ensino. Ao analisar os 

aspetos sobre a realidade do ensino militar na época, a referida política destacou a exigência 

de as Forças Armadas estarem aptas para atuarem em operações ambientais, destacando o 

aspeto negativo do subdesenvolvimento do Brasil como potencial elemento de desagregação e 

de possíveis conflitos futuros. Apontou ainda a riqueza e a diversidade de recursos naturais do 
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país e a dimensão territorial nacional como fatores a serem constantemente monitorizados, 

por se constituírem de elevado grau de influência estratégica, ambiental e económica nas 

atividades militares não convencionais. Esses fatores identificados reforçaram a importância 

de o militar ter desenvolvido, desde a sua formação inicial, a capacidade de trabalhar em 

operações descentralizadas e irregulares, em missões de diversas naturezas, respondendo 

rápida e prontamente à necessidade (Exército Brasileiro, 1994). 

A Política Educacional destacou como fundamental a formação inicial do militar, 

tendente a influenciar toda a sua carreira, pois é nesse nível de ensino que o discente constrói 

a base teórica que o orientará em toda a sua vida profissional. Ao fornecer orientação sobre a 

competência profissional, o documento destaca que a formação inicial de Oficiais de Carreira 

do Exército é a base educacional dos futuros Chefes Militares, nos mais diversos escalões. A 

AMAN reveste-se de elevada importância nos debates sobre o ensino militar, por se constituir 

como o berço do oficialato do Exército Brasileiro, pois essa formação, ocorrida no período em 

que o militar se encontra nessa academia, influenciará toda a sua postura profissional. Uma 

das características marcantes da profissão militar, ensinada na EsPCEx e na AMAN, é a de 

trabalhar com cenários futuros, exigindo constante ligação entre a formação do militar, o 

conhecimento e o estudo das exigências da sociedade brasileira. Desta forma, identifica-se a 

complexidade que constitui a elaboração do currículo do Curso de Formação e Graduação do 

Oficial de Carreira da LEMB, pois uma decisão equivocada poderá causar, posteriormente, 

desencontro com as necessidades da Nação, provocando sérios transtornos nas atividades 

militares. 

Decorrente do Processo de Modernização do Ensino, o governo sancionou a Lei n.o 

9.786, de 1999, sobre o Ensino no Exército, reconhecendo as características próprias desse 

ensino e publicou o Decreto n.o 3.182, no mesmo ano, regulamentando a referida Lei. O 

Decreto estabeleceu, nas finalidades do sistema de ensino do EB, o dever de garantir aos 

militares o contínuo estudo das diferentes áreas do conhecimento e as suas relações com a 

sociedade. Nas orientações para elaboração dos currículos dos cursos oferecidos no Exército, 

o Decreto determinou a necessidade de estudar o meio ambiente para o conhecer mais 

profundamente a fim de o preservar. 

A educação ambiental só foi incluída formalmente no sistema de ensino militar com 

a publicação das Portarias n.º 570 e n.º 571, ambas de 2001, aprovando a Política de Gestão 

Ambiental e a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental do Exército, respetivamente. As duas 

legislações, privilegiando a gestão ambiental, conferiram grande importância à EA pelo 

Comando do Exército, delimitando, no EB, o primeiro momento-chave para a educação 
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ambiental no ensino militar brasileiro. A educação ambiental deveria ser promovida em todos 

os níveis de ensino militar oferecido no Exército, com a finalidade de desenvolver, junto dos 

seus membros, a mentalidade de compromisso com a gestão ambiental, incentivar e 

regulamentar ações para que todo o seu efetivo fosse introduzido na temática, por intermédio 

do ensino profissional. 

Em 2003, o Exército publicou a Portaria n.° 050, que orienta a elaboração dos Planos 

Básicos de Gestão Ambiental, colaborando com a implantação da Política Nacional do Meio 

Ambiente, sem perder a sua operacionalidade e sem descaracterizar a sua missão 

constitucional; estimulando os militares a incorporarem a prevenção, a preservação e a 

recuperação ambiental nas suas atividades diárias; capacitando e treinando no domínio da 

gestão ambiental; recuperando as áreas degradadas pelas atividades e pelos empreendimentos 

militares, sempre que possível. 

O aumento da participação do EB nas missões de apoio governamental relacionadas 

com o meio ambiente, significando resultados positivos para a preservação ambiental do país 

e para a redução da sua degradação e a da emissão de GEE, culminou com um período de 

intensa regulamentação da gestão ambiental integrada com a educação ambiental, 

nomeadamente entre 2007 e 2011. No QUADRO 15 observam-se as legislações publicadas 

nesse intervalo de tempo, registando o segundo momento importante da estruturação e da 

regulamentação da promoção da EA no Exército. 

Em 2007, o Exército promoveu o I Simpósio de Meio Ambiente, com o objetivo de 

debater a nova estrutura organizacional relativa ao meio ambiente a ser planeada e também 

identificar problemas ambientais dentro da Força para os solucionar. Estiveram presentes 

representantes das mais altas esferas administrativas do Exército para estudarem as 

necessidades de gestão ambiental. Este encontro foi o marco central para a discussão e a 

reformulação da estrutura organizacional do EB referente ao meio ambiente. Os objetivos 

foram alcançados e resultaram em várias determinações a serem cumpridas no âmbito 

institucional, atualizando a Política de Gestão Ambiental; elaborando Instruções Gerais para o 

Sistema de Gestão Ambiental; estruturando o organograma responsável pelo Sistema da Meio 

Ambiente do Exército; estruturando as Normas para a Promoção da Educação Ambiental nos 

Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações Militares. 

Como está preconizado na Política Nacional de Educação Ambiental brasileira, a 

educação ambiental no sistema de ensino militar foi incorporada de forma transversal às 

disciplinas. As atividades educacionais, tanto teóricas quanto práticas, nas quais for possível 

abordar o tema, devem orientar os discentes sobre a conservação do meio ambiente e 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

220 

fiscalizar o rigoroso cumprimento da legislação ambiental. Sobre essas orientações, 

evidencia-se a preocupação em manter coerência entre a missão do Exército e a preservação 

ambiental, embora os instrutores necessitem de preparar os seus soldados a estarem aptos para 

as operações de natureza militar, as quais acarretam, comummente, ações prejudiciais para o 

meio ambiente, que o degradam. 

Com a Portaria n.º 014, de 2008, a educação ambiental foi regulamentada em todos 

os cursos, no âmbito do DEP, detalhando o assunto em todos os níveis do Sistema de Ensino 

do Exército. Para isso, todos os estabelecimentos de ensino deveriam estabelecer parâmetros 

curriculares para executar as atividades de ensino-aprendizagem em educação ambiental, em 

consonância com o Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, nos níveis 

consciencialização, prevenção, preservação, recuperação e cooperação. Também houve 

alinhamento com a Política Nacional de Educação Ambiental, quanto ao desenvolvimento da 

tomada de consciência sobre o meio ambiente constituir uma relação complexa entre aspetos 

ecológicos, sociais, legais, políticos, económicos, culturais, científicos e éticos. A educação 

ambiental deverá desenvolver atitudes compatíveis com os padrões éticos e profissionais 

próprios da postura militar, construindo valores ambientais. Nas orientações gerais para a 

promoção da educação ambiental, existe a determinação de que deverá ser incluída no seu 

estudo a atuação do Exército em cooperação com o governo no combate a catástrofes 

ambientais. 

As orientações contidas na referida Portaria dizem respeito às abordagens e aos 

enfoques de educação ambiental que deverão ser implementados nos cursos do Exército, 

inclusive no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico, ofertado na EsPCEx e na AMAN. A Portaria também esclarece as áreas de 

estudo a serem ministradas nas aulas e nas instruções, transversalmente, por meio de 

atividades e projetos multidisciplinares e/ou interdisciplinares, relacionando a teoria à prática 

e à realidade que o futuro oficial vivenciará na sua carreira. O Capítulo V analisa os 

documentos curriculares de ambas as escolas e a opinião de militares chefes de secção, 

instrutores e professores da EsPCEx e da AMAN, bem como a dos cadetes do último ano do 

Curso de Formação, detalhando a educação ambiental nesse nível de formação. 

A Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, instituída após o I Simpósio 

de Meio Ambiente, em 2007, em consonância com a Política Nacional de Meio Ambiente, 

ajustou as atividades ligadas ao ambiente, particularmente sobre gestão, educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável. Para isso, fortaleceu o sistema de ensino e de instrução militar 
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na proteção e na conservação do meio ambiente, com a finalidade de preservar o equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente património público a ser assegurado e protegido. 

Em 2011, o Exército Brasileiro aderiu à Agenda Ambiental na Administração 

Pública, comprometendo-se a implementar as ações da A3P nas suas mais de 1200 

organizações militares espalhadas por todo o território nacional. O Exército foi a primeira das 

Forças Armadas a aderir à Agenda Ambiental, na tentativa de minimizar os impactos 

ambientais negativos produzidos durante a rotina de suas OM; realizar diversas ações de 

gestão ambiental, incluindo gestão de resíduos, recolha seletiva de lixo, utilização racional de 

materiais; reduzir o consumo de energia; aperfeiçoar a educação ambiental; aperfeiçoar a 

qualidade de vida e a segurança no ambiente de trabalho, entre outros. A A3P envolve uma 

conceção de gestão ambiental ampla, incluindo a gestão de riscos no tocante ao bem-estar não 

só da instituição, mas de todos os seus membros, prevenindo problemas de diversas naturezas. 

Para sistematizar a implantação e realização da A3P, foram publicadas as Instruções 

Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no âmbito do Exército, estabelecendo os 

procedimentos operacionais, educativos, logísticos, técnicos e administrativos do EB para a 

gestão ambiental, utilizando a educação formal e a não-formal para isso. 

A educação não-formal é detalhada nessas Instruções Reguladoras, pois a educação 

ambiental não-formal compreende os programas e as atividades organizados fora do sistema 

regular de ensino, possuindo objetivos educacionais bem delimitados. Essa educação envolve 

diversas dimensões, conjugando a capacitação de militares e civis do Exército para 

trabalharem com o meio ambiente, influenciando as suas atitudes e os seus comportamentos. 

Além de difundir o assunto dentro das suas instalações, o EB deve promover ações cívicas e 

sociais por meio de programas, de campanhas educativas e informações acerca de temas 

relacionados com o meio ambiente. 

Quanto ao processo de fortalecimento e efetivação da gestão ambiental na Força, 

particularmente através do vetor educacional, em 2012 o Exército criou o Centro de Educação 

Ambiental e Cultura, resultado de uma parceria do Exército com a Universidade Federal de 

Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Desde então, o Centro tem 

promovido encontros, seminários, entre outras atividades, para incentivar o estudo e 

compartilhar o conhecimento científico acerca da educação ambiental e do sistema de gestão 

ambiental do Exército, para procurar alternativas que protejam o meio ambiente, sempre 

centrados no planeamento e na execução das atividades militares com elevado padrão de 

qualidade ambiental. 
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Outros documentos recentes do Exército Brasileiro têm estipulado as orientações, as 

atribuições e as responsabilidades dos órgãos responsáveis pela área de educação e cultura 

para atuarem no Processo de Transformação do Exército Brasileiro. Novamente, evidencia-se 

a importância fundamental da educação para o Exército, como um dos vetores de 

transformação da Força para capacitar e preparar o militar para atuar com eficiência, tanto em 

operações militares de guerra quanto de não-guerra. Uma das determinações a serem 

cumpridas na área da educação diz respeito ao incremento da educação ambiental, que deve 

contribuir para a gestão ambiental de excelência. 

O terceiro marco da educação ambiental no EB é delimitado pela publicação, em 

2015, da Diretriz de Educação e Cultura 2016-2022, determinando as responsabilidades dos 

órgãos responsáveis pela educação e cultura na concretização do Processo de Modernização 

do EB, pois a educação é um dos vetores de transformação para adequar a instituição às 

exigências atuais e futuras do país no setor de segurança e defesa. Uma das orientações da 

referida Diretriz determina o aperfeiçoamento da educação ambiental para capacitar e 

preparar o militar para atuar nas diversas operações militares, contribuindo com a excelência 

na gestão ambiental (Exército Brasileiro, 2015c). Finalizando a delimitação do terceiro 

momento-chave da EA no EB, dentro do enquadramento temporal deste estudo, em agosto de 

2017 foi aprovada a Diretriz para a Transformação do Centro de Instrução de Engenharia de 

Construção em Centro de Instrução de Engenharia, na cidade de Araguari, estado de Minas 

Gerais. Este local é o Centro de Estudo Ambiental do Exército Brasileiro, onde serão 

oferecidos os cursos de engenharia de combate e construção, gestão, meio ambiente e 

património, capacitando os militares do EB e demais forças, nacionais e/ou internacionais, em 

gestão ambiental (Exército Brasileiro, 2017c). 

A educação ambiental foi implementada no Exército, na procura do conhecimento 

necessário nas principais legislações ambientais nacionais, bem como nos acontecimentos 

internacionais que contribuíram para o conjunto de conceitos teóricos e científicos sobre o 

assunto, como, por exemplo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Ambiente, 

em Estocolmo, na Suécia, em 1972; a Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental de Tbilisi, antiga URSS, em 1977; também em 1977, em Moscovo, Rússia, a 

UNESCO, o UNEP e o IEEP organizaram o Congresso Internacional sobre Educação e 

Formação Ambiental; a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, Brasil; em 1997, em Tessalônica, Grécia, a 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização 

Pública para a Sustentabilidade, organizada pela UNESCO; além de outros eventos. 
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Mas, sobretudo entre 2007 e 2011, o Exército Brasileiro estruturou o Sistema de 

Gestão Ambiental da Força, na prossecução de contínuos estudo e aperfeiçoamento por meio 

da educação ambiental, para que exerça, cada vez melhor, a gestão ambiental da instituição e, 

principalmente, a gestão ambiental do território nacional sob sua responsabilidade. 

 

 

4.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

A promoção da educação ambiental no Exército Brasileiro regista três momentos-

chave no seu processo de implementação: o primeiro, em 2001, com a instituição da Política 

de Gestão Ambiental e da sua Diretriz Estratégica, determinando a inclusão da educação 

ambiental para capacitação dos seus recursos humanos para gerir o meio ambiente sob 

responsabilidade do EB e realizar as atividades rotineiras e as operações militares controlando 

os danos e minimizando os possíveis impactos. 

Entre 2007 e 2011, identifica-se o segundo momento, no qual a Força estrutura a 

gestão e a educação ambientais, coordenando e sistematizando princípios norteadores, 

finalidade e planeamento das atividades a serem desenvolvidas para atender às exigências do 

país quanto à soberania, segurança e gestão ambiental do território sob responsabilidade do 

Exército e do território nacional a ser protegido. O documento Cenários EB 2030, elaborado 

em 2011, inseriu no EB a preocupação com as alterações climáticas e a sua influência na 

agenda de segurança nacional, uma vez que elas já se encontravam incluídas na agenda 

internacional de segurança. Entre as ações que compõem a transformação da Força para estar 

apta a enfrentar novas ameaças, cada vez mais incertas e difusas, a educação é um dos vetores 

que o EB utiliza para proporcionar as mudanças necessárias para cumprir a sua missão. 

O terceiro momento, entre 2015 e 2017, mais recente, é marcado pela publicação da 

Diretriz de Educação e Cultura, determinando o aperfeiçoamento da educação ambiental para 

capacitação dos militares para atender à legislação regulamentada no segundo momento, entre 

2007 e 2011, na qual foram estruturadas transformações importantes na condução das 

atividades militares, tanto dentro das organizações militares, quanto nas operações de apoio 

governamental, as de ajuda humanitária e as de apoio a desastres. 

Cabe destacar que, durante esse segundo momento-chave da educação ambiental no 

EB, entre 2007 e 2011, se identifica no âmbito do governo federal e também no Ministério da 

Defesa, entre os anos de 2010 e 2012, um movimento intenso de regulamentação da gestão de 
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risco de desastres, implicando vários níveis decisórios e envolvimento das instituições civis e 

militares do governo. Particularmente no Exército Brasileiro, o ano de 2014 concentra as 

principais legislações e documentos sobre atuação da Força em operações de ajuda 

humanitária, de gestão de riscos e de apoio à resposta a desastres. 

Por fim, o terceiro-marco chave da educação ambiental no EB encontra-se nos anos 

de 2015 a 2017, a seguir ao ano de 2014, quando a Força regulamentou a gestão de risco de 

desastres por meio de notas doutrinárias, portarias e diretrizes para sistematizar a sua atuação 

no tema apresentado. Nesse momento recente e reestruturante da educação ambiental no EB, 

sua importância aumenta e inclui-a como vetor de transformação para a modernização do 

Exército, sendo responsável pela capacitação do militar para atuar nas distintas operações 

militares, sejam as de vertente bélica ou as de vertente humanitária, valendo-se do emprego 

dual dos equipamentos e das capacidades militares para atuar em ambas as situações de 

emprego da Força, em ambientes difusos e decorrentes de conflitos irregulares e ainda 

incertos. 

Durante esse período mais recente da educação ambiental, em 2016, o EB publicou 

os Cenários Prospetivos Força Terrestre para 2035, no qual ratifica e intensifica a necessidade 

de estudar os possíveis impactos do fenómeno das alterações climáticas, capacitando os 

militares para estarem aptos a atuar nesse novo cenário, de acordo com o planeamento 

estratégico do EB. Para isso, quando a Diretriz do Estado-Maior do Exército, em 2010, 

orientou a implementação da nova sistemática de formação do oficial de carreira da LEMB, 

nas suas premissas constou a determinação de que o Curso de Formação e Graduação do 

Oficial de Carreira da LEMB deve atender às novas exigências da Estratégia Nacional de 

Defesa e do Processo de Transformação do EB, aperfeiçoando a capacitação do futuro oficial 

de acordo com essas necessidades (Exército Brasileiro, 2010c). 

Considerando a quantidade crescente da legislação estratégica e ambiental e as 

diretrizes para a transformação da Força, a educação ambiental também cresce de importância 

nos currículos das escolas de formação, integra os assuntos das disciplinas académicas, para 

aprofundamento do conhecimento científico dos militares, assim como integra os conteúdos 

das disciplinas profissionais, promovendo a transformação das atividades práticas militares. A 

transversalidade da educação ambiental, na capacitação dos militares, hoje, encontra-se num 

nível complexo e dinâmico de conhecimento teórico e prático. 
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CAPÍTULO V 

 

 

ANÁLISE CURRICULAR E RESULTADOS DO INQUÉRITO 

 

 

Os resultados desta pesquisa são apresentados neste capítulo, através da análise 

documental e da aplicação dos inquéritos aplicados aos públicos-alvo da EsPCEx e da 

AMAN, a partir da análise e interpretação dos dados colhidos e estudados durante as duas 

etapas do presente estudo de caso, os quais foram obtidos conforme os objetivos específicos 

estabelecidos. 

 

 

5.1 FORMAÇÃO INICIAL DOS OFICIAIS DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO 

DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E 

CLIMÁTICOS 

 

 

A formação inicial do oficial da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército 

Brasileiro ocorre em dois estabelecimentos de ensino superior do EB, responsáveis por 

ministrar o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico: a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Academia Militar das 

Agulhas Negras. A 1.ª fase do curso ocorre na EsPCEx e corresponde ao 1.º ano do Curso de 

Formação e Graduação de Oficiais de Carreira, designado Curso Básico, no qual se inicia a 

formação do combatente básico e do Bacharelado em Ciências Militares. 

As 2.ª e 3.ª fases do curso ocorrem na AMAN, com a duração de quatro anos, assim 

distribuídas: a 2.ª fase corresponde ao 2.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais 

de Carreira, designado Curso Avançado, concluindo a formação do combatente básico; a 3.ª 

fase corresponde aos 3.º, 4.º e 5.º anos do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 

Carreira, na qual ocorre a formação militar específica das Armas (Infantaria, Cavalaria, 

Artilharia, Engenharia e Comunicações), Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência, 

bem como a conclusão do Bacharelado em Ciências Militares (Exército Brasileiro, 2012b). 
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A EsPCEx e a AMAN destinam-se à formação profissional inicial e basilar do oficial 

da Linha de Ensino Militar Bélico, ensinando os conhecimentos básicos. Durante a carreira, 

conforme os interesses pessoais, o desempenho funcional e o interesse da Força, entre outros, 

o oficial procurará o autoaperfeiçoamento por meio de cursos e estágios em instituições de 

ensino militares e/ou civis. 

Ambas as escolas estão subordinadas à Diretoria de Educação Superior Militar do 

Departamento de Educação e Cultura do Exército. Os documentos de ensino e normas que 

regulam o funcionamento do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da 

Linha de Ensino Militar Bélico, tanto na EsPCEx quanto na AMAN, são aprovados e 

autorizados pela DESMil e/ou pelo DECEx. Os documentos curriculares que estruturam os 

conhecimentos necessários à formação do Oficial da Linha de Ensino Militar Bélico do 

Exército Brasileiro são o Perfil Profissiográfico, o Plano Integrado de Disciplinas (PLANID), 

o Plano de Disciplinas e o Quadro Geral de Atividades Escolares (QGAEs). 

Esses documentos estabelecem «o conjunto de conhecimentos relativos à esfera 

militar, incluídos nas áreas de estudo abrangidas pelas Ciências Militares, necessárias à 

formação do oficial de carreira da LEMB do EB» (Exército Brasileiro, 2016d, p.8). Incluem 

os conteúdos, os assuntos, as disciplinas, as cargas horárias, as atividades práticas e didáticas 

previstas que compõem o «conjunto de conhecimentos, aptidões, atitudes e valores que serão 

desenvolvidos nos cursos» (Exército Brasileiro, 2016d, p.8). 

O Perfil Profissiográfico é o documento que apresenta as aptidões profissionais a 

serem adquiridas pelo concludente de um curso do Exército Brasileiro, tais como «atitudes, 

capacidades cognitivas, morais, físicas, motoras e valores». O referido documento orienta a 

seleção de ações didáticas e de avaliação dos cursos, com o objetivo de manter todo o 

processo formativo alinhado com o perfil profissional que se deseja para o militar (Exército 

Brasileiro, 2014k, p. 7). 

O Perfil Profissiográfico e o Documento de Currículo dos cursos do EB são 

construídos a partir do Mapa Funcional, documento que «descreve a atividade laboral de 

forma totalizante e serve para orientar o processo formativo e as ações de avaliação, 

discriminando as competências a serem desenvolvidas no curso ou estágio» (Exército 

Brasileiro, 2014k, p. 5). O Mapa Funcional consta como anexo do Perfil Profissiográfico. 

O PLADIS é o documento que orienta o trabalho disciplinar realizado nos cursos. 

Para cada disciplina é elaborado um PLADIS, no qual são estruturados o planeamento, as 

orientações metodológicas, os conteúdos, as atividades e a avaliação (Exército Brasileiro, 

2014k). Já o PLANID é o documento que orienta o trabalho interdisciplinar realizado nos 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

228 

estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro, integrando conteúdos de diferentes 

disciplinas em atividades teóricas e/ou práticas na construção do conhecimento e na sua 

avaliação (Exército Brasileiro, 2014k). 

O QGAEs apresenta a visão global das atividades que compõem um curso, no qual 

constam as disciplinas, as suas respetivas cargas horárias e os créditos correspondentes; as 

atividades de complemento do ensino e as atividades administrativas escolares, totalizando a 

carga horária do curso (Exército Brasileiro, 2014k, p. 11). 

Os QUADROS 16, 17, 18, 19 e 20 apresentam o currículo atual da Formação do 

Oficial de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, ministrado na EsPCEx e na AMAN, 

com duração de cinco anos e carga horária total de 8253 horas/aula (1891 horas/aula na 

EsPCEx e 6362 horas/aula na AMAN): 

 

QUADRO 16 - CURRÍCULO DO 1.º ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS 

DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO NA ESPCEX 

 

DISCIPLINA 
HORAS/ 

AULA 
OBSERVAÇÕES 

DISCIPLINAS ACADÉMICAS 

Carga horária total de Atividades de 

Ensino: 

1256 horas/aula 

Cálculo I 90 

Cibernética I 75 

História 60 

Língua Espanhola I 60 

Língua Inglesa I 75 

Língua Portuguesa I 90 

Física Aplicada I 90 

Química Aplicada I 60 

TOTAL 600 

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS 

Introdução às Técnicas Militares 127 

Técnicas Militares I 82 

Técnicas Militares II 185 

Treino Físico Militar I, II e III 262 

TOTAL 656 

Carga horária total de Atividades de Complemento do Ensino: 528 horas/aula 

(6 horas disponibilizadas para Educação Ambiental) 

Carga horária total de Atividades Administrativas Escolares: 107 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 1.º ANO NA ESPCEX: 1891 horas/aula 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2016 (Exército Brasileiro, 2016e) 
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QUADRO 17 - CURRÍCULO DO 2.º ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS 

DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO NA AMAN 

 

DISCIPLINA 
HORAS/ 

AULA 
OBSERVAÇÕES 

DISCIPLINAS ACADÉMICAS 

Carga horária total de Atividades de 

Ensino: 

1195 horas/aula 

Economia I 45 

Química Aplicada II 60 

Cibernética II 60 

Estatística 45 

Filosofia 60 

Língua Espanhola II 45 

Língua Inglesa II 75 

Língua Portuguesa II 75 

TOTAL 465 

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS 

Equitação 32 

Instrução Especial em Ambiente de Montanha 66 

Tiro I 50 

Treino Físico Militar 1.I, 2.I e 3.I 210 

Formação Profissional 260 

Integração 112 

TOTAL 730 

Carga horária total de Atividades de Complemento do Ensino: 203 horas/aula 

Carga horária total de Atividades Administrativas Escolares: 168 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 2.º ANO NA AMAN: 1566 horas/aula 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2013-2016 (Exército Brasileiro, 2013b) 

 

 

QUADRO 18 - CURRÍCULO DO 3.º ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS 

DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO NA AMAN 

 

DISCIPLINA 
HORAS/ 

AULA 
OBSERVAÇÕES 

DISCIPLINAS ACADÉMICAS 

Carga horária total de Atividades de 

Ensino: 

1317 horas/aula 

Introdução ao Estudo de Direito 60 

História Militar do Brasil 60 

História Militar Geral 60 

Psicologia 105 

Língua Espanhola III 45 

Língua Inglesa III 75 

TOTAL 405 

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS 

Instrução Especial em Ambiente de Selva 72 

Tiro II 39 

Treino Físico Militar (TFM) 1.II, 2.II e 3.II 210 

Formação Profissional 447 

Integração 144 

TOTAL 912 

Carga horária total de Atividades de Complemento do Ensino: 184 horas/aula 

Carga horária total de Atividades Administrativas Escolares: 118 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 3.º ANO NA AMAN: 1619 horas/aula 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2013-2016 (Exército Brasileiro, 2013b) 
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QUADRO 19 - CURRÍCULO DO 4.º ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS 

DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO NA AMAN 

 

DISCIPLINA 
HORAS/ 

AULA 
OBSERVAÇÕES 

DISCIPLINAS ACADÉMICAS 

Carga horária total de Atividades de 

Ensino: 

1420 horas/aula 

Direito Penal e Processual Penal Militar 60 

Ética Profissional Militar 60 

Iniciação à Pesquisa Científica 30 

Metodologia do Ensino Superior 60 

Sociologia 60 

Liderança 68 

Língua Espanhola IV 45 

Língua Inglesa IV 75 

Relações Internacionais 45 

TOTAL 503 

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS 

Instrução Especial para Patrulhas de Longo Alcance 

com Características Especiais 

118 

Tiro III 28 

Treino Físico Militar (TFM) 1.III, 2.III e 3.III 210 

Formação Profissional 417 

Integração 144 

TOTAL 917 

Carga horária total de Atividades de Complemento do Ensino: 206 horas/aula 

Carga horária total de Atividades Administrativas Escolares: 114 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 4.º ANO NA AMAN: 1740 horas/aula 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2013-2016 (Exército Brasileiro, 2013b) 

 

 

QUADRO 20 - CURRÍCULO DO 5.º ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS 

DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO NA AMAN 

 

DISCIPLINA 
HORAS/ 

AULA 
OBSERVAÇÕES 

DISCIPLINAS ACADÉMICAS 

Carga horária total de Atividades de 

Ensino: 

1061 horas/aula 

Administração 60 

Economia II 30 

Direito Administrativo 60 

Geopolítica 45 

Língua Espanhola V 45 

Língua Inglesa V 45 

TOTAL 285 

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS 

Instrução Especial para Operações contra Forças 

Irregulares 

56 

Tiro IV 24 

Treino Físico Militar (TFM) 1.IV, 2.IV e 3.IV 180 

Formação Profissional 372 

Integração 144 

TOTAL 776 

Carga horária total de Atividades de Complemento do Ensino: 234 horas/aula 

Carga horária total de Atividades Administrativas Escolares: 142 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 5.º ANO NA AMAN: 1437 horas/aula 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2013-2016 (Exército Brasileiro, 2013b) 
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O Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira é composto por 

disciplinas académicas e profissionais, compondo a carga horária relativa às Atividades de 

Ensino, totalizando 6249 horas/aula durante os cinco anos de formação. Além das disciplinas, 

o Curso compreende Atividades de Complemento do Ensino (total de 1355 horas/aula) e 

Atividades Administrativas Escolares (total de 649 horas/aula). Essa carga horária de 2004 

horas/aula diz respeito às atividades de diversas e distintas naturezas que complementam os 

assuntos ministrados nas atividades de ensino, tendo em vista a natureza complexa e intensa 

da formação inicial do militar de carreira, que envolve aspetos emocionais, cognitivos e 

psicomotores do ensino militar. 

Quanto às Atividades de Complemento do Ensino, o QUADRO 21 descreve a 

distribuição da carga horária para cada atividade prevista: 

 

QUADRO 21 - ATIVIDADES DE COMPLEMENTO DO ENSINO DO CURSO DE FORMAÇÃO E 

GRADUAÇÃO DE OFICIAIS DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO 

 

ATIVIDADE 1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 5.º ANO 

Projeto Integrador 67 -- -- -- -- 

Competição Naval, Aeronáutica e Exército 50 -- -- -- -- 

Olimpíadas Escolares 40 -- -- -- -- 

Atividades da Secção Psicopedagógica 16 -- -- -- -- 

Educação Ambiental 06 -- -- -- -- 

Visita à AMAN 36 -- -- -- -- 

Assuntos da Atualidade -- 04 04 04 02 

Competições Internas -- 40 40 40 40 

Dinâmica de Grupo -- 08 08 08 06 

Ordem Unida -- 08 08 08 08 

Palestras/Conferências 21 24 24 24 40 

Introdução à Pesquisa Científica -- 15 -- 20 20 

Programa de Leitura -- 04 04 04 02 

Recuperação da Aprendizagem 28 80 80 80 -- 

Tempo de Estudo 264 20 16 18 16 

Aprendizagem em Ambiente de Trabalho -- -- -- -- 80 

Seminários -- -- -- -- 08 

Simpósios -- -- -- -- 12 

TOTAL 528 203 184 206 234 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2013-2016 (Exército Brasileiro, 2013b) e Quadro 

Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2016 (Exército Brasileiro, 2016e) 
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As Atividades Administrativas Escolares são apresentadas no QUADRO 22: 

 

QUADRO 22 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ESCOLARES DO CURSO DE FORMAÇÃO E 

GRADUAÇÃO DE OFICIAIS DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO 

 

ATIVIDADE 1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 5.º ANO 

À disposição do Comandante da AMAN -- 08 08 08 08 

À disposição do Comando 17 16 16 16 08 

À disposição do Cadete -- 20 14 10 -- 

Recesso ou Licenciamento -- 80 80 80 80 

Solenidades 90 04 -- -- 04 

Treino de Formaturas -- 40 -- -- 40 

Medidas Administrativas -- -- -- -- 02 

TOTAL 107 168 118 114 142 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2013-2016 (Exército Brasileiro, 2013b) e Quadro 

Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2016 (Exército Brasileiro, 2016e) 

 

A distribuição da carga horária das atividades de ensino entre disciplinas académicas 

e profissionais no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira é comparada no 

QUADRO 23, no qual se identifica uma grande paridade na EsPCEx, onde 48% da carga 

horária total de atividades de ensino do 1.º ano se destinam a disciplinas académicas e 52% a 

disciplinas profissionais. Essa distribuição mais equitativa identificada no 1.º ano vai 

diminuindo ao longo do curso, aumentando a carga horária destinada às disciplinas 

profissionais nos anos subsequentes e diminuindo aquela destinada às disciplinas académicas. 

O 5.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira é o que apresenta maior 

diferença, destinando 73% da carga horária total de atividades de ensino às disciplinas 

profissionais e 27% às disciplinas académicas. Ao considerar-se o total de horas/aula de 

atividades de ensino do Curso de Formação do Oficial, identifica-se, praticamente, dois terços 

da carga horária reservados à formação profissional militar e um terço à formação profissional 

comum. 

 

QUADRO 23 - COMPARAÇÃO ENTRE CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS ACADÉMICAS E 

PROFISSIONAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS DE CARREIRA DA 

LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO 

 

DISCIPLINA 1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 5.º ANO TOTAL 

Disciplinas Académicas 
600 

(48%) 

465 

(39%) 

405 

(31%) 

503 

(35%) 

285 

(27%) 

2.258 

(36%) 

Disciplinas Profissionais 
656 

(52%) 

730 

(61%) 

912 

(69%) 

917 

(65%) 

776 

(73%) 

3.991 

(64%) 

TOTAL 1256 1195 1317 1420 1061 6249 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE ATIVIDADES DE ENSINO 6249 

FONTE: Quadro Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2013-2016 (Exército Brasileiro, 2013b) e Quadro 

Geral das Atividades Escolares (QGAEs) 2016 (Exército Brasileiro, 2016e) 
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5.1.1 Análise e interpretação dos dados 

 

5.1.1.1 Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

 

1.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico 

 

Ao analisar os documentos de currículo da Escola relativos ao 1.º ano do Curso de 

Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB, identificou-se nos PLADIS e no 

PLANID a existência de orientações sobre a necessidade de haver, no planeamento de 

qualquer atividade (aula, instrução, etc.) que envolva risco aos alunos, o Plano de Segurança e 

o Formulário de Gestão de Risco preenchidos e assinados pelos professores/instrutores 

responsáveis. Não há prescrição explícita quanto à avaliação dos riscos de possíveis prejuízos 

ambientais nas áreas utilizadas para treino dos militares, nem nas atividades quotidianas da 

Escola, adotando medidas impeditivas e/ou mitigadoras dos impactos ambientais. 

Considerando-se o contexto geral das atividades predominantemente práticas que 

ocorrem nos PLANID e nos PLADIS das disciplinas Técnicas Militares I e Técnicas Militares 

II, bem como as orientações para a Situação Integradora e os Procedimentos Didáticos dos 

documentos em causa, é seguro afirmar que questões relacionadas com o meio ambiente são 

abordadas com os alunos, orientando o cuidado e as melhores medidas a serem adotadas para 

conservar e preservar o terreno utilizado antes, durante e depois de atividades militares. No 

entanto, para evitar equívocos ou ausência desses assuntos, tendo em vista a grande 

rotatividade de professores/instrutores na Escola, julga-se essencial o seu registo nos PLADIS 

e nos PLANID. 

A disciplina Física Aplicada I apresenta, em seus Procedimentos Didáticos, as 

situações integradoras com as demais disciplinas e/ou os conteúdos do currículo. Na sua 

relação com o meio ambiente, Física Aplicada I estuda «energia limpa» e economia de 

energia elétrica nas organizações militares. No caso da relação entre meio ambiente e História 

Militar, estudam-se as consequências políticas do uso de bombas nucleares, como ocorreu em 

Hiroshima e Nagasaki. 

A disciplina Química Aplicada I estuda a questão ambiental no conteúdo 

Combustíveis, abordando a eficiência energética, os impactos ambientais decorrentes de sua 

utilização, a minimização de efeitos ambientais nocivos decorrentes do seu uso. A disciplina 

apresenta, nos conteúdos Armas Químicas e Tecnologias Químicas de Emprego Militar, as 
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suas características e propriedades para correta utilização, manuseio e minimização de efeitos 

nocivos ao homem e ao ambiente, conforme legislação nacional, internacional e da ONU 

vigente. No conteúdo Processos Oxidativos são estudados os processos de deterioração do 

material militar, a sua manutenção adequada para evitar corrosão e oxidação. 

Na disciplina História, o tema As Missões de Paz nos primeiros anos do século XXI 

estuda a participação de militares e de tropas do EB em operações e missões de paz de 

distintas naturezas, resultantes de terramotos ou de enchentes, por exemplo, ou, noutro plano, 

para a descontaminação de material radioativo. 

O QGAEs determina que seis horas das Atividades de Complemento do Ensino 

sejam destinadas à Educação Ambiental. Essa carga horária é ministrada em aulas 

expositivas, nas quais são abordados temas relacionados com a prática do futuro oficial do 

EB, como a resenha histórica da questão ambiental no Brasil e no mundo, incluindo a relação 

do EB com a proteção ambiental; são ainda abordados, entre outros: instrumentos legais; 

gestão ambiental no Exército e sua evolução, conceitos, funções; Sistema de Gestão 

Ambiental no âmbito do Exército; atividades, responsabilidades e rotina da gestão ambiental 

nas organizações militares; educação ambiental como instrumento de consciencialização. 

Quanto ao enfoque naturalista a ser trabalhado nos cursos de formação do EB – 

conforme o previsto na Portaria n.º 014-DEP (Exército Brasileiro, 2008a), no qual o ensino 

deverá esclarecer o aluno de que a relação entre meio ambiente, bem-estar e qualidade de vida 

é afetada pelas ações do homem, e que a consciencialização, prevenção, preservação, 

recuperação e cooperação para a melhoria dessa relação e a concretização do 

desenvolvimento sustentável é obrigação de todo militar do EB, verificou-se que os PLADIS 

e os PLANID da EsPCEx têm contemplado, nem sempre, assuntos dessa natureza. Ainda que 

a EA seja abordada nas disciplinas de Química Aplicada I, Física Aplicada I, Técnicas 

Militares I, Técnicas Militares II, História e nos PLANID – considerando o princípio de que a 

gestão ambiental não deve interferir na operacionalidade nem desviar o EB da sua missão 

constitucional –, não se identifica um trabalho mais profundo do que o de consciencialização 

dos alunos da Escola acerca da importância da preservação do meio ambiente em que o 

militar atua. Os documentos de currículo não abordam, ou não registam, os assuntos 

relacionados com a prevenção, preservação e recuperação do meio ambiente nas suas ações e 

atividades diárias, habilitando-os a atuarem no mundo atual; recuperando áreas degradadas 

pelas atividades e empreendimentos militares, sempre que possível, relacionando educação 

ambiental e gestão de risco de desastres (Exército Brasileiro, 2003a). 
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É importante relembrar que o 1.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais 

de Carreira da LEMB visa, entre outros objetivos, selecionar e formar o militar básico, 

preparando-o com as técnicas individuais de combate. Essa finalidade da Escola pode explicar 

a carência e superficialidade com que a educação ambiental é abordada nos seus documentos 

de currículo (Exército Brasileiro, 2016b). Contudo, outro objetivo da EsPCEx é «desenvolver 

e fortalecer no aluno a sua personalidade, a sua formação patriótica e humanística, a sadia 

mentalidade da disciplina consciente e a vocação para a carreira militar» (Exército Brasileiro, 

2015d), o que justificaria a importância da inclusão do tema educação ambiental, de forma 

transversal, em todas as disciplinas. 

 

5.1.1.2 Academia Militar das Agulhas Negras 

 

Ao analisar os documentos de currículo da Academia relativos ao 2.º, 3.º, 4.º e 5.º 

anos do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira do EB, identificou-se nos 

PLADIS e no PLANID a existência de orientações sobre a necessidade de haver, no 

planeamento de qualquer atividade (aula, instrução, etc.) que envolva risco para os alunos, o 

Plano de Segurança preenchido e assinado pelos professores/instrutores responsáveis. Nos 

mesmos documentos não há prescrição explícita quanto à avaliação dos riscos de possíveis 

prejuízos ambientais nas áreas utilizadas para treino dos militares, nem nas atividades 

quotidianas da AMAN, adotando medidas impeditivas e/ou mitigadoras dos impactos 

ambientais. 

No entanto, o Sistema de Gestão Ambiental (SIGA) da Academia apresenta e 

descreve detalhadamente os responsáveis e os procedimentos relativos ao assunto. O referido 

Sistema também esmiúça os procedimentos a serem adotados nos planos de emergência em 

caso de incêndios; vazamento de combustíveis; contaminação dos cursos de água, nas galerias 

de águas pluviais e no sistema de abastecimento de água potável na área da Academia. 

As Normas do Sistema de Gestão Ambiental (NOSIGA) é o documento no qual o 

Sistema de Gestão Ambiental da AMAN está estruturado. A finalidade das NOSIGA é 

organizar as medidas de gestão ambiental a serem observadas e executadas por todos os 

setores e membros da Academia. Os seus objetivos são: 

 

I - estruturar o Sistema de Gestão Ambiental da AMAN (SIGA/AMAN); 

II - fazer cumprir, na AMAN, as legislações federal, estadual e municipal relativas ao tema, 

bem como o que prescreve o art. 35 do RISG e o inciso V do art. 7º do R-70; 

III - desenvolver no futuro oficial uma mentalidade pró-ativa de preservação ambiental; 
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IV - gerar recursos financeiros para a manutenção e o aperfeiçoamento do SIGA/AMAN, 

por intermédio da alienação de material reciclável, conforme instruções da Força que 

regulam a obtenção daqueles recursos (Exército Brasileiro, 2003c, p. 3). 

 

Os procedimentos elencados nas normas determinam as ações a serem realizadas em 

todos os setores e tratam dos temas norteadores da gestão ambiental da Academia: no campo 

da instrução e no dos recursos vegetais, animais e minerais; da recolha e do tratamento de 

esgotos; da recolha do lixo nas instalações principais administrativas e escolares, no hospital 

militar, nos parques e no campo de instrução; resíduos da operação e da manutenção de 

equipamentos; resíduos sépticos de procedimentos médicos, odontológicos e veterinários. Os 

planos de emergência também dispõem as normas para: os combustíveis e lubrificantes; 

esgotos (Exército Brasileiro, 2003c, p. 8-12). 

A divulgação do SIGA deve ser realizada por meio de folders, banners e manuais, 

entre outros meios de divulgação, distribuídos aos membros da Academia, aos representantes 

das empresas contratadas e às famílias dos militares que residem na vila militar pertencente à 

área ocupada pela AMAN. As palestras e as instruções sobre gestão ambiental serão 

ministradas aos novos instrutores, aos cadetes, aos soldados, aos funcionários civis, às 

empresas contratadas e aos demais membros da Academia. 

 

2.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico 

 

A disciplina Química Aplicada II, no que diz respeito ao conteúdo Combustíveis, 

aborda as fontes de energia e as suas origens, obtenção dos combustíveis, aspetos de 

manutenção relacionados com os processos de degradação dos combustíveis, emissões 

atmosféricas (padrões de qualidade do ar, principais poluentes atmosféricos e formas de 

prevenção da poluição atmosférica), entre outros. O estudo desse conteúdo tem por objetivo 

analisar a obtenção e melhor aplicação de combustíveis e lubrificantes, definindo 

procedimentos de manutenção dos motores de combustão interna, tentando prevenir ou 

reduzir a poluição e a degradação ambiental. 
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3.º Ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico 

 

No conteúdo Operações de Não-Guerra, ministrado nas disciplinas de formação 

profissional, os cadetes de Intendência, Artilharia, Cavalaria, Comunicações, Engenharia, 

Infantaria e Material Bélico estudam a atuação nas operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

conteúdo no qual são abordados os aspetos das distintas atividades que envolvem esse tipo de 

operação, tais como estar apto a atuar em missões sob a égide de organismos internacionais e 

de diversas naturezas (missão de paz, ajuda humanitária, etc.); atuar com serenidade, firmeza 

e cordialidade em atividades de segurança integrada com outros organismos militares e/ou 

civis. 

Para o Curso de Intendência, as disciplinas de formação profissional estudam a 

utilização da logística em atividades rotineiras e/ou inopinadas das organizações militares, nos 

diversos níveis de apoio logístico. Esse planeamento engloba o sistema logístico do EB 

existente, as possibilidades, limitações e peculiaridades nas diversas missões da Força. A 

estrutura organizacional de logística é utilizada tanto em tempos de paz como de guerra, 

atuando na aquisição, gestão, distribuição, armazenamento, manutenção e armazenagem de 

alimentos, medicamentos, material, combustíveis, equipamentos, armamento, entre outros, 

para todo o EB. 

Quanto às operações de Garantia da Lei e da Ordem, o Curso de Engenharia 

apresenta uma visão mais aprofundada do tema. No currículo das disciplinas de formação 

profissional foi incluído o estudo das diferenças na aplicação dos conhecimentos profissionais 

adquiridos para a guerra no contexto das operações de GLO, conforme a legislação e as 

normas em vigor, que regulam a participação episódica das forças armadas nesse tipo de 

atuação. As operações de manutenção de paz também foram acrescentadas ao assunto em 

causa, diferenciando os conhecimentos profissionais adquiridos para a guerra no contexto de 

operações internacionais de paz, conforme as normas do direito internacional e do mandato da 

ONU para esse tipo de missão. As orientações metodológicas destacam a importância de os 

conhecimentos adquiridos para a situação de guerra serem adaptados e contextualizados para 

as situações de não-guerra. 

Quanto às operações na faixa de fronteira brasileira, as disciplinas de formação 

profissional do Curso de Engenharia destacam as suas particularidades, por ser uma atuação 

com características muito próximas às da atuação dos órgãos de segurança pública. A faixa de 

fronteira é, geralmente, uma área extremamente sensível, na qual os acontecimentos evoluem 
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e ganham repercussão com muita rapidez, exigindo prontidão, proatividade e iniciativa por 

parte do militar, para evitar o surgimento e/ou agravamento de um acontecimento negativo e 

prejudicial ao ambiente e ao país. 

Nas atividades complementares, o Curso de Engenharia orienta-se para que haja 

atividades práticas que envolvam situações referentes às operações de manutenção de paz, 

operações de GLO e operações na faixa de fronteira, seguindo um quadro tático que 

possibilite a simulação da realidade a ser encontrada nas organizações militares em que o 

oficial irá atuar após estar formado na AMAN. 

O PLANID do Curso de Engenharia prevê, na situação relacionada com Manobra 

Escolar, o emprego da Engenharia em cooperação com a Defesa Civil tanto em operações 

coordenadas pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil quanto em situações de 

calamidade pública. Nesta situação integradora, as operações interagências e as atividades de 

assistência humanitária são assuntos estudados e integrados ao currículo. 

O Curso de Cavalaria ministra o tema Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear nas disciplinas de formação profissional. As ameaças nucleares, químicas, biológicas 

e radiológicas são apresentadas para que o militar possa atuar quanto às medidas preventivas e 

de socorro em caso de ataque dessa natureza. 

O Curso de Material Bélico ministra nas disciplinas de formação profissional o 

emprego dos militares desse Quadro em operações convencionais, não convencionais, de 

manutenção da paz, em ações subsidiárias e de segurança integrada. Nesses temas estudados, 

são abordados procedimentos básicos de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas 

hidráulicos, elétricos, eletrónicos, das viaturas e dos armamentos, nos motomecanizados. 

Correlacionado com o tema, também são estudadas as possibilidades e as limitações dos 

transportes disponíveis na Força para otimizar e racionalizar o seu emprego nas distintas 

missões do EB. 

 

4.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico 

 

Na disciplina académica Relações Internacionais, são ministrados conteúdos 

relacionados com os organismos internacionais, como a ONU e a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), e as missões de paz. Essas matérias visam contribuir para a compreensão 

da missão dos Estados e desses organismos internacionais na procura pela paz e pela 

segurança internacional. Ainda, é fundamental que os cadetes interpretem o contexto e a 
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legislação internacional, para que possam atuar em missões de paz segundo os procedimentos 

e as regras dessas instituições. 

A disciplina académica Ética Profissional Militar ministra o conteúdo 

Regulamentação das Operações de GLO e na faixa de fronteira, apresentando os principais 

aspetos jurídicos relacionados com a organização, a preparação e o emprego das Forças 

Armadas previstos na Lei. A referida disciplina ministra, também, o Direito Internacional dos 

Conflitos Armados, no qual cabe destacar a importância da proteção do meio ambiente 

durante os conflitos armados. 

No conteúdo Operações de Não-Guerra, ministrado nas disciplinas de formação 

profissional, os cadetes de Intendência, Artilharia, Cavalaria, Comunicações, Engenharia, 

Infantaria e Material Bélico aprofundam, no 4.º ano do curso, a atuação nas operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, incluindo o estudo das diferenças na aplicação dos 

conhecimentos profissionais adquiridos para a guerra no contexto das operações de GLO, 

conforme a legislação e as normas em vigor, que regulam a participação episódica das Forças 

Armadas nesse tipo de atuação. As orientações metodológicas destacam a importância de o 

emprego dos conhecimentos adquiridos para a situação de guerra serem adaptados e 

contextualizados para as situações de não-guerra. 

Quanto às operações na faixa de fronteira brasileira, as orientações metodológicas 

para os PLADIS de todos os Cursos apontam as suas particularidades, por ser uma atuação 

com características muito próximas às da atuação dos órgãos de segurança pública. A faixa de 

fronteira é, geralmente, uma área extremamente sensível, na qual os acontecimentos evoluem 

e ganham repercussão com muita rapidez, exigindo prontidão, proatividade e iniciativa por 

parte do militar, para evitar o surgimento e/ou agravamento de uma situação negativa, 

prejudicial ao ambiente e ao país. 

Nas atividades complementares, existe orientação para que haja atividades práticas 

envolvendo situações referentes às operações de manutenção de paz, operações de GLO e 

operações na faixa de fronteira, seguindo um quadro tático que possibilite a simulação da 

realidade que se encontra nas organizações militares em que o oficial irá atuar após estar 

formado na AMAN. 

O Curso de Engenharia estuda, nas disciplinas de formação profissional, o 

planeamento, a coordenação e execução, com assessoria técnica especializada, de trabalhos de 

conservação, reparação, melhoramento, construção e operação de vias rodoviárias e 

ferroviárias em campanha, além de outras obras de infraestrutura. Para isso, são abordados 

assuntos como desmatamento, preservação e conservação ambiental, estudos de impacto 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

240 

ambiental, entre outros. O PLANID do Curso prevê, nas situações integradoras, que o cadete, 

futuro oficial da Arma de Engenharia, desenvolva a competência para conduzir os militares 

sob seu comando em operações coordenadas pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil e em situação de calamidade pública. 

O Curso de Material Bélico ministra o tema Defesa Química, Biológica, Radiológica 

e Nuclear nas disciplinas de formação profissional, especificamente a contaminação e a 

descontaminação. As ameaças nucleares, químicas, biológicas e radiológicas são apresentadas 

para que o militar possa atuar quanto às medidas de socorro em caso de ataque dessa natureza. 

O Curso de Material Bélico ministra nas disciplinas de formação profissional o 

emprego dos militares desse Quadro em operações convencionais, não-convencionais, de 

manutenção da paz, em ações subsidiárias e de segurança integrada. Nesses temas estudados, 

são abordados procedimentos avançados de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas 

hidráulicos, elétricos, eletrónicos, das viaturas e dos armamentos, nos motomecanizados. 

 

5.º ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico 

 

No conteúdo Operações Militares de Não-Guerra, ministrado nas disciplinas de 

formação profissional, os cadetes de Intendência, Artilharia, Cavalaria, Comunicações, 

Engenharia, Infantaria e Material Bélico aprofundam, no 5.º ano do curso, a atuação nas 

operações de pacificação, incluindo as missões de paz, e de apoio a órgãos governamentais. 

Neste tipo de operações, estuda-se a atuação em desastres em prol do desenvolvimento 

nacional e com a proteção e defesa civil, em prevenção e controle de queimadas e incêndios 

florestais, em combate a delitos ambientais, em apoio aos órgãos do governo na faixa de 

fronteira, entre outros. 

O Curso de Intendência ministra o assunto Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear nas disciplinas de formação profissional. As ameaças nucleares, químicas, biológicas 

e radiológicas são apresentadas para que o militar possa atuar quanto às medidas preventivas e 

socorro em caso de ataque dessa natureza. 
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5.2 NECESSIDADES DE FORMAÇÃO INICIAL DOS OFICIAIS DA LINHA DE ENSINO 

MILITAR BÉLICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA GESTÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS 

 

 

Em primeiro lugar, alguns dados devem ser esclarecidos quanto ao contexto dos 

militares que servem na EsPCEx e na AMAN, incluindo, evidentemente, os chefes de secção, 

os instrutores e os professores que participaram no questionário relativo a esta pesquisa. Há 

que se destacar a alta rotatividade de chefes, instrutores e professores na EsPCEx e na 

AMAN, na qual a maioria deles permanece por apenas dois anos1 nas referidas escolas. 

Ainda, cabe considerar que o preenchimento dos questionários esteve disponibilizado entre o 

período de término e início do ano letivo, o que pode ter gerado respostas a estes 

questionários por pessoal recém-chegado às referidas escolas militares. 

 

5.2.1 Análise e interpretação dos dados 

 

5.2.1.1 Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

 

Os questionários foram disponibilizados para preenchimento, voluntário, pelo 

público-alvo da EsPCEx, obtendo-se o seguinte resultado: todos os chefes de secção 

responderam e entre os 66 instrutores/professores, 23 responderam, totalizando 27 

participantes da Escola, isto é, 38,5% do público-alvo convidado a participar do inquérito, 

conforme se verifica no GRÁFICO 6: 

 

                                                             
1 A nomeação de oficiais para ocuparem o cargo de instrutor de estabelecimentos de ensino do EB é feita, 

normalmente, para o prazo de 2 anos. Pode ocorrer uma ampliação de tempo na função por até dois períodos 

sucessivos de 1 ano cada. Após decorrido esse período, o oficial pode ser transferido para outra organização 

militar ou, conforme o caso, o interesse da Força e/ou o interesse pessoal, o militar pode permanecer no 

estabelecimento de ensino desempenhando outras funções. 
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GRÁFICO 6 - PÚBLICO-ALVO DA ESPCEX CONVIDADO A RESPONDER AO QUESTIONÁRIO 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx (2017) 

 

Os chefes de secção e os instrutores/professores da EsPCEx que se voluntariaram a 

participar na pesquisa são todos militares. Julga-se interessante elencar outros dados 

recolhidos que corroboraram a caracterização do público-alvo participante: 

  

QUADRO 24 - DADOS DOS CHEFES DE SECÇÃO, INSTRUTORES/PROFESSORES DA ESPCEX 

PARTICIPANTES DO INQUÉRITO 

 

DADOS 
CHEFES DE SECÇÃO, 

INSTRUTORES/PROFESSORES MILITARES 

Função que exerce 

- Chefia de secção (4); 

- Instrutor de Técnicas Militares (8); 

- Instrutor de Introdução às Técnicas Militares (4); 

- Professor de Física Aplicada (3); 

- Professor de Química Aplicada (2); 

- Professor de Língua Espanhola (2); 

- Professor de Língua Portuguesa (2); 

- Professor de Cibernética (1); 

- Professor de História (1). 

Tempo em que se encontra exercendo essa função 

- Menos de 1 ano (8); 

- Entre 1 e 5 anos (13); 

- Entre 6 e 10 anos (2); 

- Entre 11 e 20 anos (2); 

- Entre 20 e 30 anos (2). 

Curso militar de maior capacitação profissional 

(concluído ou em curso) 

- Formação (12); 

- Especialização ou aperfeiçoamento (12); 

- Mestrado ou doutorado (3). 

Curso civil de maior grau académico (concluído 

ou em curso) 

- Nenhum (8); 

- Graduação (6); 

- Especialização (6); 

- Mestrado (5); 

- Doutorado (2). 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx (2017) 
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A rotatividade do militar durante a sua carreira é alta, podendo verificar-se essa 

mesma situação com os chefes de secção, instrutores e professores militares nas instituições 

de ensino militar do EB. O QUADRO 24 indica que 78% dos inquiridos estão há cinco anos 

ou menos na função de chefia, de instrutor ou de professor, enquanto apenas 22% se 

encontram na mesma função há mais de seis anos. Quanto a esse facto, interessa destacar os 

reflexos que podem afetar o planeamento e a execução da educação ambiental ministrada na 

Escola, pois o processo ensino-aprendizagem é composto pela elaboração anual e revisão 

periódica do projeto de ensino, por vários documentos normativos, um currículo complexo 

com uma vasta bibliografia para consulta. A rotatividade pode ser um empecilho ao 

aperfeiçoamento dos temas transversais, com abordagens interdisciplinares, sobre o modo 

como orientar para a educação ambiental, por exemplo. 

Sobre a capacitação continuada cursada pelo militar, envolvendo cursos de 

aperfeiçoamento obrigatórios e/ou voluntários, sejam de interesse da Força e/ou de interesse 

pessoal, identifica-se, também, um aperfeiçoamento profissional que não acompanha 

necessariamente as exigências imediatas de conhecimento para a função de 

instrutor/professor. Isso não significa que a capacitação dos militares não seja planeada e 

eficiente, mas cabe ressaltar esse possível lapso que possa existir entre a capacitação ofertada 

aos seus membros e a aplicação desses conhecimentos adquiridos na situação de 

instrutor/professor numa escola, ainda mais considerando a rotatividade já aqui referenciada. 

Sobre cursos militares de maior capacitação profissional, concluídos ou a decorrer, 

dos militares da EsPCEx que responderam ao questionário, 44,5% citaram a formação inicial 

militar, 44,5% citaram uma especialização e 11% citaram uma pós-graduação stricto sensu 

militar. Quanto aos cursos académicos civis de maior grau, concluídos ou a decorrer, 22% 

responderam graduação (licenciatura ou bacharelado), 22% responderam especialização, 19% 

responderam mestrado e 7% responderam doutorado. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria realidade da educação ambiental 

 

Optou-se por iniciar a apresentação dos resultados obtidos com o objeto de estudo 

Educação Ambiental, por ser um processo permanente de aprendizagem sobre os problemas 

ambientais, a partir das suas categorias definidas e da consequente elaboração dos indicadores 

identificados nas respostas. A primeira categoria a ser analisada nos questionários da EsPCEx 

é a realidade sobre a Educação Ambiental nesta escola, cujos indicadores são: conhecimento 

(dos chefes de secção, dos instrutores e professores; dos alunos); capacitação (para os chefes 
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de secção, os instrutores e os professores); conteúdo (para os alunos); processo ensino-

aprendizagem. 

Especificamente sobre ter participado em qualquer capacitação sobre educação 

ambiental, disponibilizada pela EsPCEx, 81% dos chefes de secção, instrutores e 

professores não cursaram nenhuma capacitação (curso, estágio, seminário, workshop, etc.) e 

19% cursaram: palestras ministradas pela Diretoria de Património Imobiliário e Meio 

Ambiente do EB, palestras sobre legislação ambiental, especialização em Energias 

Alternativas. Questionados sobre o interesse em cursar alguma capacitação sobre educação 

ambiental, 48% dos militares não demonstraram interesse. 

Sobre o conhecimento dos chefes de secção, instrutores e professores acerca da 

legislação nacional e a do Exército sobre educação ambiental, 52% dos militares não as 

conhecem e 48% conhecem-nas. As leis nacionais citadas foram: a Lei n.º 6.938, de 1981, 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei n.o 4.771 de 1965, que institui o novo 

Código Florestal Brasileiro; a Lei n.º 9.795, de 1999, sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental. As portarias do Exército citadas foram: a Portaria n.º 816, de 2003, que aprovou o 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais; a Portaria n.o 386, de 2008, que aprovou as 

Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no Exército Brasileiro (IG 20-10); a 

Portaria n.º 1.138, de 2010, sobre a Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro; a 

Portaria n.º 001, de 2011, sobre as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão 

Ambiental no Exército Brasileiro (IR 50-20). Houve referência a outras regulamentações do 

Brasil e do Exército Brasileiro, mas que não se relacionavam com a educação ambiental, 

tendo sido desconsideradas para este estudo. 

Ao indagar sobre a importância do conhecimento dos instrutores e professores 

sobre educação ambiental, apenas 10% não consideraram importante proporcionar aos 

instrutores e professores a discussão sobre educação ambiental, enquanto quase a totalidade, 

90% dos chefes de secção, instrutores e professores consideraram importante, sobretudo, por 

razões pragmáticas: 

 

[...] são formadores de opinião e multiplicadores do conhecimento (10); 

[...] os alunos têm e terão contacto próximo e frequente com o meio ambiente (3); 

[...] desde que haja uma capacitação prévia. Caso contrário, que seja por workshop/palestra 

por pessoal capacitado na área (2); 

[...] para instrutores e professores de algumas áreas (2); 

[...] são educadores com foco nas atividades técnico-profissionais (2); 

[...] existe pouco conhecimento a respeito do assunto, inclusive no âmbito de instrutores e 

monitores (1); 
[...] para planeamento e execução de operações militares; 

[...] todos devem atuar em prol do meio ambiente; 
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[...] ele trata do ambiente e das formas de relacionamento com ele que influenciam a nossa 

qualidade de vida e a das gerações futuras; 

[...] para verificar a possibilidade de realizar interdisciplinaridade. 

 

A imagem do instrutor e do professor como formador de opinião e multiplicador do 

conhecimento junto aos alunos é um aspeto essencial para justificar o alto nível cognitivo que 

ele deve possuir para cumprir sua missão, planeando e executando sua atividade docente. 

Relembrando a rotatividade alta nas escolas, já comentada anteriormente, após a sua 

permanência como instrutor nas escolas militares, por um período relativamente curto, esse 

militar irá servir noutras organizações militares no território brasileiro, no desempenho de 

atividades de natureza militar, mas sempre a coordenar alguma equipa de militares a ele 

subordinada, na qual o militar continuará a desempenhar a função de formador de opinião e 

de multiplicador de conhecimentos. 

Para os instrutores e professores, a capacitação sobre educação ambiental pode 

ocorrer de distintas formas, além de palestras, workshops, seminários, etc. Eles são os 

militares que estão em contacto contínuo com os alunos, a ministrar disciplinas, planeando 

atividades interdisciplinares, dando o exemplo por meio das suas atitudes e exigindo dos 

discentes uma postura – nomeadamente ética e profissional – condizente com os preceitos 

militares, como os valores morais, o respeito pelo património nacional, a defesa da soberania, 

entre outros. 

Entre os militares da EsPCEx, participantes na pesquisa, não há consenso quanto ao 

conhecimento dos alunos sobre o tema ministrado na Escola, atualmente, ser suficiente. 

Quarenta e um por cento consideram suficiente o que está a ser debatido com os alunos, 

geralmente sob forma de palestras, pois alega-se que ainda estão no primeiro ano de formação 

e são imaturos quanto às questões ambientais. Mas 44% consideram insuficiente e superficial 

o que tem sido ministrado aos alunos da EsPCEx e 15% não souberam responder. 

Os militares convergem no tocante à relevância da educação ambiental: 85% dos 

militares inquiridos concordaram ser importante o conhecimento dos alunos sobre o tema 

ministrado, pelos seguintes argumentos: 

 

[...] o meio ambiente é o nosso local natural de trabalho (2); 

[...] porque comandarão futuramente as OM e deverão tomar decisões que envolvem o meio 
ambiente (2); 

[...] acho importante a noção de meio ambiente como património público a ser protegido 

(2); 

[...] para que sejam disseminadores do conhecimento após a conclusão do curso (2); 

[...] apesar de o EB já desenvolver diversas ações específicas a respeito do tema, é 

interessante que o jovem em formação tenha ao menos uma noção do que pode e deve ser 

feito no âmbito institucional, bem como a forma a ser implementada; 
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[...] para consciencialização e aplicação no decorrer da carreira militar; 

[...] para uniformidade de conceitos e ações; 

[...] a mentalidade de legislação ambiental influencia no planeamento das atividades de 

todos os níveis e é fundamental o conhecimento básico para evitar complicações futuras; 

[...] para que o futuro oficial do exército não cometa algo que tenha repercussão negativa 

para o EB; 

[...] principalmente porque os alunos fazem parte de uma instituição que defende o país; 

[...] para que o militar consiga atuar em qualquer ambiente operacional sem lesar a natureza 

de forma agressiva e irreversível; 

[...] pois dá aos alunos consciência sobre o uso dos recursos naturais de forma sustentável; 
[...] ele trata do ambiente e suas formas de relacionamento com ele influenciam a nossa 

qualidade de vida e a das gerações futuras; 

[...] pois a educação ambiental é um processo que contribui para a formação do indivíduo 

preocupado com problemas ambientais que afetam ou afetarão diretamente suas vidas; 

[...] para que aprendam a viver em harmonia com o meio ambiente; 

[...] pois esse assunto vem crescendo de importância. 

 

A preocupação comum apresentada pelos militares que responderam o questionário 

refere-se à responsabilidade dos futuros oficiais em gerir as áreas nas quais as organizações 

militares se localizam, bem como as atividades rotineiras e de treino que ali ocorrem, sob 

responsabilidade dos integrantes da Força. Identifica-se a consciências desses militares sobre 

a responsabilidade jurídica envolvida nessa gestão e, principalmente, a preservação da 

imagem do Exército como instituição respeitada pelas suas ações de defesa e preservação do 

território nacional, incluindo os seus recursos naturais. Ainda assim, alguns chefes, instrutores 

e professores discordam que seja importante ministrar educação ambiental aos alunos na 

EsPCEx. Apenas 15% deles consideraram ser muito cedo, na formação do aluno, para abordar 

o tema, afirmando ser mais aconselhável ministrar educação ambiental na AMAN. 

Ao serem perguntados sobre a equidade da abordagem do conteúdo para os alunos 

sobre educação ambiental, ministrada nas disciplinas comuns e nas profissionais, 67% dos 

militares não souberam informar, 18% afirmaram que tanto as disciplinas comuns quanto as 

profissionais abordam educação ambiental de forma equitativa, enquanto 15% negaram essa 

igualdade. No entanto, com a adoção do ensino por competências, embora não tenha havido 

alterações significativas quanto ao aperfeiçoamento na educação ambiental, alguns militares 

concordaram que perceberam um teor mais prático nas atividades, pois as situações que 

envolvem as disciplinas promovem uma melhor compreensão quanto às questões ambientais e 

um consequente alargamento na sua abordagem. Outro aspeto significativo diz respeito aos 

professores de Biologia que foram redistribuídos para a área de gestão ambiental, uma vez 

que a disciplina foi extinta na reforma curricular da Escola, quando passou a ofertar o 1.º ano 

do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB. 

Com a intenção de corroborar a perceção da realidade em relação ao conteúdo para 

os alunos sobre EA, ser abordado esse tema, nos cursos de formação, inclusive o de oficiais 
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da LEMB, somente sob o enfoque naturalista, conforme previsto na Portaria n.º 014-DEP, de 

2008, 1% não soube informar, 41% concordaram que somente o enfoque naturalista é 

suficiente, mas a maioria, 56%, discordaram porque acreditam que os outros enfoques, o 

jurídico e o socioambiental, também devem ser abordados ao trabalhar educação ambiental. 

A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

realidade, distribuídos pelos indicadores conhecimento; capacitação e conteúdo; pode-se 

analisar o processo ensino-aprendizagem da educação ambiental que ocorre, atualmente, na 

EsPCEx. 

A EsPCEx passou por uma grande reformulação em 2012, quando deixou de ser uma 

escola preparatória, de nível secundário (oferecia o último ano da educação básica) para os 

alunos que ingressavam na AMAN, para constituir uma instituição de ensino militar superior 

que oferece o primeiro ano do Curso de Formação e Graduação do Oficial da LEMB. Houve 

consideráveis transformações em todo o processo ensino-aprendizagem, desde a missão da 

Escola, restruturação do planeamento escolar e de documentos de ensino, reorganização dos 

instrutores e professores para adequação às mudanças nas disciplinas. 

O ensino por competências foi implantado simultaneamente com a transformação da 

EsPCEx numa instituição de ensino superior, na qual, segundo a opinião dos militares 

inquiridos, ainda não é possível identificar as mudanças decorridas da adoção do ensino por 

competências e as relacionadas com a nova sistemática do ensino superior. Mas os militares 

da Escola já percebem que a educação ambiental tem sido mais abordada nas atividades 

práticas e interdisciplinares, talvez por conta da importância que o tema tem adquirido nos 

últimos anos nos média. 

A capacitação ofertada para os membros da Escola é reduzida, ocorrendo sob a 

forma de palestras sobre legislação e assuntos ligados ao tema, incluindo o que a EsPCEx tem 

feito relacionado com a educação ambiental. A Diretoria de Património Imobiliário e Meio 

Ambiente do EB também tem ministrado palestras aos membros e alunos da Escola, 

divulgando o tema e as ações da Força relacionadas com a gestão e a educação ambientais. A 

documentação relativa ao assunto, o Plano de Gestão Ambiental da Escola e o Plano de 

Logística Sustentável, está a ser elaborada de forma simultânea entre todas as Divisões, 

inclusive com os profissionais da área de Biologia que, com a extinção da disciplina de 

Biologia do currículo após a transformação do ensino, agora integram o grupo que trabalha 

com a matéria de educação ambiental. Em ambos os planos, está previsto um plano de 

instruções dirigido aos alunos e ao corpo docente permanente para ampliar o debate e 

aprofundar o conhecimento sobre as ações no âmbito da Escola e do Exército. 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

248 

O conhecimento dos militares que participaram na pesquisa é incipiente e cerca de 

52% dos inquiridos não conhecem a legislação nacional e a do EB sobre educação ambiental. 

A legislação referenciada por eles aborda, basicamente, os princípios norteadores da política 

de meio ambiente e de educação ambiental no país. A maioria dessa legislação não faz 

referência aos problemas ambientais causados pelo crescimento económico e pelo intenso 

desenvolvimento não sustentável e não social, mas apresenta uma vinculação, na Lei n.º 

6.938, de 1981, entre a Política Nacional do Meio Ambiente e interesses de segurança 

nacional, elenca a importância da preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental, considerando o meio ambiente um património público a ser cuidado e protegido, 

tendo em vista o usofruto coletivo. 

Ao responderem sobre os conteúdos e a maneira como a educação ambiental é 

abordada com os alunos, ou não, nas suas instruções, 48% dos instrutores e professores não a 

abordam porque o assunto, segundo eles, não se relaciona com as disciplinas ministradas. No 

entanto, 52% dos instrutores e professores trabalham educação ambiental nas suas aulas, 

encontrando possibilidades de abordagem transversal, interdisciplinar e outras formas de 

relacionar o tema com os conteúdos curriculares, ainda que nem sempre ocorra de maneira 

sistematizada e aprofundada: 

 

[...] faz parte do nosso PLADIS. É abordado no contexto do assunto Combustíveis; 

[...] a cadeira de Física Aplicada trata do consumo racional de energia elétrica e de formas 

diferentes de obtenção de energia (célula fotovoltaica); 
[...] muito pouco, apenas quando é ministrado o conteúdo sobre células fotovoltaicas; 

[...] num momento do ano, na nossa disciplina, solicitamos a publicação de uma espécie de 

jornal e exigimos que um dos textos seja um artigo versando sobre o meio ambiente, 

principalmente no âmbito da EsPCEx; 

[...] tentando dar importância ao tema, citando principalmente matérias dos jornais; 

[...] preservação e reflorestamento; 

[...] de forma prática. Exigindo que o aluno modifique a natureza o mínimo possível para o 

cumprimento da missão e que não polua o ambiente com materiais inorgânicos; 

[...] falando sobre o impacto no ambiente; 

[...] de maneira informal; 

[...] vagamente, quando o tema envolve o meio ambiente; 
[...] como conteúdo transversal; 

[...] em formatura, factos que ocorreram na tropa, etc. 

 

Nalgumas respostas identifica-se relação entre as atividades de rotina e de treino do 

futuro oficial nas organizações militares que envolvem ações para prevenção, minimização e 

controle de danos ambientais, sustentabilidade (combustíveis, energia, impacto das atividades 

militares no ambiente). Ainda que metade dos inquiridos trabalhem educação ambiental nas 
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suas disciplinas, 13% relataram que não encontram dificuldade em trabalhar o assunto e 70% 

relataram dificuldades para abordar o tema nas suas instruções: 

 

[...] restrição de tempo (4); 

[...] a escassez ou mesmo nenhuma relação com a matéria ministrada (3); 

[...] não faz parte do PLADIS (3); 

[...] a falta de conhecimento/aptidões prévio/prévias, resultante do Ensino Médio 

deficitário; 

[...] a falta de conhecimento prévio, seja das escolas ou das famílias; 

[...] desconhecimento de normas; 
[...] o excesso de legislação e de normas ambientais; 

[...] contextualizá-lo nos assuntos ministrados sem interferir na carga horária, já estreita 

para tantos assuntos; 

[...] planeamento e interdisciplinaridade. 

 

Embora haja dificuldades já identificadas pelos instrutores e professores, 26% deles 

responderam que nada foi feito para resolver esses problemas, 31% não souberam informar se 

houve mudança e 35% elencaram as seguintes mudanças que têm ocorrido na Escola para 

superar os óbices existentes: revisão de conceitos e assuntos para aprofundar o tema; 

incremento na produção de textos que envolvem a gestão ambiental, tanto na Língua 

Portuguesa quanto na Espanhola; aumento da discussão sobre o assunto nas oportunidades 

que surgem nas aulas e nas instruções militares. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria necessidade da educação ambiental 

 

A segunda categoria a ser analisada nos questionários da EsPCEx é a necessidade da 

Educação Ambiental nesta Escola, cujos indicadores são: conhecimento (dos chefes de 

secção, dos instrutores e dos professores; dos alunos); capacitação (para os chefes de secção, 

os instrutores e os professores); conteúdo (para os alunos); educação ambiental como 

disciplina; processo ensino-aprendizagem. O diagnóstico realizado sobre a realidade da 

Educação Ambiental na EsPCEx, a partir da análise dos questionários, permite identificar a 

necessidade relativa ao assunto, conforme os indicadores elaborados para essa categoria. 

A percentagem de chefes de secção, instrutores e professores que tem interesse em 

realizar alguma capacitação sobre educação ambiental é de 52%. Os temas de interesse sobre 

os quais os militares necessitam de aperfeiçoar o seu conhecimento são: 

 

[...] preservação ambiental (3); 

[...] reflorestamento (2); 

[...] gestão de resíduos; 

[...] crimes ambientais; 
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[...] energias alternativas; 

[...] desmatamento; 

[...] legislação ambiental; 

[...] sustentabilidade; 

[...] gestão ambiental nas organizações militares; 

[...] legislação aplicada às operações e emprego do exército; 

[...] estratégias para preservação do meio ambiente em obras de engenharia; 

[...] exercícios militares em áreas de proteção ambiental. 
 

Embora sejam temas variados, percebe-se uma tendência de interesse dos chefes de 

secção, instrutores e professores em ampliar o conhecimento sobre assuntos relacionados 

com a preservação ambiental e assuntos afetos à recuperação de áreas utilizadas pelas 

atividades militares. Os temas encontram-se, maioritariamente, associados ao enfoque de 

educação ambiental naturalista previsto na Portaria n.º 014-DEP, de 2008, que prevê esse tipo 

de abordagem nos Cursos de Formação de Oficiais. O enfoque jurídico também está presente 

na necessidade de capacitação sobre a legislação ambiental e os seus reflexos para os militares 

e o Exército. 

Embora a Portaria n.º 014-DEP, de 2008, determine que nos Cursos de Formação de 

Oficiais do Exército a educação ambiental seja abordada segundo o enfoque naturalista, 56% 

dos chefes de secção, instrutores e professores consideram importante e necessário o 

conteúdo para os alunos ser abordado, também, sob os outros enfoques. Sobre isso, 37% 

sugeriram a inclusão do enfoque jurídico, 11% sugeriram a inclusão do enfoque 

socioambiental, 15% sugeriram a inclusão dos enfoques jurídico e socioambiental e 37% não 

sugeriram a inclusão de nenhum enfoque na abordagem da educação ambiental na Escola. As 

justificações sobre a inclusão desses enfoques, além do naturalista, reforçam a preocupação 

com o impacto das atividades militares no ambiente, as suas consequências jurídicas e a 

preservação da imagem positiva do Exército quanto à proteção do meio ambiente e dos seres 

vivos para a geração atual e as futuras: 

 

[...] para os futuros comandantes e gestores de OM situadas ou incluídas em áreas de 

grande sensibilidade ambiental, o enfoque jurídico é de imensa relevância para não cometer 

crimes ambientais (5); 
[...] porque possibilita uma visão global do tema em questão (5); 

[...] para que o aluno tenha consciência das consequências jurídicas, para si e para a Força, 

em caso de destrato do meio ambiente, obrigando-o a agir conforme a Lei (3); 

[...] o oficial tem que conhecer a legislação (2); 

[...] os três aspetos são complementares na consciencialização da formação do aluno. 

 

Os militares da EsPCEx, principalmente os chefes de secção, consideram insuficiente 

o conhecimento ministrado aos alunos, haja em vista a abordagem ser superficial, pouco 

aprofundada e com insuficiente carga horária. Um óbice observado por um oficial participante 
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da pesquisa diz respeito ao facto de muitos instrutores e professores só terem tomado 

conhecimento sobre educação ambiental após estarem formados, quando já serviam nas 

organizações militares. Para esses instrutores e professores, torna-se certamente difícil a 

inclusão do tema educação ambiental nas suas instruções, pois não houve nenhuma 

capacitação nas suas carreiras, desde a sua formação inicial. 

A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

necessidade, distribuídos pelos indicadores conhecimento, capacitação, conteúdo e 

educação ambiental como disciplina, é possível analisar as necessidades no processo 

ensino-aprendizagem da educação ambiental na EsPCEx. 

Devido à pouca capacitação ofertada pela Escola aos chefes de secção, instrutores e 

professores sobre educação ambiental, estes militares sentem a necessidade e o interesse em 

conhecer mais sobre o assunto, realizando cursos, estudos de caso, participando em 

seminários e outros tipos de capacitação, de forma voluntária. A necessidade de reciclar o 

corpo docente permanente é nítida, pois o conhecimento é escasso, desatualizado quanto à 

legislação nacional, à internacional e, principalmente, à do Exército Brasileiro, além dos 

temas já sugeridos pelos próprios militares aqui elencados. 

Essa deficiência no conhecimento sobre a educação ambiental, por parte do corpo 

docente permanente, interfere na resolução das dificuldades que os instrutores e os 

professores encontram ao trabalhar EA com os alunos. No entanto, alargar a abordagem sobre 

o tema nas instruções não depende somente do maior conhecimento sobre educação ambiental 

por parte dos militares, pois o currículo do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 

Carreira é denso e complexo, em contínuo aperfeiçoamento. A seleção dos assuntos essenciais 

ao 1.º ano do curso, que ocorre na EsPCEx, está intrinsecamente associada à formação militar 

básica do aluno, consolidando os conhecimentos e as práticas individuais de combate. 

Dessa forma, os instrutores e os professores, sob coordenação dos chefes de secção, 

tentam solucionar as dificuldades de toda a natureza que surgem durante o ano letivo. Quanto 

às relacionadas com a educação ambiental, 56% dos inquiridos listaram as necessidades que 

acreditam ser importantes equacionar para superar as dificuldades: 

 

[...] destinar maior carga horária para o assunto (4); 

[...] interdisciplinaridade (4); 

[...] instruções/cursos capacitando pessoal para melhoria das instruções (2); 

[...] continuar o processo de ensino ao longo do tempo durante a carreira; 

[...] creio que a superação é muito mais ampla e conjuntural, acompanhando a evolução da 

própria educação básica; 

[...] acredito que palestras e filmes com dados atualizados seriam interessantes; 
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[...] talvez se as matérias comuns de ensino superior incorporarem alguns assuntos de 

técnicas militares como exemplos de assuntos relacionados com o meio ambiente direta ou 

indiretamente. 
 

Ao opinarem sobre a hipótese de a educação ambiental ser estruturada como 

disciplina específica do currículo da EsPCEx para melhorar o processo ensino-aprendizagem 

do tema, 41% dos instrutores e dos professores responderam que não há necessidade. Isso 

porque eles acreditam que o assunto seria mais bem assimilado se ensinado de forma 

integrada relativamente às disciplinas já existentes no currículo. Afirmaram, também, que é 

necessário haver um enfoque transversal, multidisciplinar e/ou interdisciplinar explorando, ao 

máximo, as possibilidades entre as disciplinas, dada a complexidade do tema. Para que esse 

tipo de abordagem transversal seja mais bem trabalhado no quotidiano curricular, creem que o 

ideal seria delegar a incumbência de planeamento e implementação de ações dessa natureza 

nalguma secção da Escola. 

Assim, depreende-se que existe a necessidade de maior comunicação entre os 

instrutores das disciplinas profissionais com os professores das disciplinas académicas, 

buscando planear mais atividades práticas em conjunto, incluindo trabalhos interdisciplinares 

que contribuam com a compreensão da educação ambiental nas atividades militares, rotineiras 

e de treino. A capacitação dos chefes de secção, instrutores e professores, voluntariamente, é 

essencial para a ampliação e o aprofundamento do conhecimento sobre educação ambiental, 

para muito além da ideia de consciencialização sobre a importância da preservação do meio 

ambiente. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria realidade da gestão de risco de 

desastres 

 

Após a apresentação dos resultados obtidos com o objeto de estudo Educação 

Ambiental, nas categorias realidade e necessidade analisadas nos questionários da EsPCEx, 

serão revelados os resultados referentes ao objeto de estudo Gestão de Risco de Desastres. A 

terceira categoria a ser analisada nos questionários da EsPCEx é a realidade sobre Gestão de 

Risco de Desastres, cujos indicadores são: conhecimento (dos alunos); conteúdo (para os 

alunos); planeamento de atividades militares práticas (para os alunos); processo ensino-

aprendizagem. 

O conhecimento dos alunos, sobre gestão de risco de desastres, abordado na Escola, 

é reduzido. Ao analisar os questionários dos militares da EsPCEx, identificam-se poucas 
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respostas nas quais aparecem assuntos relacionados com o tema. No tocante ao que é 

abordado na Escola sobre o assunto, houve um militar que afirmou: «há palestras e muita 

consciencialização ambiental na formação militar. Na EsPCEx, há preocupação não só em 

relação ao cuidado com a área verde, mas com a economia de energia e acompanhamento do 

estado da qualidade ambiental. Há aqui pessoas responsáveis pela gestão ambiental». Na sua 

resposta, foi possível identificar a consciência sobre ações de prevenção e sustentabilidade, 

componentes da gestão de risco de desastres, ainda que superficialmente. Entre os demais 

militares inquiridos, 48% consideraram suficiente o que é abordado na EsPCEx sobre EA, não 

demonstrando perceber a necessidade de incluir assuntos relacionados com a gestão de risco 

de desastres para ministrarem aos alunos. 

Quanto à importância sobre educação ambiental ser ministrada aos alunos, a maioria 

dos instrutores e professores considera o tema importante e o conhecimento necessário para a 

formação do futuro oficial. Nas respostas a essa pergunta, 39% dos inquiridos apresentaram 

argumentos relacionados com atividades profissionais ligadas à gestão de risco de desastres, 

como as abaixo destacadas: 

 

[...] acho importante a noção de meio ambiente como património público a ser protegido 

(2); 

[...] sim. Porque comandarão futuramente as OM e deverão tomar decisões que envolvem o 

meio ambiente (2); 

[...] sim. A mentalidade de legislação ambiental influencia no planeamento das atividades 

de todos os níveis e é fundamental o conhecimento básico para evitar complicações futuras; 

[...] sim, para que o futuro oficial do exército não cometa algo que tenha repercussão 

negativa para o EB; 

[...] sim. Para que o militar consiga atuar em qualquer ambiente operacional sem lesar a 
natureza de forma agressiva e irreversível; 

[...] sim. Ele trata do ambiente e das formas de relacionamento com ele que influenciam a 

nossa qualidade de vida e a das gerações futuras; 

[...] sim. pois a educação ambiental é um processo que contribui para a formação do 

indivíduo preocupado com problemas ambientais que afetam ou afetarão diretamente as 

suas vidas. 

 

Nos seus comentários, os militares incluem, como justificação sobre a importância de 

trabalhar na educação ambiental, afirmações de que o meio ambiente é um património público 

a ser protegido; a legislação ambiental deve orientar o planeamento das atividades militares 

para prevenir impactos e danos ambientais; as interferências no meio ambiente afetarão a 

qualidade de vida da humanidade hoje e futuramente; reduzir e/ou eliminar ações que 

acarretem danos irreversíveis no meio ambiente. 

Quanto ao indicador conteúdo para os alunos sobre gestão de risco de desastres, 

identificado nas respostas dos militares inquiridos sobre o assunto Cooperação e Operações 
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Interagências para combate às catástrofes ecológicas, ser ministrado aos alunos (GRÁFICO 

7), 11% responderam que esse assunto é trabalhado, 33% não souberam informar e 56% 

negaram que o tema seja ministrado aos alunos: 

 

[...] sim, citando casos de operações reais interagências; 

[...] sim, abordando as operações conjuntas; 

[...] não está no escopo da disciplina (2); 

[...] desconheço. Acredito que não é o nível adequado para tratar de Operações 

Interagências; 

[...] não, somente em formaturas. 

 

 

GRÁFICO 7 - ABORDAGEM DO TEMA COOPERAÇÃO E OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS PARA 

COMBATE ÀS CATÁSTROFES ECOLÓGICAS AOS ALUNOS DA ESPCEX 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx (2017) 

 

Ao responderem quanto aos conteúdos sobre educação ambiental que os instrutores 

e os professores abordam nas suas instruções, aqueles citados que se relacionam com a gestão 

de risco de desastres foram: combustíveis, pois envolve emissão de GEE, consumo, 

manutenção e gestão de resíduos; energia, abordando economia e fontes de energia; 

conservação do ambiente para prevenção de impactos negativos e possíveis danos nas 

atividades práticas militares. 

Duas perguntas foram elaboradas para recolher informações acerca do planeamento 

de atividades militares práticas para os alunos, envolvendo a gestão de risco de desastres. 

Uma perguntou se está previsto realizar estudos de impacto ambiental durante o planeamento 

de exercícios no terreno, quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de 

viaturas blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e 

equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente (GRÁFICO 8). 33% dos militares 

não souberam informar e 19% negaram haver a previsão desse tipo de estudo, pois o impacto 
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ambiental da Escola é insignificante. Mas 48% dos inquiridos afirmaram existir EIA durante o 

planeamento das atividades militares práticas:  

 

[...] para minimizar os danos ambientais (3); 

[...] para o desenvolvimento da preocupação ambiental e controle de danos; 

[...] sim, a secção de operações verifica e seleciona os locais próprios para tais instruções; 

[...] sim, para evitar problemas ambientais e consequente repercussão negativa para o EB; 

[...] toda medida prevista é rigorosamente cumprida; 

[...] sim. Para que sejam observados os aspetos jurídicos e socioambientais das operações 

militares; 
[...] todos os alunos são orientados para manter a preservação dos locais utilizados para 

instrução, embora tal orientação seja realizada de maneira informal. 

 

 

GRÁFICO 8 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE O PLANEAMENTO 

DOS EXERCÍCIOS NO TERRENO QUE POSSAM TER IMPACTO NO MEIO AMBIENTE NA ESPCEX 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx (2017) 

 

A outra pergunta sobre o planeamento de atividades militares práticas para os 

alunos indagou se está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da 

utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de 

transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que possam impactar o 

meio ambiente (GRÁFICO 9). 41% dos militares não souberam informar e 11% responderam 

que não estão previstas medidas de mitigação, estando prevista apenas uma equipa de 

combate a incêndio durante a realização de tiro. Mas, novamente, 48% afirmaram existir as 

medidas de mitigação para as atividades militares práticas: 

 

[...] evitar, minimizar e controlar os danos ambientais que possam resultar das atividades 

militares (3); 

[...] todas as atividades planeadas para o ano letivo são previstas em ordens de serviço e são 

referentes à instrução individual básica do aluno ou do soldado recruta; 

[...] já faz parte da nossa cultura; 

[...] um controle de danos causados para não deteriorar o ambiente em operações futuras; 
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[...] o DEC tem manuais informativos no que diz respeito ao assunto; 

[...] não é deixado nenhum desses materiais para trás quando se vai para o terreno; 

[...] toda a medida prevista é rigorosamente cumprida; 

[...] para que sejam observados os aspetos jurídicos e socioambientais das operações 

militares. 

 

 

GRÁFICO 9 - PREVISÃO DE MEDIDAS PARA MITIGAR OS IMPACTOS PROVENIENTES DOS 

EXERCÍCIOS NO TERRENO QUE POSSAM AFETAR O MEIO AMBIENTE NA ESPCEX 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx (2017) 

 

A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

realidade, distribuídos pelos indicadores conhecimento; conteúdo e planeamento de 

atividades militares práticas, pode-se analisar o processo ensino-aprendizagem da gestão 

de risco de desastres que ocorre, atualmente, na EsPCEx. 

O processo ensino-aprendizagem da Escola, particularmente no que diz respeito à 

gestão de risco de desastres ministrada aos alunos, tem ocorrido de maneira pouco 

sistematizada, episódica, e pouco explorado enquanto assunto especificamente relacionado 

com a gestão de risco de desastres. Durante a identificação da realidade sobre o tema, é 

imprecisa a perceção dos instrutores e dos professores de que educação ambiental envolva, 

também, o conteúdo de gestão de risco de desastres. 

A legislação do Exército citada pelos inquiridos traz as orientações gerais para a 

Política e o Sistema de Gestão Ambiental da Força, e orientações sobre o controle ambiental 

nas organizações militares. Não foi identificada pelos militares nenhuma legislação que 

abordasse a vertente referente a conflitos, riscos, desastres e segurança das questões 

ambientais. As regulamentações listadas pelos participantes da pesquisa estão relacionadas 

com a consciencialização, preservação e responsabilidade do cidadão em colaborar com o 

cuidado dos recursos naturais. 
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Embora haja a perceção quanto à importância de ministrar educação ambiental já na 

EsPCEx, primeiro ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira, a gestão 

de risco de desastres tem sido abordada insuficientemente. A ausência de capacitação do 

corpo docente permanente sobre o assunto, o desconhecimento da legislação ambiental 

nacional e do EB agrava a situação, pois há mais de uma década que o Exército tem publicado 

regulamentação sobre a sistematização da gestão ambiental nos níveis consciencialização, 

prevenção, preservação, recuperação e cooperação, ocorrendo, principalmente, em 

consonância com a educação ambiental. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria necessidade da gestão de risco de 

desastres 

 

A quarta categoria necessidade sobre Gestão de Risco de Desastres na EsPCEx será 

analisada, e os indicadores são: capacitação (para os chefes de secção, os instrutores e os 

professores); conhecimento (dos chefes de secção, dos instrutores e professores); conteúdo 

(para os alunos); processo ensino-aprendizagem. O diagnóstico realizado da realidade sobre 

Gestão de Risco de Desastres na EsPCEx, a partir da análise dos questionários, possibilita o 

avanço para identificar a necessidade quanto ao assunto, conforme os indicadores elaborados 

para essa categoria. 

O interesse dos chefes de secção, instrutores e professores em realizar alguma 

capacitação sobre educação ambiental, sobre cujos temas desejam aperfeiçoar o seu 

conhecimento, também está relacionado com a gestão de risco de desastres: 

 

[...] crimes ambientais; 

[...] desmatamento; 

[...] legislação ambiental; 

[...] legislação aplicada às operações e emprego do exército; 

[...] estratégias para preservação do meio ambiente em obras de engenharia; 
[...] exercícios militares em áreas de proteção ambiental. 

 

No caso desses assuntos acima referenciados, identifica-se a relação da necessidade 

dessa capacitação com a ausência da abordagem do tema Cooperação e Operações 

Interagências para Combate às Catástrofes Ecológicas pela maioria dos instrutores e 

professores. Um militar relatou, no questionário, a necessidade de reciclar todo o efetivo 

profissional que não tem conhecimento do assunto. 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

258 

Ainda sobre a capacitação dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores 

sobre gestão de risco de desastres, quanto aos óbices encontrados pelos militares sobre os 

EIA, eles alegaram falta de recursos financeiros para os realizar e falta de especialistas em 

estudos de impactos ambientais, o que dificulta cumprir a missão se não houver capacitação 

dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores. Os inquiridos demonstram, nas 

respostas, a consciência da necessidade de ministrar aos alunos assuntos relacionados com a 

gestão de risco de desastres, listando a importância de incluir os enfoques jurídicos e 

socioambientais nos conteúdos das suas instruções, pois os alunos exercerão, durante a sua 

carreira, funções com distintos níveis de poder decisório, sobre atividades militares com 

influência direta no meio ambiente, em ações conjuntas com outras agências governamentais, 

etc. 

Quanto às medidas de mitigação dos impactos decorrentes das atividades militares 

práticas, os chefes de secção, os instrutores e os professores têm incluído essa determinação 

nos seus planeamentos, demonstrando conhecer essa necessidade do processo ensino-

aprendizagem. A ressalva a ser feita, nesse caso, deve-se ao desconhecimento de 41% dos 

inquiridos sobre esse assunto nos planeamentos das atividades práticas, talvez por não 

ocorrerem tantas atividades e trabalhos interdisciplinares nas áreas académicas e profissionais. 

Química Aplicada foi citada como uma das disciplinas que participam nalgumas atividades 

práticas militares abordando a problemática e as suas formas de minimização. 

A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

necessidade, distribuídos pelos indicadores capacitação; conhecimento e conteúdo, é 

possível analisar as necessidades no processo ensino-aprendizagem da gestão de risco de 

desastres na EsPCEx. 

O processo ensino-aprendizagem da EsPCEx sobre gestão de risco de desastres, 

conforme as respostas apresentadas nos questionários – o que reflete uma opinião dos chefes 

de secção, dos instrutores e dos professores –, encontra-se dividido no quesito sobre aplicação 

das orientações contidas na Portaria n.º 014-DEP, de 2008, quanto à abordagem do tema 

Cooperação e Operações Interagências para Combate às Catástrofes Ecológicas, à realização 

de estudos de impacto ambiental e à previsão de medidas de mitigação para os impactos das 

atividades práticas militares no terreno. Sobre esses assuntos, constatou-se que, 

aproximadamente metade dos militares executa essas orientações, enquanto a outra metade 

não cumpre e/ou não sabe informar. 

A ausência de capacitação sobre temas da educação ambiental, relacionados com a 

gestão de risco de desastres, tem sido apontada como um empecilho para a realização plena 
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das atividades sobre um assunto importante e previsto nas instruções como a gestão de risco 

de desastres. Outra necessidade detetada refere-se à desatualização dos militares em relação à 

legislação ambiental do Exército, que tem sido aperfeiçoada e acrescida de várias 

regulamentações. Novamente, repete-se a necessidade, também, de aumentar a comunicação 

entre os instrutores do Corpo de Alunos e os professores da Divisão de Ensino, ampliando o 

conhecimento sobre as atividades de ambos os setores educacionais da Escola e promovendo 

mais atividades interdisciplinares. 

 

5.2.1.2 Academia Militar das Agulhas Negras 

 

Os questionários foram disponibilizados para preenchimento, voluntário, pelo 

público-alvo da AMAN, obtendo-se o seguinte resultado: entre os quatro chefes de secção 

selecionados, três responderam; entre os 311 instrutores/professores, 118 responderam; entre 

os 422 cadetes do último ano do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira, 158 

responderam, num total de 279 participantes da Academia, isto é, 37,9% do público-alvo 

convidado a participar no inquérito, conforme se verifica no GRÁFICO 10: 

 

 

GRÁFICO 10 - PÚBLICO-ALVO DA AMAN CONVIDADO A RESPONDER AO QUESTIONÁRIO 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da AMAN (2017) 

 

Os chefes de secção e os instrutores/professores da AMAN que se voluntariaram a 

participar da pesquisa são todos militares. Julga-se interessante elencar outros dados colhidos 

que corroboraram a caracterização do público-alvo participante: 
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QUADRO 25 - DADOS DOS CHEFES DE SECÇÃO, INSTRUTORES/PROFESSORES DA AMAN 

PARTICIPANTES NO INQUÉRITO 

 

DADOS 
CHEFES DE SECÇÃO, 

INSTRUTORES/PROFESSORES MILITARES 

Função que exerce 

- Chefia de secção (3); 

- Instrutor de Técnicas Militares (45); 

- Instrutor de Emprego Tático (35); 

- Instrutor de Treino Físico Militar (6); 

- Instrutor de Tiro (2); 

- Instrutor de Instruções Especiais; 

- Professor de Língua Portuguesa (7); 

- Professor de Liderança (6); 

- Professor de História (4); 

- Professor de Direito (3); 

- Professor de Psicologia (2); 

- Professor de Química Aplicada (2); 

- Professor de Língua Espanhola; 

- Professor de Metodologia; 

- Professor de Gestão de Projetos; 

- Professor de Economia; 

- Professor de Ética. 

Tempo em que se encontra exercendo essa 

função 

- Menos de 1 ano (44); 

- Entre 1 e 5 anos (65); 

- Entre 6 e 10 anos (5); 

- Entre 11 e 20 anos (6); 

- Entre 20 e 30 anos (1). 

Curso militar de maior capacitação profissional 

(concluído ou em curso) 

- Formação (34); 

- Especialização ou aperfeiçoamento (72); 

- Mestrado ou doutorado (15). 

Curso civil de maior grau académico (concluído 

ou em curso) 

- Nenhum ou não informado (56); 

- Graduação (16); 

- Especialização (32); 

- Mestrado (16); 

- Doutorado (1). 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da AMAN (2017) 

 

Como na EsPCEx, a rotatividade militar é alta, ocorrendo com os chefes de secção, 

instrutores e professores militares. O QUADRO 25 indica que 90% dos inquiridos estão há 

cinco anos ou menos na função de chefia, de instrutor ou de professor, enquanto apenas 10% 

se encontram na de instrutores e/ou professores há mais de seis anos. Essa situação pode 

refletir-se no planeamento e na execução da educação ambiental ministrada na academia, 

prejudicando o processo ensino-aprendizagem, conforme o que já foi exposto no caso da 

EsPCEx, e o histórico das práticas, metodologias e atividades realizadas, agravando-se ainda 

mais caso não haja o registo escrito nos documentos curriculares. 
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Sobre cursos militares de maior capacitação profissional, concluídos ou em curso, 

dos militares da AMAN que responderam ao questionário, 28% citaram a formação inicial 

militar, 60% citaram uma especialização e 12% citaram uma pós-graduação stricto sensu 

militar. Quanto aos cursos académicos civis de maior grau, concluídos ou em curso, 46% não 

respondeu ou não cursou, 13% responderam graduação (licenciatura ou bacharelado), 26% 

responderam especialização, 13% responderam mestrado e 1% respondeu doutorado. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria realidade da educação ambiental 

 

A apresentação dos resultados obtidos com o objeto de estudo Educação Ambiental 

inicia-se com a primeira categoria analisada nos questionários da AMAN, a realidade sobre a 

Educação Ambiental nesta Academia, cujos indicadores são: conhecimento (dos chefes de 

secção, dos instrutores e professores; dos cadetes); capacitação (para os chefes de secção, os 

instrutores e os professores; para os cadetes); conteúdo (para os cadetes); processo ensino-

aprendizagem. 

Em relação à participação em qualquer capacitação sobre educação ambiental, 81% 

dos chefes de secção, instrutores e professores não cursaram nenhuma capacitação (curso, 

estágio, seminário, workshops, etc.) e 19% cursaram: cursos de gestão ambiental à distância; 

palestras da Diretoria de Património Imobiliário e Meio Ambiente do EB, de gestão ambiental 

e de educação ambiental na AMAN; simpósios e seminários sobre gestão ambiental nas 

organizações militares; treino sobre educação ambiental; curso de manutenção em material 

bélico; disciplina cursada durante a graduação e/ou durante cursos de especialização; 

instruções e estágio sobre educação ambiental durante o Curso de Formação de Oficiais da 

AMAN; palestras do Departamento de Engenharia e Construção durante o Curso de Altos 

Estudos Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME); estágio de 

educação ambiental. 

Perguntados sobre terem participado em alguma capacitação disponibilizada pela 

AMAN, 93% dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores responderam que não 

participaram e 7% participaram em palestras sobre gestão e educação ambiental; em estágios 

e em seminários. Questionados sobre o interesse em cursar alguma capacitação sobre 

educação ambiental, 55% dos militares não demonstraram interesse. 

Quanto à EsPCEx e à AMAN terem disponibilizado a possibilidade de cursar alguma 

capacitação sobre educação ambiental aos cadetes, 26,5% responderam que sim, 47% 

responderam que não e 26,5% não souberam informar se foi disponibilizada alguma 
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capacitação sobre EA. Inquiridos sobre o conhecimento acerca da legislação nacional e a do 

EB sobre educação ambiental, 13% dos cadetes conhecem e 87% desconhecem a legislação 

sobre EA. 

Sobre o conhecimento dos chefes de secção, instrutores e professores acerca da 

legislação nacional e a do Exército sobre educação ambiental, 55% dos militares não as 

conhecem e 45% conhecem-nas. As leis nacionais citadas foram: a Lei n.º 6.938, de 1981, 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei n.o 4.771, de 1965, que instituiu o novo 

Código Florestal Brasileiro; a Constituição da República Federativa do Brasil; a Lei n.º 9.795, 

de 1999, sobre a Política Nacional de Educação Ambiental; a Lei n.º 12.305 de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 

As portarias do Exército citadas foram: a Portaria n.º 570, de 2001, que aprovou a 

Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (PGAEB); a Portaria n.º 571, de 2001, 

sobre a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (DEGAEB); a 

Portaria n.º 816, de 2003, que aprovou o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais; Portaria 

n.º 934, de 2007, sobre a atualização do Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro; 

a Portaria no 386, de 2008, que aprovou as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão 

Ambiental no Exército Brasileiro (IG 20-10); a Portaria n° 014, de 2008, que aprovou as 

Normas para a Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e nas 

Organizações Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento de Ensino e 

Pesquisa; a Portaria n.º 1.138, de 2010, sobre a Política de Gestão Ambiental do Exército 

Brasileiro; a Portaria n.º 001, de 2011, sobre as Instruções Reguladoras para o Sistema de 

Gestão Ambiental no Exército Brasileiro (IR 50-20); as Normas do Sistema de Gestão 

Ambiental da AMAN. Houve referência a outras regulamentações do Brasil e do Exército 

Brasileiro, mas que não se relacionavam com a educação ambiental, tendo sido 

desconsideradas para este estudo. 

Ainda sobre o conhecimento da legislação nacional e a do EB sobre educação 

ambiental, a maioria dos cadetes, 87%, responderam que desconheciam e apenas 13% 

responderam que conheciam. 

Ao serem indagados sobre a importância do conhecimento dos instrutores e dos 

professores sobre educação ambiental, 93% consideraram importante disponibilizar aos 

instrutores e professores a capacitação sobre educação ambiental, pois: 
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[...] a correta formação dos professores/instrutores permitirá a difusão do conhecimento 

sobre legislação ambiental. A formação destes profissionais, com uma visão definida pela 

instituição, permitirá um ensino objetivo e com maior qualidade aos cadetes, gerando um 

"efeito dominó" nas organizações militares nas quais esses futuros oficiais trabalharão (35); 

[...] para atualização e divulgação dos conhecimentos necessários, pois o oficial também é 

formador de opinião e disseminador de conhecimentos (29); 

[...] a questão ambiental é fundamental para todas as operações e exercícios militares 

durante toda a carreira (11); 

[...] porque se trata de uma preocupação atual que não pode ser negligenciada pelos 

militares. Os erros cometidos pelo desconhecimento podem gerar danos à sociedade e 
envolver responsabilidades jurídicas (10); 

[...] por ser um assunto de relevância que interfere diretamente na qualidade de vida de 

todos os seres vivos e na imagem da Força (6); 

[...] muitos instrutores/monitores foram educados e formados em gerações nas quais o 

assunto não era abordado porque não se tinha conhecimento dos efeitos nocivos dos 

produtos da sociedade moderna (4); 

[...] porque tem sido um assunto excessivamente em voga nos média, podendo 

comprometer a imagem da Força (2); 

[...] pois, atualmente, o Exército possui poucas áreas disponíveis para a realização de 

instrução militar, surgindo a necessidade de preservá-las; 

[...] a partir da viabilização do SIGAEB, a integração de práticas ambientais no setor militar 
no Brasil tem potencial para obter resultados como os registados noutros países, mas, para 

tal, é necessário superar em especial a precariedade atual da comunicação interna sobre o 

tema da gestão ambiental; 

[...] pois na Arma de Engenharia, lidamos com obras nas quais dependemos de licenças 

ambientais para execução das diversas obras, as quais são em apoio do Governo Federal; 

[...] de caráter voluntário, ministrado na forma de palestras e de workshops. Para estimular 

a prevenção. 

 

Para os membros da AMAN, a capacitação sobre educação ambiental deve ser 

planeada e ofertada sob diversos formatos além de palestras, podendo diversificar-se com 

workshops, seminários, estágios, estudos de caso, painéis, entre outros. Independentemente do 

formato da capacitação a ser oferecida, um instrutor alertou, acertadamente, sobre a urgência 

em superar a precariedade atual na comunicação interna sobre gestão ambiental, no âmbito do 

EB, o que prejudica o aperfeiçoamento das práticas ambientais no setor militar brasileiro. 

Ainda sobre a importância do conhecimento dos instrutores e dos professores 

sobre educação ambiental, somente 7% não consideraram importante capacitar os instrutores 

e os professores sobre educação ambiental porque: 

 

[...] os professores da AMAN devem concentrar-se na formação do oficial combatente. A 
gestão ambiental não deve ser função do oficial combatente. Militares técnicos temporários 

é que devem prestar essa assessoria; 

[...] acho que deve ser ministrado somente aos cadetes; 

[...] porque existem instituições com profissionais mais habilitados na sociedade; 

[...] o ideal é que os instrutores/professores já detenham esse conhecimento; 

[...] os professores e instrutores demonstram ter conhecimento básicos sobre o tema. 

 

A responsabilidade que o militar possui, enquanto formador de opinião e 

multiplicador do conhecimento junto aos cadetes, é um fator fundamental para o seu contínuo 
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aperfeiçoamento durante a sua carreira. Em qualquer organização militar na qual o oficial 

trabalha, continua permanentemente com esse perfil de formador de opinião e difusor de 

conhecimento junto dos demais militares e da própria comunidade. Outro aspeto que está 

sempre presente no quotidiano do militar é a consciência de que as suas atitudes influenciam, 

positiva ou negativamente, a imagem do Exército Brasileiro perante a sociedade e no 

território nacional – meio ambiente, biomas, recursos naturais, seres vivos, etc. 

Entre os militares da AMAN participantes na pesquisa, não há um consenso quanto 

ao conhecimento dos cadetes sobre educação ambiental ministrada na Academia, 

atualmente, ser suficiente. 26% consideram suficiente o que está a ser abordado com os 

cadetes, pois o PLADIS está estruturado de forma a destinar carga horária suficiente para cada 

disciplina e assunto, inclusive a EA; pois proporciona o conhecimento básico necessário sobre 

a legislação ambiental, a preservação do ambiente e o controle de possíveis danos ambientais, 

antevendo o emprego futuro do assunto na sua profissão. Mas 31% consideram insuficiente e 

superficial o que tem sido ministrado aos cadetes, porque falta carga horária para explorar 

melhor o assunto e conhecimento por parte dos instrutores e professores para trabalhar melhor 

a EA. 43% não souberam responder e/ou desconhecem o assunto. Sobre a mesma pergunta, 

32% dos cadetes consideram suficiente o que é abordado, atualmente, sobre EA; 44% não 

consideram suficiente e 24% não souberam informar. 

A esmagadora maioria, 95% dos militares, concordam quanto à importância do dos 

cadetes aprenderem educação ambiental, pelos seguintes argumentos: 

[...] tendo em vista o conhecimento adquirido e que será utilizado no corpo de tropa, 

inclusive ministrando instruções aos militares subordinados, disseminando o conhecimento 

no meio militar e civil (28); 

[...] porque se trata de uma preocupação atual que não pode ser negligenciada pelos 

militares. Os erros cometidos pelo desconhecimento podem gerar danos à sociedade e 

envolver responsabilidades jurídicas (20); 

[...] porque eles serão gestores, nas suas unidades, de património natural a ser preservado 

(17); 
[...] pois é um assunto de relevância que interfere diretamente na qualidade de vida de todos 

e das futuras gerações e na imagem da Força (17); 

[...] porque se trata de tema extremamente delicado, com responsabilidade jurídica e 

socioambiental para todos os militares que conduzem e participam de operações militares e 

demais atividades (16); 

[...] porque os trabalhos da Engenharia de construção têm forte impacto no meio ambiente 

(4); 

[...] o setor militar é não apenas responsável pela gestão de grandes áreas do território 

nacional, mas também opera instalações industriais, realiza ações subsidiárias junto aos 

cidadãos, possuindo um grande potencial para prejudicar ou beneficiar o ambiente de forma 

significativa; 

[...] porque senti insuficiência do assunto depois de formado; 
[...] o tema educação e gestão ambiental está cada vez mais presente no quotidiano da 

sociedade. As Forças Armadas, como parte da sociedade, sofrem influência direta das 

regulamentações e legislações específicas sobre o tema, devendo adequar-se a elas. A 

formação do Oficial, como futuro gestor do património do Exército (quer seja humano, 
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material ou imobiliário) exige conhecimento das legislações sobre o tema ambiental para 

uma correta administração da Força. Ainda, a utilização incorreta do património ambiental 

pode afetar negativamente a imagem do Exército que procura apoiar as suas ações na 

legitimidade e na legalidade. 

 

As afirmações apresentadas em maior número pelos militares que responderam ao 

questionário sobre a importância do conhecimento do cadete sobre educação ambiental, 

referem-se às atividades de gestão ambiental dos futuros oficiais durante a sua carreira nas 

atividades quotidianas e nos exercícios de treino, sob sua responsabilidade, inclusive jurídica, 

socioambiental e interferindo na imagem da Força. Um instrutor apresentou como aspeto 

integrante da gestão ambiental as ações subsidiárias junto da população, auxiliando o governo 

federal. Muito poucos chefes, instrutores e professores discordam que seja importante 

ministrar educação ambiental aos cadetes na AMAN: apenas 5% deles consideraram 

suficiente o que já tem sido trabalhado durante o Curso, não sendo tema relevante para a 

formação do cadete, além de o currículo já ter excesso de conteúdo a ser ministrado. 

Quanto à importância de a educação ambiental ser ministrada aos cadetes, 66% deles 

concordam que o conhecimento sobre o assunto é importante, 28% não consideram 

importante 6% não souberam informar. 

Ao serem perguntados sobre a equidade da abordagem do conteúdo para os cadetes 

sobre educação ambiental, ministrada nas disciplinas comuns e nas profissionais, 78% dos 

militares não souberam informar, 4% afirmaram que tanto as disciplinas comuns como as 

profissionais abordam educação ambiental de forma equitativa, enquanto 18% negaram essa 

igualdade. No entanto, com a adoção do ensino por competências, embora não tenha havido 

alterações significativas quanto ao incremento nos temas da educação ambiental, alguns 

militares concordaram que aumentaram as atividades práticas interdisciplinares com as 

situações-problema. Os assuntos relacionados com o meio ambiente estão a ser mais incluídos 

nos exercícios no terreno, ainda que de forma não sistematizada. Sobre essa pergunta, 11% 

dos cadetes afirmaram que os assuntos são abordados equitativamente tanto nas disciplinas 

comuns quanto nas profissionais, 59% discordaram e 30% não souberam responder. 

Com a intenção de corroborar a perceção da realidade em relação ao conteúdo para 

os cadetes sobre EA, ser abordado o tema, na AMAN, somente sob o enfoque naturalista, 

conforme previsto na Portaria n.º 014-DEP, de 2008, 24% não souberam informar, 20% 

concordaram que somente o enfoque naturalista é suficiente e 56% discordaram por 

considerarem importante abordar os enfoques jurídico e o socioambiental ao ministrar 

educação ambiental. 
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A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

realidade, distribuídos pelos indicadores conhecimento; capacitação e conteúdo, será 

analisado o processo ensino-aprendizagem da educação ambiental que ocorre, atualmente, 

na AMAN. 

Com a reformulação do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira, 

aumentando a duração do curso para cinco anos, cujo 1.º ano se está a realizar na EsPCEx, a 

AMAN também passou por uma reformulação no seu currículo, não somente pelo aumento do 

curso, mas, também, pela mudança do processo ensino-aprendizagem para o ensino por 

competências. Essas alterações possibilitaram, com maior carga horária no currículo da 

AMAN, incluir assuntos e aprofundar outros que já existiam no PLADIS, procurando o 

aumento das atividades práticas multidisciplinares e/ou interdisciplinares com as situações 

que integram os PLANID. 

A capacitação ofertada para os membros da AMAN é reduzida, ocorrendo por 

meio de palestras sobre legislação e assuntos ligados ao tema, mas, também, sob diferentes 

formatos, tais como estágios, seminários e painéis informativos. A documentação da 

Academia relativa ao Plano de Gestão Ambiental, inclui as Normas do Sistema de Gestão 

Ambiental, nas quais estão detalhados o planeamento, as ações e as diretrizes gerais sobre a 

gestão ambiental na Academia, inclusive algumas orientações relacionadas com a educação 

ambiental. 

O conhecimento dos militares sobre a legislação nacional e a do EB sobre educação 

ambiental é razoável, embora cerca de 55% dos inquiridos não as conheçam. A legislação 

citada por eles aborda os princípios norteadores da política de meio ambiente e educação 

ambiental no país. A legislação do Exército elencada pelos inquiridos traz as orientações 

gerais para a Política e o Sistema de Gestão Ambiental da Força, orientações sobre o controle 

ambiental nas organizações militares, consciencialização, preservação e responsabilidade do 

militar em colaborar com o cuidado do meio ambiente. 

Ao responderem sobre os conteúdos contemplados para os cadetes e a maneira 

como educação ambiental é abordada, ou não, nas suas instruções, 73% dos instrutores e dos 

professores não a abordam, porque o assunto, segundo eles, não se relaciona com as 

disciplinas ministradas, ou porque o assunto é irrelevante para a disciplina que lecionam. 

Ainda, 27% dos instrutores e dos professores trabalham educação ambiental nas suas aulas, 

procurando trabalhar o tema de forma transversal aos conteúdos do PLADIS, 

multidisciplinarmente e/ou interdisciplinarmente, além de outras soluções para relacionar EA 
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com os conteúdos curriculares, ainda que nem sempre ocorra de maneira sistematizada e 

aprofundada: 

 

[...] junto com a prática, nas instruções, elucido a importância de preservar e utilizar o 

terreno procurando mantê-lo com as suas características naturais, sem causar 

desmatamento, queimadas excessivas e manter a área utilizada limpa, com recolha 

completa de lixo e dejetos (9); 

[...] nas instruções em área de selva, além de gerar o mínimo dano à vegetação e 

reutilizarmos o máximo de materiais possível, ensinamos aos cadetes a importância da 

preservação; 
[...] através de levantamento de temas correlacionados para a elaboração de textos 

dissertativos (3); 

[...] ocasionalmente, com conhecimentos práticos e situações já ocorridas, quando há 

oportunidade (3); 

[...] falo da importância do destino dos resíduos de manutenção e as maneiras corretas de 

armazenagem de óleos, filtros, pneus e baterias (2); 

[...] de forma indireta, ao tratar do planeamento de operações que, atualmente, devem levar 

em conta o local mais adequado, o custo ambiental, seus danos e impactos (2); 

[...] preocupação com danos provocados pela ação da tropa; 

[...] no estudo da logística reversa; 

[...] destacando o controle de danos ao ambiente no desenvolvimento da atividade. No caso, 
nos trabalhos nas margens dos cursos de água; 

[...] citando exemplos históricos durante a disciplina; 

[...] durante as aulas das seguintes matérias: combustíveis; explosivos; armazenamento de 

munições; corrosão e tratamento de água; 

[...] em sala de aula o cadete tem uma referência dos cuidados necessários para com o meio 

de operação. Abordo em minha instrução assuntos relacionados com o meio ambiente que 

já vivenciei no corpo de tropa. Exemplos como contaminação do solo por emulsão 

asfáltica, poluição do ar por falta do emprego de elementos filtrantes são alguns dos 

assuntos transmitidos; 

[...] a cadeira de Química ministra os conteúdos «Tratamento de aguas urbana e em 

campanha» e «Combustíveis e Lubrificantes» nos quais a questão ambiental é colocada na 

agenda; 
[...] todo o planeamento de exercícios e instrução, na abordagem sobre logística é ressaltada 

a importância do respeito às leis ambientais e de forma pragmática mostram-se os cuidados 

que instrutores e cadetes devem ter; 

[...] estudo de caso sobre operações, em especial Hileia Pátria (operação interagências 

ocorrida em 2012 visando coibir o desmatamento ilegal na Amazónia) e Ágata (operação 

interagências visando combater delitos transfronteiriços e ambientais). Unidades de 

conservação, lei dos crimes ambientais e novo Código Florestal; 

[...] de maneira sucinta, citando casos aprendidos na matéria Gestão Ambiental quando 

cursei Administração na universidade; 

[...] pretendo abordar, por meio de palestras e, se possível, alguma prática (2); 

[...] não. Mas pretendo incluir na disciplina gestão de projetos; 
[...] tenho conhecimento de que a Cadeira de Direito, Cadeira de Geopolítica, Curso de 

Engenharia, Curso de Material Bélico e Curso de Intendência abordam temas ambientais 

nos seus Planos de Disciplina (não especificamente EA, mas outros aspetos: normas, gestão 

ambiental). A Secção de Instrução Especial (SIEsp) desenvolve ações para preservação 

ambiental, principalmente quando realiza a SIEsp de montanha no Parque Nacional do 

Itatiaia. 

 

Nas respostas sobre os conteúdos ministrados aos cadetes, identifica-se a relação 

entre as atividades militares rotineiras e de exercícios de treino, que o futuro oficial realizará 

nas organizações militares, englobando ações para prevenção, redução de impactos e controle 

de danos ambientais, sustentabilidade (combustíveis, energia, tratamento de água, 
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contaminação, gestão de resíduos, poluição, impacto das atividades militares no ambiente, 

responsabilidade jurídica e socioambiental). O efetivo de instrutores e de professores que 

aborda EA nas suas instruções é pequeno, 27%, pouco menos do que um terço do total de 

inquiridos. 

Em relação aos temas disponibilizados aos cadetes para a elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), foi perguntado ao público-alvo da AMAN se Meio Ambiente e 

assuntos correlacionados são incluídos como opção. 78% dos inquiridos não souberam 

informar, 2% responderam que esses temas não constam para escolha e 20% afirmaram que 

os assuntos compõem a lista de temas para a elaboração do TCC, tais como: gestão ambiental; 

legislação ambiental e responsabilidade jurídica; controle ambiental nas atividades militares; 

gestão de resíduos; preservação de áreas ambientais do Exército; segurança; saúde. Os 

militares destacaram que é importante lembrar que os próprios cadetes também podem sugerir 

temas para a elaboração do TCC. Sobre essa mesma pergunta, 46% dos cadetes responderam 

que o tema Meio Ambiente e assuntos correlacionados são incluídos na lista de opção, 17% 

responderam que não e 37% não souberam informar. 

Entre os instrutores e os professores inquiridos que trabalham o conteúdo educação 

ambiental nas suas disciplinas, 18% relataram que não encontram dificuldade para trabalhar o 

assunto porque educação ambiental não se relaciona com a sua disciplina e não é considerada 

relevante para as instruções, 22% não souberam informar quais as dificuldades e 60% 

relataram as seguintes dificuldades para abordar o tema nas suas instruções: 

 

[...] falta de conhecimento por parte dos instrutores (22); 

[...] não há, no PLADIS do ensino profissional, de forma expressa, carga horária específica 

destinada a abordar o tema (20); 

[...] muitas vezes o assunto é técnico e não há como correlacioná-lo com educação 

ambiental (9); 

[...] falta de capacitação dos docentes (7); 

[...] incompatibilidade com os assuntos ministrados; 

[...] um manual padronizado; 

[...] fonte de consulta; 

[...] falta de adaptação da legislação à realidade do cadete; 

[...] fatores ideológicos e uma crença equivocada de que o respeito pelas normas ambientais 
pode prejudicar ou até mesmo inviabilizar atividades de rotina da Academia; 

[...] acredito que esse assunto deve ser ministrado separadamente das instruções; 

[...] acredito que se trata de um assunto novo. 

 

As dificuldades mais citadas pelos militares fazem referência à falta de conhecimento 

por parte dos instrutores e dos professores, falta de capacitação nos instrutores e nos 

professores, ausência de relação entre a disciplina ministrada e a educação ambiental, falta de 

carga horária destinada no PLADIS para abordar o tema nas instruções. Embora haja 
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dificuldades já identificadas pelos instrutores e pelos professores, 13% deles responderam que 

nada foi feito para resolver esses problemas, 51% não souberam informar se houve mudança, 

9% responderam que não há dificuldades e 27% elencaram as seguintes ações que têm 

ocorrido na Academia para transpor os óbices existentes: 

 

[...] procura individual e voluntária pelo conhecimento sobre o assunto (informações, 
legislação, fontes de consulta, produções académicas) (12); 

[...] orientações em atividades práticas (cuidados na montagem do dispositivo de 

acampamentos e exercícios visando não causar danos ao meio ambiente e aproximar os 

cadetes das situações que poderão encontrar na tropa), criando desafios para que os cadetes 

encontrem soluções (5); 

[...] contextualização, na sua matéria, sobre o tema educação ambiental, quando possível 

(4); 

[...] acredito que o assunto se está a tornar algo relevante no apoio à decisão. Assim, todos 

os instrutores, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, vêm tomando algumas 

medidas práticas para evitar danos ou problemas ambientais, mas coisas de pequena monta 

e sem muito fundamento teórico, pois não há carga horária prevista (2); 
[...] o Exército está a proporcionar a realização de mestrado na área aos militares 

(instrutores/professores). Possivelmente, em quatro anos, o EB diminuirá a problemática de 

deficiência de instrutores/ professores nessa área; 

[...] contacto com outros setores da AMAN que possuem essa matéria; 

[...] difusão de conhecimento em plataforma digital desenvolvida especificamente para o 

assunto; 

[...] o tema ambiental é ensinado e enfatizado durante os exercícios militares; 

[...] fazer analogia entre o passado e o presente, suas consequências e repercussões; 

[...] atualização das NOSIGA; 

[...] manter os objetivos prescritos em PLADIS; 

[...] ainda está a ser feito. Trata-se de um processo contínuo. 

 

Verifica-se, por parte dos instrutores e dos professores, disposição e vontade em se 

capacitarem sobre educação ambiental para aperfeiçoar e atualizar as suas instruções. 

Inclusive, os relatos evidenciam alterações nas instruções práticas e nas aulas nas quais é 

possível abordar o tema, tentando consciencializar, criar rotinas sustentáveis, mudar atitudes 

equivocadas e aprofundar a legalidade da profissão militar quanto ao meio ambiente. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria necessidade da educação ambiental 

 

A segunda categoria a ser analisada nos questionários da AMAN é a necessidade 

sobre a Educação Ambiental nesta Academia, cujos indicadores são: conhecimento (dos 

chefes de secção, dos instrutores e professores; dos cadetes); capacitação (para os chefes de 

secção, os instrutores e os professores); conteúdo (para os cadetes); educação ambiental 

como disciplina; processo ensino-aprendizagem. O diagnóstico realizado da realidade 

sobre Educação Ambiental na AMAN, a partir da análise dos questionários, possibilita o 
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avanço para identificar a necessidade do assunto, conforme os indicadores elaborados para 

essa categoria. 

Os chefes de secção, os instrutores e os professores interessados em realizar 

alguma capacitação sobre educação ambiental totalizam 45% do público-alvo participante na 

pesquisa. Os temas de interesse sobre os quais os militares desejam aperfeiçoar seu 

conhecimento são: 

 

[...] gestão de resíduos de distintas origens e de diversos tipos (11); 

[...] legislação ambiental (4); 

[...] recolha seletiva (3); 

[...] preservação do meio ambiente (3); 

[...] licenças ambientais (3); 

[...] gestão ambiental (3); 

[...] recursos hídricos e florestas (2); 
[...] assuntos relacionados com a profissão militar (2); 

[...] qualquer capacitação sobre educação ambiental seria importante no campo militar, pois 

o assunto tem ganhado importância nos últimos anos e tem implicações nas operações 

militares; 

[...] medidas ambientais necessárias na Instrução Militar da tropa; 

[...] controle ambiental (2); 

[...] políticas públicas na área ambiental; 

[...] contaminação do solo causada por combustíveis e óleos fósseis; 

[...] sustentabilidade; 

[...] emissão de gases poluentes; 

[...] desenvolvimento sustentável na área de construção civil; 
[...] desmatamento; 

[...] auditoria e perícia ambiental; 

[...] estágios de educação ambiental; 

[...] possibilidades de exploração sustentável da Amazónia; 

[...] utilização de campos de instrução conforme as normas ambientais; 

[...] preservação de mananciais; 

[...] reaproveitamento de resíduos para produção de energia (possibilidade de utilização em 

pelotões de fronteira, subunidades isoladas ou mesmo em organizações militares 

convencionais); 

[...] práticas ambientais no EB; 

[...] adequação e gestão de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação em OM do EB; 
[...] economia circular; sustentabilidade em projetos. 

 

Os interesses são variados, identificando-se uma necessidade dos chefes de secção, 

instrutores e professores em aprofundarem o conhecimento sobre assuntos relacionados 

com a prevenção e redução de danos ambientais nas áreas utilizadas pela Força, e temas 

afetos ao desenvolvimento sustentável das organizações militares. Os temas encontram-se 

associados ao enfoque de educação ambiental naturalista previsto na Portaria n.º 014-DEP, de 

2008, que orienta esse tipo de abordagem nos Cursos de Formação de Oficiais. Mas constata-

se o interesse dos militares nos temas sob os enfoques jurídico e socioambiental, para que eles 

conheçam e compreendam melhor a complexidade do tema e as possibilidades de 

planeamento de atividades sobre educação ambiental. 
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Embora a Portaria n.º 014-DEP, de 2008, determine que nos Cursos de Formação de 

Oficiais do Exército a educação ambiental seja abordada segundo o enfoque naturalista, 56% 

dos chefes de secção, instrutores e professores consideram importante que o conteúdo para 

os cadetes aborde, também, os outros enfoques. Sobre isso, 41% sugeriram a inclusão do 

enfoque jurídico, 5% sugeriram a inclusão do enfoque socioambiental, 28% sugeriram a 

inclusão dos enfoques jurídico e socioambiental e 26% não sugeriram a inclusão de nenhum 

enfoque na abordagem da educação ambiental na Academia. As justificações para a inclusão 

desses enfoques, além do naturalista, destacam a grande preocupação com as implicações 

legais dos possíveis danos e prejuízos ambientais, decorrentes das atividades militares; com a 

correção da gestão ambiental para agir conforme a legislação, respeitando, protegendo e 

preservando o meio ambiente e colaborando com a difusão do conhecimento sobre o tema: 

 

[...] porque o oficial precisa conhecer as implicações jurídicas das suas ações na área 

ambiental para melhorar a gestão ambiental (43); 

[...] os dois enfoques devem ser do conhecimento do oficial, tanto pela importância do tema 

para o mundo e a sociedade, como para o seu respaldo legal nas operações futuras e como 

seu papel de multiplicador do conhecimento (22); 

[...] para orientar as condutas dos oficiais, evitando consequências indesejadas ou 

repercussões negativas para o Exército (6); 

[...] respondendo pela formação do Oficial de Engenharia: entendo que as atividades da 

Arma têm forte impacto ambiental, que requer um conhecimento mais aprofundado do 
assunto por parte do Oficial (2); 

[...] quanto ao enfoque socioambiental, cada vez mais o Brasil está envolvido em operações 

de paz onde se torna necessário esse tipo de saber para conhecer a população, a sua cultura 

e como isso tem influência para saber como lidar com eles nesse tipo de operação; 

[...] o futuro oficial, tendo o conhecimento no enfoque jurídico, seria certamente um grande 

contribuinte para evitar possíveis problemas jurídicos ambientais decorrentes de operações 

militares, durante a execução de exercícios no terreno, emprego de tropa, em apoios a 

outras instituições, etc.; 

[...] o enforque jurídico é importante para auxiliar na tomada de decisão com acerto e 

oportunidade, evitando que o agente público cometa erros grosseiros. Por exemplo: Policial 

Federal autorizando a retirada de areia da margem de rio, quando a minha patrulha chegou 
no local e fomos realizar a autuação o agente ficou surpreso e desconhecia a legislação que 

rege esse assunto; 

[...] a AMAN forma o militar até o nível Comandante de Subunidade. Atualmente, com a 

constante de operações com enfoque ambiental, torna-se necessário o conhecimento 

jurídico para atuar, dentro de um quadro de apoio aos órgãos governamentais, no apoio ao 

combate de ilícitos ambientais. 

 

A opinião dos militares da AMAN quanto ao conhecimento proporcionado aos 

cadetes, hoje, na Academia, é divergente, tendo em consideração o facto de 31% o 

considerarem insuficiente, 26% considerarem suficiente e 43% não souberam informar e/ou 

não tem opinião sobre o assunto. Os militares que consideram satisfatório o que é ministrado 

na Academia afirmam que os PLADIS são elaborados a partir do estudo do nivelamento da 

carga horária necessária para cada matéria e assunto, inclusive a gestão e a educação 
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ambiental; o conhecimento básico necessário para o futuro oficial iniciar a sua carreira é 

tratado durante o curso, sendo sua responsabilidade procurar aprofundar os temas pertinentes 

e as suas atribuições, nas diversas OM em que servirá; as NOSIGA orientam adequadamente 

sobre a gestão e a educação ambientais. 

Os chefes de secção, os instrutores e os professores que consideram insuficiente o 

conhecimento ministrado aos cadetes, relatam que não está prevista nas disciplinas uma 

carga horária destinada a trabalhar especificamente os temas relacionados com a educação 

ambiental, sendo que a Academia possui o potencial de contribuir para a formação da 

consciência ambiental dos cadetes, possibilitando que eles sejam agentes multiplicadores da 

gestão ambiental adequada à realidade do país. Outro aspeto apontado refere-se à necessidade 

de reciclar o conhecimento do corpo docente permanente para que seja aperfeiçoado o 

conhecimento sobre o tema. 

A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

necessidade, distribuídos pelos indicadores conhecimento, capacitação, conteúdo, e 

educação ambiental como disciplina, é possível analisar as necessidades no processo 

ensino-aprendizagem da educação ambiental na AMAN. 

Os militares participantes da pesquisa quase não realizaram capacitação sobre 

educação ambiental e sentem dificuldade quanto a isso durante as suas atribuições nas 

funções que desempenham na Academia. O conhecimento deles em relação à legislação 

ambiental nacional e à do Exército é mediana, embora desatualizada, o que prejudica os 

conteúdos ministrados na AMAN. No entanto, os militares demonstram interesse em estudar 

educação ambiental e reconhecem a importância de os instrutores e os professores 

conhecerem o assunto para melhor formar o cadete. Os temas para capacitação são variados e 

direcionados à aplicação prática para a carreira do futuro oficial, interferindo positivamente na 

postura dos cadetes quanto à gestão ambiental nas organizações militares, o que se reflete na 

melhoria de todo o Exército. 

Quanto às dificuldades encontradas por instrutores e por professores para ministrar 

educação ambiental nas suas instruções, 47% apontaram sugestões consideradas importantes 

para colaborar com a resolução dos problemas atuais: 

 

[...] oferecer a capacitação adequada sobre o assunto aos instrutores desta Academia, a fim 

de estarem aptos a instruir e serem os multiplicadores do conhecimento (14); 
[...] promover palestras, instruções, estágios e seminários sobre o assunto e sobre 

metodologias (14); 
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[...] analisar se é o caso de incluir educação ambiental com mais ênfase na grelha curricular, 

realizar o planeamento e coordenar as atividades nas disciplinas que possibilitarem a 

inclusão do assunto (11); 

[...] atividades interdisciplinares; 

[...] acrescentar carga horária para este assunto no PLADIS (10); 

[...] confeção de uma nota de aula informativa sobre o assunto direcionada aos instrutores e 

professores (3); 

[...] aumentar as fontes de consulta; 

[...] definir as prioridades da formação. Há uma carga horária excessiva na AMAN, o que 

satura o cadete ao longo da sua formação; 
[...] nenhuma ação impositiva surtirá efeito a curto ou a médio prazo. É necessária uma 

mudança na cultura da instituição; 

[...] procurar discutir com outras Armas uma forma de emprego que pudesse traçar um 

paralelo com as nuances das questões ambientais. 

 

Ao responderem à questão sobre a educação ambiental ser estruturada como 

disciplina específica do currículo da AMAN, para melhorar o processo ensino-aprendizagem 

do tema, 33% dos instrutores e dos professores afirmaram não haver necessidade. O currículo 

da Academia encontra-se saturado e não se vislumbra espaço para a inclusão de uma nova 

disciplina. Os militares explicam que já existem disciplinas no currículo da Academia nas 

quais podem ser incluídos temas transversais, ou mesmo módulos com conteúdo de EA. Para 

esses inquiridos, a educação ambiental deve ser uma preocupação contida em todas as 

atividades, missões e operações militares, uma consciência a ser adquirida por todos. Outro 

senão quanto à criação da disciplina educação ambiental seria o facto de que a referida 

disciplina ficaria a cargo ou da Divisão de Ensino ou do Corpo de Cadetes da AMAN, 

dificultando e/ou impossibilitando a interdisciplinaridade neste caso, fazendo regredir os 

avanços que já houve quanto à inclusão do tema transversalmente e às práticas 

multidisciplinares e/ou interdisciplinares. 

Assim, ratifica-se a necessidade de ser estabelecida e fortalecida a comunicação 

entre os instrutores das disciplinas profissionais com os professores das disciplinas 

académicas, aprofundando a relação entre educação ambiental e a formação do oficial da 

LEMB. A capacitação dos chefes de secção, instrutores e professores, de natureza voluntária e 

estruturada sob diversos formatos, na procura de alcançar o maior número possível de 

interessados, atendendo às suas necessidades e disponibilidade de tempo, é essencial para o 

conhecimento especializado sobre educação ambiental. 
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Análise e interpretação dos questionários: categoria realidade da gestão de risco de 

desastres 

 

Após a apresentação dos resultados obtidos com o objeto de estudo Educação 

Ambiental, nas categorias realidade e necessidade analisadas nos questionários da AMAN, 

serão revelados os resultados referentes ao objeto de estudo Gestão de Risco de Desastres. A 

terceira categoria a ser analisada nos questionários da AMAN é a realidade sobre Gestão de 

Risco de Desastres, cujos indicadores são: conhecimento (dos cadetes); conteúdo (para os 

cadetes); planeamento de atividades militares práticas (para os cadetes); processo ensino-

aprendizagem. 

O conhecimento dos cadetes sobre gestão de risco de desastres, estudado na 

Academia, é razoável e aborda vários aspetos da preservação, prevenção e recuperação do 

meio ambiente. Ao analisar os questionários respondidos pelos militares da AMAN, 

identificam-se respostas nas quais aparecem comentários relacionados com o tema e percebe-

se, nos militares, em geral, a consciência sobre a necessidade da gestão de risco para evitar 

danos e impactos negativos na área pertencente à Força. 

Conforme foi apresentado na categoria realidade, quanto à opinião sobre ser 

suficiente, ou não, o que tem sido ministrado aos cadetes sobre EA, não há consenso, 

demonstrando divergências quanto ao assunto. Isso confirma-se nas respostas dos militares, 

nas quais alguns afirmam que o PLADIS destina carga horária suficiente; aborda os temas de 

EA relativos à atividade militar (legislação básica, preservação de rios, solo e controle do 

despejo de materiais nocivos à saúde); as atividades práticas permitem que o cadete visualize 

o emprego futuro da matéria na sua rotina como oficial. Outros consideram que a parte teórica 

sobre o assunto tem sido bem apresentada, mas os exemplos práticos ainda são pouco 

explorados; dizem que no PLADIS o assunto não é contemplado com carga horária e 

planeamento suficientes sobre o que deve ser abordado referente à educação ambiental; a 

Academia tem o potencial de contribuir mais para a formação dos cadetes, que serão agentes 

multiplicadores de boas práticas ambientais. 

Mas quando os militares respondem sobre a importância de a educação ambiental ser 

ministrada aos alunos, a opinião é, praticamente, unânime, pois 95% consideram o tema 

muito importante e o conhecimento é necessário para a formação do futuro oficial. As 

respostas a essa pergunta apresentaram argumentos relacionados com atividades profissionais 

ligadas à gestão de risco de desastres, como as abaixo destacadas: 
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[...] porque se trata de uma preocupação atual que não pode ser negligenciada pelos 

militares. Os erros cometidos pelo desconhecimento podem gerar danos à sociedade e 

envolver responsabilidades jurídicas (20); 

[...] porque eles serão gestores, nas suas unidades, de património natural a ser preservado 

(17); 

[...] pois é um assunto de relevância que interfere diretamente na qualidade de vida de todos 

e das futuras gerações e na imagem da Força (17); 

[...] porque se trata de tema extremamente delicado, com responsabilidade jurídica e 

socioambiental para todos os militares que conduzem e participam de operações militares e 

demais atividades (16); 
[...] porque os trabalhos da Engenharia de construção têm forte impacto no meio ambiente 

(4); 

[...] o setor militar é não apenas responsável pela gestão de grandes áreas do território 

nacional, mas também opera instalações industriais, realiza ações subsidiárias junto dos 

cidadãos, possuindo um grande potencial para prejudicar ou beneficiar o ambiente de forma 

significativa; 

[...] o tema educação e gestão ambiental está cada vez mais presente no quotidiano da 

sociedade. As Forças Armadas, como parte da sociedade, sofrem influência direta das 

regulamentações e legislações específicas sobre o tema, devendo adequar-se a elas. A 

formação do oficial, como futuro gestor do património do Exército (quer seja humano, 

material ou imobiliário) exige conhecimento das legislações sobre o tema ambiental para 
uma correta administração da Força. Ainda, a utilização incorreta do património ambiental 

pode afetar negativamente a imagem do Exército que procura apoiar as suas ações na 

legitimidade e na legalidade. 

 

Nos seus comentários, os militares incluem, como justificação sobre a importância de 

trabalhar a educação ambiental, questões sobre a gestão de risco de desastres, não 

explicitamente, mas abordando a necessidade de conduzir as atividades militares conforme a 

legislação, preservando o território nacional sob sua responsabilidade; a consciência sobre os 

reflexos negativos no meio ambiente oriundo dos impactos das atividades militares, 

prejudicando e afetando o bem-estar dos seres vivos e do património natural do país. Duas 

respostas dadas por instrutores devem ser destacadas, pois um apresenta a responsabilidade 

das ações militares nas ações subsidiárias de apoio aos cidadãos, prejudicando ou 

beneficiando o ambiente de forma impactante. O outro instrutor ressalta a importância da 

formação do oficial, pois ele será gestor do património humano, material e/ou imobiliário do 

Exército, devendo conhecer a legislação sobre a temática ambiental para atuar corretamente 

na gestão ambiental. 

Quanto ao indicador conteúdo para os cadetes, sobre gestão de risco de desastres, 

identificado nas respostas dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores, ao serem 

inquiridos sobre o assunto Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas ser ministrado aos cadetes, 12% responderam que esse assunto é trabalhado, 61% 

não souberam informar e 27% negaram que o tema seja ministrado aos cadetes (GRÁFICO 

11). Sobre a forma como o tema tem sido trabalhado, eles responderam: na disciplina de 

operações em situação de não-guerra, abordando as operações de apoio a órgãos 
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governamentais; em instruções, palestras, estudos de caso; em instruções práticas de ações de 

cunho cívico e sociais; em operações interagências; como uma forma de emprego da Força. 

 

 

GRÁFICO 11 - ABORDAGEM DO TEMA COOPERAÇÃO E OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS PARA 
COMBATE ÀS CATÁSTROFES ECOLÓGICAS AOS CADETES DA AMAN 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da AMAN (2017) 

 

Quanto à resposta dos cadetes sobre essa pergunta, abordagem do tema Cooperação e 

Operações Interagências para combate às catástrofes ecológicas, 13% dos cadetes afirmaram 

estudar esse assunto, 58% responderam que não estudaram e 29% não souberam responder. 

Entre os conteúdos sobre educação ambiental que os instrutores e os professores 

abordam em suas instruções, os que se relacionam com a gestão de risco de desastres foram: 

reaproveitamento e reciclagem de materiais utilizados nas instruções em ambientes de selva, 

de montanha, etc.; planeamento de operações e demais atividades militares, prevendo redução 

e minimização de impactos e danos ambientais, procurando preservar as características 

naturais da área utilizada; estudo da logística inversa; discussão e análise dos factos 

históricos, comparando-os com os casos semelhantes atuais, identificando os acertos e os 

óbices; combustíveis, explosivos, armazenamento de munições, corrosão; tratamento da água; 

gestão de resíduos de distintas naturezas; contaminação e poluição; estudos de caso sobre 

operações com participação do Exército, em especial a Hileia Pátria (operação interagências 

ocorrida em 2012 visando coibir o desmatamento ilegal na Amazónia) e a Ágata (operação 

interagências visando combater delitos transfronteiriços e ambientais). 

Duas perguntas foram elaboradas para obter informações acerca do planeamento de 

atividades militares práticas para os cadetes, envolvendo a gestão de risco de desastres. A 

primeira inquiria se está previsto realizar estudos de impacto ambiental, durante o 

planeamento de exercícios no terreno, quando houver utilização de munição, de explosivos, 
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de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros 

meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente. Entre os cadetes inquiridos, 

32% afirmaram que o EIA é realizado, 49% responderam que não é feito e 19% dos cadetes 

não souberam responder. 

Quanto à resposta dos militares participantes (GRÁFICO 12), 45% não souberam 

informar e/ou desconhecem se ocorre e 17% negaram haver a previsão desse tipo de estudo, 

porque há uma equipa destinada a lidar diretamente com essa situação; porque o 

instrutor/professor não é técnico na área, realizando um plano sumário baseado nas normas 

internas da Academia; para ser feito um EIA válido, deveria haver especialistas no assunto. 

Os 38% dos militares inquiridos que afirmaram existir EIA durante o planeamento 

das atividades militares práticas, informaram o que tem ocorrido a esse respeito: 

 

[...] para prever e evitar impactos ambientais (9); 

[...] como parte do plano de segurança e gestão de riscos, entre eles o ambiental (6); 

[...] está previsto no RISG, nas NOSIGA e outras normas (4); 

[...] os danos nestas atividades ocorrem, porém devem obrigatoriamente ser os mínimos 

possíveis (3); 

[...] devemos sempre preocupar-nos com o impacto que as nossas atividades podem causar 

no ambiente em que operamos, pois podem trazer consequências para as pessoas que 

circulam ou moram no local (2); 

[...] devido à própria questão ambiental e também por se tratar de áreas particulares, as 
quais devemos devolver nas mesmas condições do recebimento para serem utilizadas nos 

anos seguintes (2); 

[...] apenas de gestão de riscos. A área de alvos já está delimitada e reservada para o uso de 

munições e explosivos (2); 

[...] na SIEsp essa preocupação é constante em todas as atividades; 

[...] na disciplina História Militar encara-se o impacto ambiental como uma das 

problemáticas para o planeamento de operações militares na atualidade; 

[...] de forma bastante simples; 

[...] com o propósito de preservação das áreas de instrução e de manobra escolar; 

[...] tudo aquilo que está relacionado com as normas técnicas do armamento e segurança na 

instrução; 
[...] pois em alguns casos a falta do estudo prévio sobre os impactos relacionados com 

determinada atividade podem acarretar consequências, até judiciais, em setores sociais 

diversos, dependendo da atividade executada; 

[...] para diminuir o risco de contaminação de mananciais, morte de animais e 

desmatamento desnecessário; 

[...] na engenharia está prevista uma equipa de controle de danos; 

[...] está prevista a confeção do Plano de Gestão Ambiental, que trata destes assuntos; 

[...] sim, pois já foi atingido um nível de consciência suficiente para se pensar sempre nesse 

assunto. Além disso, é preciso lembrar que não estamos sozinhos neste mundo. 
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GRÁFICO 12 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE O 

PLANEAMENTO DOS EXERCÍCIOS NO TERRENO QUE POSSAM IMPACTAR O MEIO AMBIENTE NA 

AMAN 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da AMAN (2017) 

 

A outra pergunta sobre o planeamento de atividades militares práticas para os 

cadetes inquiriu-se se está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da 

utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de 

transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que possam impactar o 

meio ambiente. Sobre a opinião dos cadetes em relação a esta pergunta, 41% responderam 

que estão previstas medidas de mitigação para os impactos, 30% negaram que sejam previstas 

e 29% não souberam responder. 

Quanto aos chefes de secção, os instrutores e os professores inquiridos (GRÁFICO 

13), 55% deles não souberam informar e/ou desconhecem e 5% responderam que não estão 

previstas medidas de mitigação, estando prevista apenas uma equipa de combate a incêndio 

durante a realização de tiro. 40% afirmaram existir as medidas de mitigação para as atividades 

militares práticas: 

 

[...] como controle de danos durante os exercícios e instruções no terreno para que a área 

possa continuar a ser utilizada (14); 

[...] conforme as NOSIGA e demais normas, para evitar consequências de todas as ordens, 

inclusive jurídicas (10); 

[...] além dos procedimentos de segurança, reconhecimentos e outras medidas que 
antecedem exercícios dessa natureza, é sempre designada uma equipa de controle de danos 

(6); 

[...] restringir os locais de deslocamento de viaturas, delimitar os locais específicos para 

realização de disparos e detonação de cargas explosivas, bem como o volume do material a 

ser utilizado. Recolha de todos os resíduos gerados durante e no fim de qualquer atividade 

(5); 

[...] sobretudo quando há riscos de incêndio. Além do horário para a execução da atividade, 

há sempre uma equipa pronta a intervir para evitar um dano maior (2); 

[...] por uma questão de diretriz da Força e consciência social (2); 
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[...] a 3.ª Secção prevê um plano de gestão de recursos da área de instrução. São regras 

gerais. O grande desafio seria equilibrar a ação militar e os entraves burocráticos. Seria 

mais uma atividade-meio incluída no processo que tornaria penosa e burocrática demais 

uma atividade eminentemente prática. Estamos numa instituição voltada para a formação, 

onde outras áreas muito mais importantes deverão ser compartilhadas. Então, tais medidas 

serviriam para restringir o processo de condução de operações militares. 

 

 

GRÁFICO 13 - PREVISÃO DE MEDIDAS PARA MITIGAR OS IMPACTOS PROVENIENTES DOS 
EXERCÍCIOS NO TERRENO QUE POSSAM AFETAR O MEIO AMBIENTE NA AMAN 
FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da AMAN (2017) 

 

A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

realidade, distribuídos pelos indicadores conhecimento; conteúdo e planeamento de 

atividades militares práticas, pode-se analisar o processo ensino-aprendizagem da gestão 

de risco de desastres que ocorre, atualmente, na AMAN. 

O processo ensino-aprendizagem da Academia, especificamente no tocante à 

gestão de risco de desastres ministrada aos cadetes, tem ocorrido de maneira sistematizada, se 

se considerar a existência das NOSIGA, além dos PLADIS e do PLANID de algumas 

disciplinas que abordam o assunto, orientando a gestão ambiental, inclusive quanto à gestão 

de risco de desastres. Os instrutores e os professores, com o seu conhecimento e a sua 

experiência sobre o assunto, e conforme a oportunidade de o abordar nas suas instruções, têm 

proporcionado boas oportunidades de teoria e prática sobre gestão de risco de desastres. 

Durante a identificação da realidade sobre o tema, percebe-se a existência da perceção dos 

instrutores e dos professores de que educação ambiental envolve, também, o conteúdo de 

gestão de risco de desastres. 

A legislação do Exército citada pelos inquiridos traz as orientações gerais para a 

Política e o Sistema de Gestão Ambiental da Força, e orientações sobre o controle ambiental 

nas organizações militares. Os militares fizeram referência à Portaria n.° 014, de 2008, sobre 
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as Normas para a Promoção da Educação Ambiental no Exército; à Portaria n.º 001, de 2011, 

sobre as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no Exército e às 

NOSIGA. Essa legislação aborda questões sobre gestão de risco de desastres como parte da 

gestão ambiental. 

A ausência de capacitação do corpo docente permanente sobre o assunto, embora 

prevista nas NOSIGA, bem como uma quantidade considerável de instrutores e de professores 

ter sido transferida para a AMAN no início do ano de 2017, explica o desconhecimento da 

legislação ambiental nacional e a do EB e a da própria gestão de risco de desastres ministrada 

na Academia. Ao responderem o questionário, 36% dos instrutores e dos professores 

encontravam-se no desempenho da sua função há menos de um ano, o que revela o 

desconhecimento do PLADIS e do PLANID das disciplinas que ministram, o planeamento 

completo de todas as instruções e atividades que ocorrem na Academia durante o ano letivo, 

inclusive da capacitação existente para o corpo docente permanente. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria necessidade da gestão de risco de 

desastres 

 

A quarta categoria necessidade sobre Gestão de Risco de Desastres na AMAN será 

analisada, a partir dos seguintes indicadores: capacitação (para os chefes de secção, os 

instrutores e os professores); conhecimento (dos chefes de secção, dos instrutores e dos 

professores); conteúdo (para os cadetes); processo ensino-aprendizagem. O diagnóstico 

realizado sobre a realidade da Gestão de Risco de Desastres na AMAN, a partir da análise 

dos questionários, permite identificar a necessidade sobre o assunto, conforme os indicadores 

elaborados para essa categoria. 

O interesse dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores em realizar 

alguma capacitação sobre educação ambiental, cujos temas desejam aperfeiçoar em benefício 

do seu próprio conhecimento, também está relacionado com a gestão de risco de desastres, 

tais como: gestão de resíduos; recursos hídricos e florestas; licenças ambientais; controle de 

danos ambientais em operações militares; contaminação do solo causada por combustíveis e 

óleos fósseis; emissão de gases poluentes; sustentabilidade nas obras de construção civil; 

desmatamento; auditoria e perícia ambiental; possibilidades de exploração sustentável na 

Amazónia; reaproveitamento de resíduos para produção de energia; adequação e gestão de 

postos de abastecimento; economia circular, entre outros. A lista de temas de interesse é 

variada e revela quanto os militares se interessam em aprender educação ambiental, tendo em 
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vista uma maior consciencialização acerca da relação entre meio ambiente, segurança e forças 

armadas. Esse interesse também explica os conteúdos que os instrutores e os professores 

desejam ministrar aos cadetes, devido à sua importância na rotina dos futuros oficiais. 

Ainda sobre a capacitação dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores 

sobre gestão de risco de desastres, um terço dos militares inquiridos incluem, nos seus 

planeamentos de exercícios práticos militares, a realização de estudos de impacto ambiental, 

caso necessário. Isso porque as NOSIGA e o RISG preveem esse tipo de planeamento, 

justamente para minimizar os prejuízos ambientais que afetam o ambiente, os seres que ali 

residem e a população local, além do prejuízo na imagem do EB e o de eventuais ações 

judiciais a propósito. No entanto, quanto às dificuldades encontradas pelos militares que os 

impedem de realizar tal estudo, alegou-se a falta de capacitação dos instrutores e dos 

professores para cumprir essa missão e de especialistas de impacto ambiental, o que daria 

validade ao EIA. Eles estão conscientes, como se pode verificar nas suas respostas, que 

necessitam de aprender e de aprofundar o tema educação ambiental para além do enfoque 

naturalista, pois o oficial que está a ser formado por eles deverá estar capacitado para atuar em 

ações relacionadas com a gestão ambiental conforme o ordenamento jurídico. Essas ações 

envolvem atuação militar em ajuda humanitária, operações de paz, ações subsidiárias de apoio 

governamental, operações interagências, etc. O currículo da Academia, embora saturado de 

disciplinas e de conteúdos a serem ministrados, continua a acolher outros temas, como é o 

caso da educação ambiental, numa abordagem transversal, multidisciplinar e interdisciplinar, 

para que a teoria aproveite ao máximo os desafios da profissão militar. 

Nos seus planeamentos dos exercícios no terreno, os chefes de secção, os instrutores 

e os professores têm incluído medidas para mitigar os impactos provenientes dessas 

atividades, ratificando essa necessidade do processo ensino-aprendizagem. O grande 

número de militares que desconhecem ou não souberam informar sobre essa situação está 

provavelmente relacionado com o universo de militares recém-chegados à AMAN; 44 oficiais 

desempenham há menos de um ano a função (QUADRO 25), militares que, na altura da 

participação na pesquisa, desconheciam todo o processo de ensino e as orientações relativas 

ao planeamento das atividades militares práticas. 

A partir dos resultados identificados nos questionários classificados na categoria 

necessidade, distribuídos pelos indicadores; capacitação; conhecimento e conteúdo; é 

possível analisar as necessidades no processo ensino-aprendizagem da gestão de risco de 

desastres na EsPCEx. 
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O processo ensino-aprendizagem da AMAN sobre gestão de risco de desastres, 

analisado a partir da opinião dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores que 

participaram no inquérito, mostra uma divergência quanto ao conhecimento dos militares 

sobre as orientações contidas na Portaria n.º 014-DEP, de 2008, e a execução dessas 

determinações pelos instrutores e pelos professores: a abordagem do tema Cooperação e 

Operações Interagências para Combate às Catástrofes Ecológicas; a realização de estudos de 

impacto ambiental; a previsão de medidas de mitigação para os impactos das atividades 

práticas militares no terreno. 

A necessidade de capacitação sobre temas da educação ambiental, relacionados com 

a gestão de risco de desastres, tem sido apontada como indispensável para o aperfeiçoamento 

das atividades relativas a esse que é um assunto importante e previsto nas instruções. Repete-

se, nesse caso, também, a necessidade detetada referente à desatualização dos militares quanto 

à legislação ambiental do Exército, que tem sido acrescida de várias regulamentações. Os 

próprios militares relatam que foram educados e formados numa época na qual o assunto não 

era abordado, pois não recebia a atenção devida. Outra necessidade identificada, novamente, 

reside no que deveria ser o aumento da comunicação entre os instrutores do Corpo de Cadetes 

e os professores da Divisão de Ensino, promovendo a divulgação dos conteúdos e das 

atividades comuns a ambos os setores da Academia e fomentando mais atividades 

interdisciplinares, como as situações integradoras. 

 

 

5.3 POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO INICIAL DOS OFICIAIS DA LINHA DE 

ENSINO MILITAR BÉLICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA GESTÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS 

 

 

5.3.1 Análise e interpretação dos dados 

 

5.3.1.1 Escola Preparatória de Cadetes do Exército 
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Análise e interpretação dos questionários: categoria possibilidade da educação ambiental 

 

A quinta categoria a ser analisada nos questionários da EsPCEx é a possibilidade 

sobre a Educação Ambiental nesta Escola, cujos indicadores são: conhecimento (dos alunos); 

capacitação (para os chefes de secção, os instrutores e os professores); conteúdo (para os 

alunos); educação ambiental como disciplina; processo ensino-aprendizagem. Os 

diagnósticos realizados sobre a realidade e necessidade da Educação Ambiental na EsPCEx, 

a partir da análise dos questionários, permitem identificar a possibilidade sobre o assunto, 

conforme os indicadores elaborados para essa categoria. 

A EsPCEx está em processo de elaboração da documentação interna relativa à 

educação ambiental, no qual todas as Divisões da Escola estão a contribuir com a construção 

do Plano de Gestão Ambiental da Escola e a do Plano de Logística Sustentável. Esses 

documentos são importantes porque, além da estruturação da gestão ambiental e da logística 

sustentável, a capacitação interna para o corpo docente permanente, incluindo os chefes de 

secção, os instrutores e os professores, está a ser planeada e atualizada. O incremento na 

capacitação interna quanto à atualização e inclusão de assuntos, da legislação ambiental 

nacional, internacional e do Exército Brasileiro, bem como de incentivo à capacitação 

continuada externa em instituições de ensino militares e civis – já incentivada pela direção de 

ensino da EsPCEx –, fortalece a abordagem da educação ambiental na Escola e procura 

adequação às exigências da Força. 

As possibilidades quanto à atualização e inclusão de conteúdos para os alunos são 

apresentadas pelos militares inquiridos como fator fundamental. Como oportunidade de 

aperfeiçoamento na educação ambiental ministrada na Escola, e consequente aprofundamento 

do conhecimento dos alunos quanto aos conteúdos ministrados, os inquiridos elencaram: a 

inclusão do enfoque jurídico e do socioambiental nas abordagens do tema, destacando-se o 

enfoque jurídico como o mais citado (37%), devido à relevância do conhecimento sobre a 

legislação ambiental e as implicações jurídicas para a Força, condizente com o nível inicial do 

Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira; trabalhar desde o início da formação 

do oficial a consciencialização sobre a utilização sustentável dos recursos naturais para uma 

atuação correta do militar, durante sua carreira, no ambiente em que trabalha; promover mais 

realizações sobre educação ambiental, incluindo estudos de caso, práticas interdisciplinares 

nos exercícios de terreno, vídeos e documentários atuais, debates com o meio académico, etc. 

A opinião dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores sobre a 

sistematização da educação ambiental como disciplina específica que integre o currículo é 
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que 41% não acreditam que essa seria a melhor opção e 3% não souberam informar. Mas a 

maioria dos militares inquiridos, 56%, responderam que educação ambiental estruturada como 

disciplina específica do currículo seria mais bem ministrada porque: 

 

[...] haveria mais carga horária para transmitir informações ao corpo discente (4); 

[...] os alunos teriam mais acesso às informações, maior dedicação e o tema teria uma 

abordagem mais proveitosa (3); 

[...] haveria pessoal especializado para ministrar o tema (2); 

[...] a educação ambiental seria mais bem planeada e estruturada (2); 

[...] existiria toda uma atenção voltada para o assunto nos moldes das outras disciplinas (2); 

[...] haveria pessoas especialistas no assunto para transmitir melhor os conhecimentos (2); 

[...] principalmente sobre assuntos como o impacto da atividade militar no ambiente, 

preservação das espécies endémicas de áreas onde há instrução militar; 

[...] poderiam ser explorados os diferentes enfoques da educação ambiental. 

 

Como a EsPCEx está em processo participativo de elaboração da documentação 

interna relativa à gestão ambiental, a possibilidade de aperfeiçoamento do processo ensino-

aprendizagem da educação ambiental está favorável. Os instrutores e os professores da área 

de Biologia que foram redistribuídos para a gestão ambiental, após a transformação da Escola 

para instituição de ensino superior militar, são um reforço fundamental para planear e 

implementar ações de caráter transversal, multidisciplinar e/ou interdisciplinar. A atualização 

das fontes de consulta para a reestruturação da educação ambiental também se apresenta como 

aspeto essencial para que as atividades sejam mais reais e próximas das atividades que os 

futuros oficiais desempenharão nas suas carreiras. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria possibilidade da gestão de risco de 

desastres 

 

A sexta categoria a ser analisada nos questionários da EsPCEx é a possibilidade 

respeitante à Gestão de Risco de Desastres nesta Escola, cujos indicadores são: capacitação 

(para os chefes de secção, os instrutores e os professores); conteúdo (para os alunos); 

processo ensino-aprendizagem. Os diagnósticos realizados sobre a realidade e necessidade 

da Gestão de Risco de Desastres na EsPCEx, a partir da análise dos questionários, permitem 

identificar a possibilidade sobre o assunto, conforme os indicadores elaborados para essa 

categoria. 

A capacitação para os chefes de secção, os instrutores, os professores e para os 

demais membros da Escola apresenta-se como uma possibilidade eficaz para atualização, 

discussões e aprofundamento sobre a gestão de risco de desastres. O assunto ainda não é do 
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conhecimento de boa parte dos militares, o que tem causado diferenças na sua abordagem 

durante o planeamento e a realização das atividades práticas militares. Os militares indicam, 

nas suas respostas, que a educação ambiental engloba a gestão de risco de desastres, ao 

apresentarem a importância de proteger as áreas pertencentes ao EB, de realizar as suas 

atividades militares rotineiras e de treino sem ter impacto e danificar o meio ambiente, de 

conhecer a legislação pertinente relativa ao meio ambiente, pois todas as suas ações 

influenciam a qualidade de vida da geração atual e das futuras.  

Os chefes de secção, os instrutores e os professores participantes no inquérito foram 

questionados sobre quais são os cinco principais conteúdos, em ordem de prioridade, que 

devem ser abordados em educação ambiental para os alunos da EsPCEx. Os dez assuntos de 

educação ambiental listados para escolha abordavam uma amplitude de temas relacionados 

com o estudo da gestão de risco de desastres: 

• Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB; 

• Legislação ambiental brasileira e do EB; 

• Sustentabilidade na rotina das organizações militares; 

• Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas; 

• Segurança, defesa e questões ambientais; 

• Alterações climáticas, segurança e defesa; 

• Soberania nacional e questões ambientais; 

• Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas; 

• Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos; 

• Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades 

militares. 

O QUADRO 26 apresenta as prioridades dadas pelos chefes de secção, pelos 

instrutores e pelos professores, conforme o reordenamento das escolhas de cada um dos 

grupos de militares da Escola, respeitando a prioridade dada por cada um e a quantidade de 

vezes que cada tema foi escolhido no universo de cada grupo: 
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QUADRO 26 - PRINCIPAIS ASSUNTOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SEREM ABORDADOS 

NA ESPCEX SEGUNDO OS CHEFES DE SECÇÃO E OS INSTRUTORES/PROFESSORES 

 

PRIORIDADE CHEFES DE SECÇÃO INSTRUTORES / PROFESSORES 

1.º 
Sustentabilidade na rotina das organizações 

militares 
Legislação ambiental brasileira e do EB 

2.º Legislação ambiental brasileira e do EB 
Sustentabilidade na rotina das organizações 

militares 

3.º 

Monitorização e medição de aspetos 

ambientais resultantes de atividades 

militares 

Preservação das áreas protegidas sob 

jurisdição do EB 

4.º 
Preservação das áreas protegidas sob 

jurisdição do EB 
Soberania nacional e questões ambientais 

5.º Segurança, defesa e questões ambientais Segurança, defesa e questões ambientais 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx (2017) 

 

Com o propósito de apresentar a opinião unificada do público-alvo participante no 

questionário, seguindo os mesmos critérios de reordenamento aplicados no quadro acima, 

conclui-se que o QUADRO 27 ilustra a prioridade dos principais assuntos sobre educação 

ambiental a serem ministrados na EsPCEx: 

 

QUADRO 27 - PRINCIPAIS ASSUNTOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SEREM ABORDADOS 

NA ESPCEX 

 

PRIORIDADE ESPCEX 

1.º 
Sustentabilidade na rotina das organizações 

militares 

2.º Legislação ambiental brasileira e do EB 

3.º 
Preservação das áreas protegidas sob 

jurisdição do EB 

4.º Segurança, defesa e questões ambientais 

5.º Soberania nacional e questões ambientais 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx (2017) 

 

A escolha feita pelos chefes de secção, pelos instrutores e pelos professores 

assemelham-se, à exceção dos temas «Monitorização e medição de aspetos ambientais 

resultantes de atividades militares» e «Soberania nacional e questões ambientais». Os cinco 

assuntos que representam a sugestão dos militares da EsPCEx participantes no questionário 

são conteúdos que integram estudos sobre questões ambientais catalisadoras de possíveis 

ruturas no funcionamento da sociedade, causando impactos negativos significativos no país, 

na sua população e no seu ambiente. Os temas para constituirem a educação ambiental na 
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EsPCEx são atuais e integram a realidade dos militares da Força, respeitando as limitações da 

maturidade dos alunos que se encontram no 1.º ano do Curso de Formação e Graduação de 

Oficiais de Carreira e a missão da Escola. Após apresentar a análise e a interpretação dos 

questionários da AMAN, particularmente na categoria possibilidade da Gestão de Risco de 

Desastres, a síntese sobre essa prioridade de assuntos a serem ministrados na educação 

ambiental estará completa e inteiramente esclarecida. 

O processo ensino-aprendizagem da gestão de risco de desastres da EsPCEx no 

tocante à possibilidade de aperfeiçoamento está bem encaminhada considerando-se o que os 

chefes de secção, os instrutores e os professores já demonstram conhecer e aplicar nas 

atividades curriculares. Algumas sugestões a serem indicadas referem-se à oferta de 

capacitação, voluntária, sob diferentes formatos; ampla divulgação de fontes de consulta 

atualizadas para os membros da Escola; principalmente para os instrutores e professores; 

uniformização e registo documental sobre os procedimentos metodológicos a serem aplicados 

na realização de atividades práticas multidisciplinares e/ou interdisciplinares. 

 

5.3.1.2 Academia Militar das Agulhas Negras 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria possibilidade da educação ambiental 

 

A quinta categoria a ser analisada nos questionários da AMAN é a possibilidade 

respeitante à Educação Ambiental nesta Academia, cujos indicadores são: conhecimento (dos 

cadetes); capacitação (para os chefes de secção, os instrutores e os professores); conteúdo 

(para os cadetes); educação ambiental como disciplina; processo ensino-aprendizagem. Os 

diagnósticos realizados sobre a realidade e necessidade da Educação Ambiental na AMAN, a 

partir da análise dos questionários, permitem identificar a possibilidade sobre o assunto, 

conforme os indicadores elaborados para essa categoria. 

A AMAN incentiva os membros do corpo docente permanente a buscarem 

capacitação em diversas áreas do conhecimento, incluindo educação ambiental. Conforme 

previsto nas NOSIGA, o incremento na capacitação interna quanto à educação ambiental, 

promovendo a atualização da legislação ambiental nacional, internacional e do Exército 

Brasileiro – valendo-se de formatos variados, em módulos por assuntos, cursos à distância, 

grupos de discussão, videoconferências, etc. –, bem como de disponibilização de fontes de 

consulta, fortalece a abordagem da educação ambiental na Academia e procura adequação às 

exigências da Força. 
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As possibilidades quanto à atualização e à inclusão de conteúdos para os alunos são 

apresentadas pelos militares inquiridos como aspeto primordial. Como oportunidade de 

melhoria na educação ambiental ministrada na Academia, e consequente aprofundamento do 

conhecimento dos alunos, os inquiridos listaram: a inclusão do enfoque jurídico e do 

socioambiental nas abordagens do tema, destacando-se o enfoque jurídico como o mais citado 

(41%), devido à relevância do conhecimento sobre a legislação ambiental e implicações 

jurídicas para a Força, condizente com o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 

Carreira, para além do enfoque naturalista; o oficial da LEMB irá trabalhar em diversas 

situações do quotidiano e das operações de distintas naturezas da Força com questões 

ambientais. Para que ele esteja capacitado para atuar conforme a legislação em vigor, durante 

a sua formação inicial o tema deve ser ministrado com a maior carga possível, associando-o 

às disciplinas profissionais, relacionando a teoria com os exercícios no terreno, como 

decorrência de competências normais da profissão, e não como um conteúdo excedentário a 

ser ministrado de maneira isolada do restante do currículo. 

A opinião dos chefes de secção, dos instrutores e dos professores sobre a 

possibilidade de sistematização da educação ambiental como disciplina específica que 

integra o currículo, a maioria dos militares inquiridos, 56%, responderam que a educação 

ambiental estruturada como disciplina específica do currículo seria mais bem ministrada 

porque: 

 

[...] a abordagem interdisciplinar não supre a necessidade de carga horária necessária ao 

conteúdo da temática ambiental, tendo em vista a sua relevância, havendo planeamento de 

atividades, avaliações e discussões mais aprofundadas, proporcionando maior 

conhecimento (26); 

[...] teria um responsável especialista no tema para ministrar educação ambiental, 

trabalhando os conhecimentos (9); 

[...] daria um conhecimento amplo acerca do assunto ao mesmo tempo que ele seria 

estruturado para atender às necessidades do futuro oficial no mundo globalizado (9); 
[...] haveria uma matéria que procuraria a interdisciplinaridade da Educação Ambiental com 

outros assuntos de interesse e não apenas o contrário (8). 

 

No entanto, entre os 33% dos inquiridos que responderam que a educação ambiental 

estruturada como uma disciplina do currículo não seria a melhor opção, alguns instrutores 

justificaram as suas opiniões com aspetos importantes para a análise desta categoria 

possibilidade: 

 

[...] não se trata de um assunto que deva ser abordado isoladamente e sim uma preocupação 

contida em todas as operações, missões e atividades. Trata-se de uma questão de 

mentalidade a ser adquirida por todos (2); 
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[...] não, porque é bastante provável que essa disciplina ficasse a cargo de uma Cadeira de 

Ensino da Divisão de Ensino (DE), ou como apresentação de um dos Cursos do Corpo de 

Cadetes (CC), e não há interdisciplinaridade entre DE e CC ou mesmo entre as Cadeiras de 

Ensino e Cursos. Então a disciplina, o seu conteúdo e as atividades seriam estanques; 

[...] não. Acredito que o tema deva ser estudado dentro de um quadro prático de operações 

militares e dentro de módulos de gestão organizacional. O enfoque não é formar o gestor 

ambiental, mas sim o gestor militar. Estudar os aspetos ambientais dentro das competências 

que já existem parece-me mais adequado. 

 

A maioria dos cadetes, 69%, discorda de que educação ambiental deva ser 

estruturada e ministrada como disciplina no currículo da AMAN, enquanto 22% concordam 

que seria mais bem ensinada e 9% não souberam opinar. 

Esses argumentos contrários à estruturação da educação ambiental como disciplina 

vão ao encontro do preconizado pela Portaria n.º 014-DEP, de 2008 (Exército Brasileiro, 

2008a), que prevê a educação ambiental como um tema transversal às disciplinas; e pela 

Portaria n.º 152-EME, de 2010 (Exército Brasileiro, 2010c), que orienta a elaboração dos 

currículos do novo Curso de Formação de Oficiais que passou a vigorar a partir de 2012, 

definindo que o oficial da LEMB deve ser capacitado para trabalhar em ambientes difusos, 

para operar em ambientes incertos que envolvem múltiplos cenários. O aperfeiçoamento do 

processo ensino-aprendizagem da educação ambiental encontra, nesses últimos argumentos 

apontados pelos instrutores, um importante rumo para a transformação dos enfoques a serem 

abordados. 

 

Análise e interpretação dos questionários: categoria possibilidade da gestão de risco de 

desastres 

 

A sexta categoria a ser analisada nos questionários da AMAN é a possibilidade 

respeitante à Gestão de Risco de Desastres nesta Academia, cujos indicadores são: 

capacitação (para os chefes de secção, os instrutores e os professores); conteúdo (para os 

cadetes); processo ensino-aprendizagem. Os diagnósticos realizados sobre a realidade e 

necessidade da Gestão de Risco de Desastres na AMAN, a partir da análise dos questionários, 

permitem identificar a possibilidade sobre o assunto, conforme os indicadores elaborados para 

essa categoria. 

Segundo a opinião dos próprios militares da Academia, as práticas ambientais 

militares no setor militar brasileiro têm potencial para promover uma gestão ambiental de 

excelência, mas, para que isso ocorra, é necessário superar a precariedade atual da 

comunicação interna sobre o tema. Com a padronização de fontes de consulta utilizadas, 
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esclarecimento das diretrizes da Força sobre gestão de risco de desastres, planeamento 

estruturado quanto à abordagem transversal e interdisciplinar do tema no currículo da 

Academia, será viável a concretização de um ensino atual e eficaz para o Curso de Formação 

e Graduação de Oficiais de Carreira. Com esse aperfeiçoamento na formação inicial, acredita-

se que será possível uma mudança, a médio prazo, na gestão ambiental, com o chamado 

«efeito dominó», no qual oficiais mais bem formados, com o potencial de multiplicadores de 

conhecimento entre os seus subordinados nas organizações militares, aperfeiçoam as 

atividades da rotina militar e, também, as operações militares. Essa mesma situação 

potenciadora de difusão de conhecimento também se aplicará ao corpo docente permanente da 

Academia que será contemplado com capacitação adequada sobre gestão de risco de 

desastres, pois, com a rotatividade dos militares durante a sua carreira, noutras oportunidades 

realizarão outros tipos de missão em outras OM difundindo e aplicando, também, o que 

aprenderam na capacitação continuada durante a sua permanência como chefe, como 

instrutor ou como professor. 

No questionário destinado aos cadetes, foram elaboradas duas perguntas sobre a 

opinião deles em relação à pertinência de abordar determinados assuntos na educação 

ambiental. A primeira pergunta foi se o cadete concordava que a educação ambiental, na 

AMAN, deveria abordar «Alterações climáticas como ameaça, tanto militar como não 

militar»; 65% concordaram que deve o tema deve ser abordado, 25% discordaram e 10% não 

souberam responder. 

A segunda pergunta foi se o cadete concordava que a educação ambiental, na 

AMAN, deveria abordar «Gestão de riscos e situações de emergência decorrentes de 

alterações climáticas»; 76% responderam que o tema deve ser abordado, 19% responderam 

que não e 5% não souberam informar. 

Os chefes de secção, os instrutores, os professores e os cadetes, participantes do 

inquérito, foram questionados sobre quais são os cinco principais conteúdos, por ordem de 

prioridade, que em sua opinião deveriam ser abordados em educação ambiental para os 

cadetes da AMAN. Os dez assuntos de educação ambiental listados para escolha abordavam 

uma amplitude de temas relacionados com o estudo da gestão de risco de desastres: 

• Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB; 

• Legislação ambiental brasileira e do EB; 

• Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM); 
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• Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas; 

• Segurança, defesa e questões ambientais; 

• Alterações climáticas, segurança e defesa; 

• Soberania nacional e questões ambientais; 

• Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas; 

• Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos; 

• Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades 

militares. 

O QUADRO 28 apresenta as prioridades dadas pelos chefes de secção, pelos 

instrutores e pelos professores, conforme o reordenamento das escolhas de cada um dos 

grupos de militares da Academia, respeitando a prioridade dada por cada um e a quantidade 

de vezes que cada tema foi escolhido no universo de cada grupo: 

 

QUADRO 28 - PRINCIPAIS ASSUNTOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SEREM ABORDADOS 

NA AMAN SEGUNDO OS CHEFES DE SECÇÃO, OS INSTRUTORES/PROFESSORES E OS CADETES 

 

PRIORIDADE CHEFES DE SECÇÃO 
INSTRUTORES / 

PROFESSORES 
CADETES 

1.º 

Monitorização e medição de 

aspetos ambientais 

resultantes de atividades 

militares 

Legislação ambiental 

brasileira e do EB 

Legislação ambiental 

brasileira e do EB 

2.º 
Legislação ambiental 

brasileira e do EB 

Preservação das áreas 

protegidas sob jurisdição do 

EB 

Preservação das áreas 

protegidas sob jurisdição do 

EB 

3.º 

Preservação das áreas 

protegidas sob jurisdição do 

EB 

Monitorização e medição de 

aspetos ambientais 

resultantes de atividades 

militares 

Segurança, defesa e 

questões ambientais 

4.º 
Sustentabilidade na rotina 

das organizações militares 

Soberania nacional e 

questões ambientais 

Soberania nacional e 

questões ambientais 

5.º 
Soberania nacional e 

questões ambientais 

Sustentabilidade na rotina 

das organizações militares 

Monitorização e medição de 

aspetos ambientais 

resultantes de atividades 

militares 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da AMAN (2017) 

 

Com o propósito de apresentar a opinião unificada do público-alvo participante do 

questionário, seguindo os mesmos critérios de reordenamento aplicados no quadro acima, 

conclui-se que o QUADRO 29 ilustra a prioridade dos principais assuntos sobre educação 

ambiental a serem ministrados na AMAN: 
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QUADRO 29 - PRINCIPAIS ASSUNTOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SEREM ABORDADOS 
NA AMAN 

 

PRIORIDADE AMAN 

1.º Legislação ambiental brasileira e do EB 

2.º 
Preservação das áreas protegidas sob 

jurisdição do EB 

3.º 

Monitorização e medição de aspetos 

ambientais resultantes de atividades 

militares 

4º. Soberania nacional e questões ambientais 

5.º Segurança, defesa e questões ambientais 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da AMAN (2017) 

 

A escolha dos cinco principais temas, feita pelos chefes de secção, pelos instrutores e 

pelos professores foi igual, alternando, apenas, a ordem de prioridade que cada grupo deu aos 

assuntos. Os cinco conteúdos que representam a sugestão dos militares da AMAN, 

participantes no questionário, são temas que integram o estudo sobre questões ambientais 

fomentadoras de interferências no funcionamento da sociedade, causando impactos negativos 

significativos no país, na sua população e no seu ambiente. Os conteúdos sugeridos para 

integrar a educação ambiental na AMAN são pertinentes reletivamente à situação atual global 

e nacional, e integram a realidade dos militares do Exército Brasileiro cada vez mais. 

Quanto à prioridade de temas escolhidos pelos cadetes em relação àquela selecionada 

pelos chefes de secção, pelos instrutores e pelos professores, a diferença nos cinco assuntos 

listados por cada grupo ocorreu apenas num assunto: enquanto o grupo de militares do corpo 

docente permanente optou por «Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de 

atividades militares», o grupo dos cadetes escolheu «Segurança, defesa e questões 

ambientais». Nas respostas de alguns instrutores sobre os assuntos trabalhados na educação 

ambiental, que se relacionam com gestão de risco de desastres, foi possível identificar 

conteúdos relacionados com a identificação de controle de danos e impactos ambientais, o que 

pode sugerir que os cadetes já possuam conhecimento sobre esse tema. Quando foi 

perguntado aos cadetes sobre considerar importante a inclusão do tema «Alterações climáticas 

como ameaça, tanto militar como não militar», 65% concordaram que o tema deve ser 

abordado em educação ambiental. Assim, depreende-se que essa relação entre alterações 

climáticas, segurança e meio ambiente lhes interessa muito. 
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O processo ensino-aprendizagem da gestão de risco de desastres da AMAN no 

tocante à possibilidade para aperfeiçoamento encontra-se contemplada nos PLADIS e nos 

PLANID, salvo algumas oportunidades de melhoria no tocante ao maior detalhe e 

planeamento registados nesses documentos curriculares, em todos os Cursos, sistematizando 

os assuntos a serem abordados e trabalhados com os cadetes, tanto nas disciplinas comuns 

quanto nas profissionais que assim permitem. Algumas sugestões a serem indicadas como 

possibilidade para a gestão de risco de desastres repetem o que já foi apresentado neste 

estudo, mas torna-se necessário ratificar as ideias principais: capacitação continuada para os 

membros da AMAN, considerando diferentes maneiras de abordar os temas e diversificando 

as oportunidades de participação; ampliar a divulgação de informação, em diversos níveis de 

aprofundamento, de fontes de consulta atualizadas para os membros da Academia; 

padronização e registo documental sobre os conteúdos, bibliografia e procedimentos 

metodológicos a serem aplicados na realização de atividades práticas multidisciplinares e/ou 

interdisciplinares. 

Finalizando esta análise, o QUADRO 30 apresenta a opinião final, unificada, do 

público-alvo participante no questionário aplicado na EsPCEx e na AMAN, seguindo os 

mesmos critérios de reordenamento aplicados nos quadros anteriores, concluindo-se a 

seguinte prioridade dos principais assuntos sobre educação ambiental a serem ministrados no 

Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico: 

 

QUADRO 30 - PRINCIPAIS ASSUNTOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SEREM ABORDADOS 

NO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE OFICIAIS DE CARREIRA DA LINHA DE ENSINO 

MILITAR BÉLICO 

 

PRIORIDADE ESPCEX E AMAN 

1.º Legislação ambiental brasileira e do EB 

2.º 
Preservação das áreas protegidas sob 

jurisdição do EB 

3.º 

Monitorização e medição de aspetos 

ambientais resultantes de atividades 

militares 

4.º Soberania nacional e questões ambientais 

5.º 
Sustentabilidade na rotina das organizações 

militares 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx e da AMAN (2017) 
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5.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

Ao analisar os questionários preenchidos pelos chefes de Divisão, pelos comandantes 

do Corpo de Alunos e do Corpo de Cadetes, pelos chefes de secção, pelos instrutores e pelos 

professores da EsPCEx e da AMAN, é importante comparar alguns resultados de ambas as 

escolas. 

Na EsPCEx, 38,5% do público-alvo convidado a participar no inquérito preencheu o 

questionário. Na AMAN, a participação foi de 37,9% no preenchimento dos inquéritos. Outro 

aspeto importante a ser destacado é que, em ambas as escolas, a rotatividade dos militares que 

ocupam as funções de chefia ou de instrutor/professor é alta, pois a maioria dos instrutores 

permanece por dois anos, em média, na função. A permanência dos chefes de secção varia 

mais, não sendo possível estabelecer um padrão de tempo mínimo ou máximo. Os professores 

militares são os que, geralmente, permanecem mais tempo ocupando a mesma função, embora 

também haja mudanças nas suas funções. 

Essa rotatividade grande dos militares selecionados como público-alvo, nesta etapa 

do estudo de caso, certamente interferiu nos resultados, especificamente na percentagem de 

chefes, de instrutores e de professores que marcaram a opção «não sei informar». Ainda que 

tenha ocorrido essa interferência, a amostra dos participantes permitiu traçar um quadro sobre 

a realidade da EA, bem como identificar necessidades e possibilidades do ensino, tanto na 

EsPCEx quanto na AMAN. 

Sobre a educação ambiental, o QUADRO 31 apresenta alguns dados que contribuem 

para melhor compreensão sobre como tem ocorrido a inclusão transversal dessa matéria, na 

prática, no currículo do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB: 
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QUADRO 31 - RESULTADOS DA CATEGORIA REALIDADE SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

ESPCEX E NA AMAN 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CATEGORIA: REALIDADE 

INDICADOR: CONHECIMENTO 

EsPCEx AMAN 

Conhecimento dos chefes, instrutores e professores 

quanto à legislação nacional e do EB sobre EA: 

- 52% desconhecem; 

- 48% conhecem. 

Conhecimento dos chefes, instrutores e professores 

quanto à legislação nacional e do EB sobre EA: 

- 55% desconhecem; 

- 45% conhecem. 

Importância de os instrutores e os professores 

estudarem EA: 

- 90% consideram importante; 

- 10% não consideram importante. 

Importância de os instrutores e os professores 

estudarem EA: 

- 93% consideram importante; 

- 7% não consideram importante. 

Importância de os alunos estudarem EA: 

- 85% consideram importante; 

- 15% não consideram importante. 

Importância de os cadetes estudarem EA: 

- 95% consideram importante; 

- 5% não consideram importante. 

Conhecimento dos alunos sobre se a EA ministrada 

na Escola é suficiente: 

- 44% consideram insuficiente; 

- 41% consideram suficiente. 

Conhecimento dos cadetes sobre se a EA ministrada 

na AMAN é suficiente: 

- 31% consideram insuficiente; 

- 26% consideram suficiente. 

CADETES 

Conhecimento dos cadetes quanto à legislação nacional e do EB sobre EA: 

- 87% desconhecem; 

- 13% conhecem. 

Importância de os cadetes estudarem EA: 

- 66% consideram importante; 

- 28% não consideram importante. 

Conhecimento dos cadetes sobre se a EA ministrada na AMAN é suficiente: 

- 44% consideram insuficiente; 

- 32% consideram suficiente. 

INDICADOR: CAPACITAÇÃO 

EsPCEx AMAN 

Participação dos chefes, dos instrutores e dos 

professores em capacitação sobre EA ocorrida na 

EsPCEx: 

- 81% não participaram; 

- 19% participaram. 

Participação dos chefes, dos instrutores e dos 

professores em capacitação sobre EA ocorrida na 

AMAN: 

- 93% não participaram; 

- 7% participaram. 

CADETES 

Participação dos cadetes em capacitação sobre EA ocorrida na EsPCEx e na AMAN: 
- 47% não participaram; 

- 26,5% participaram. 

INDICADOR: CONTEÚDO 

EsPCEx AMAN 

Inclusão transversal da EA em aulas e/ou instruções 

ministradas pelos instrutores e pelos professores: 

- 52% incluem; 

- 48% não incluem. 

Inclusão transversal da EA em aulas e/ou instruções 

ministradas pelos instrutores e pelos professores: 

- 27% incluem; 

- 73% não incluem. 

Abordagem da EA somente sob o enfoque naturalista 

na EsPCEx é suficiente: 

- 56% concordaram; 
- 41% discordaram. 

Abordagem da EA somente sob o enfoque naturalista 

na AMAN é suficiente: 

- 20% concordaram; 
- 56% discordaram. 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx e da AMAN (2017) 
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Tanto na EsPCEx quanto na AMAN constata-se um equilíbrio entre aqueles que 

conhecem (a documentação legal existente até o ano de 2010, maioritariamente) e os que 

desconhecem a legislação sobre EA nacional e do EB. Quanto aos cadetes, a maioria, 87%, 

conhece e apenas 13% desconhecem a referida legislação. No entanto, a grande maioria dos 

chefes, dos instrutores e dos professores não participaram, ainda, em nenhuma capacitação 

sobre EA oferecida por ambas as escolas. A diferença entre os cadetes que cursaram e os que 

não cursaram alguma capacitação sobre EA é menor, mas segue a tendência do que ocorre 

com o corpo docente permanente das escolas, cuja maioria não participou na capacitação 

sobre o assunto. A ausência de capacitação em EA (nomeadamente no que diz respeito à 

segurança, à gestão ambiental e à gestão de risco de desastres, englobando estudos complexos 

das FA e, principalmente, a atualização da legislação do EB sobre o tema), ainda que parte 

dos instrutores e dos professores conheçam a legislação desatualizada sobre o assunto, reflete-

se na falta de inclusão transversal do tema nas instruções ministradas aos alunos. Sobre esse 

conhecimento desatualizado da legislação nacional e do EB, constata-se que os assuntos 

ensinados aos alunos/cadetes têm sido conduzidos a partir da documentação desatualizada 

interna da Força e a partir das influências externas internacionais sobre o assunto; sendo 

pouco orientados pela legislação atual do EB sobre o tema. 

Na EsPCEx, metade deles tem trabalhado EA quando há a possibilidade de inclusão 

nas suas instruções; mas na AMAN, apenas um terço dos instrutores e dos professores 

abordam a EA nas suas aulas. Os instrutores e os professores sentem dificuldade em 

relacionar o assunto com as disciplinas que ministram, não identificam nos PLADIS 

orientações nem outro tipo de registo sobre o que abordar no que toca a EA. A falta de tempo 

(carga horária destinada à EA) e a excessiva quantidade de conteúdo a ser ensinada nas 

disciplinas são as dificuldades mais citadas como empecilho para incluir o tema nas 

instruções. 

Na EsPCEx e na AMAN, segundo o relato dos inquiridos, os instrutores e os 

professores, em conjunto com os chefes, têm procurado solucionar alguns óbices identificados 

para o ensino da EA, revisando alguns documentos de ensino e incluindo assuntos pertinentes; 

reformulando normas internas sobre gestão ambiental; aumentando o debate sobre o tema, 

seja em grupos ou buscando o conhecimento individualmente em fontes de consulta externas, 

nacionais e/ou internacionais. 

Algumas necessidades e possibilidades quanto à inclusão transversal da Educação 

Ambiental no currículo do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB 

são apresentadas no QUADRO 32: 
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QUADRO 32 - RESULTADOS DAS CATEGORIAS NECESSIDADE E POSSIBILIDADE SOBRE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESPCEX E NA AMAN 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CATEGORIAS: NECESSIDADE E POSSIBILIDADE 

INDICADOR: CONHECIMENTO 

EsPCEx AMAN 

Temas mais citados sobre os quais os chefes, os 

instrutores e os professores desejam aprender: 

- preservação ambiental; 

- reflorestamento. 

Temas mais citados sobre os quais os chefes, os 

instrutores e os professores desejam aprender: 

- gestão de resíduos; 

- legislação ambiental; 

- recolha seletiva de lixo; 

- preservação do meio ambiente; 

- licenças ambientais; 

- gestão ambiental; 

- recursos hídricos e florestas; 

- controle ambiental. 

INDICADOR: CAPACITAÇÃO 

EsPCEx AMAN 

Interesse dos chefes, dos instrutores e dos 

professores em cursar alguma capacitação sobre 

EA: 

- 48% não têm interesse; 

- 52% têm interesse. 

Interesse dos chefes, dos instrutores e dos professores 

em cursar alguma capacitação sobre EA: 

- 55% não têm interesse; 

- 45% têm interesse. 

INDICADOR: CONTEÚDO 

EsPCEx AMAN 

Sugestão para inclusão dos enfoques jurídico e 
socioambiental na abordagem da EA: 

- 37% sugeriram a inclusão do enfoque jurídico; 

- 11% sugeriram a inclusão do enfoque 

socioambiental; 

- 15% sugeriram a inclusão do enfoque jurídico e 

do socioambiental. 

Sugestão para inclusão dos enfoques jurídico e 
socioambiental na abordagem da EA: 

- 41% sugeriram a inclusão do enfoque jurídico; 

- 5% sugeriram a inclusão do enfoque socioambiental; 

- 28% sugeriram a inclusão do enfoque jurídico e do 

socioambiental. 

CADETES 

EA na AMAN deve abordar AC como ameaça, tanto militar como não militar: 

- 65% concordaram; 

- 25% discordaram. 

INDICADOR: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO DISCIPLINA 

EsPCEx AMAN 

Estruturação da EA como disciplina curricular seria 

melhor para o processo ensino-aprendizagem sobre 

o assunto: 

- 56% concorda; 

- 41% discorda. 

Estruturação da EA como disciplina curricular seria 

melhor para o processo ensino-aprendizagem sobre o 

assunto: 

- 56% concorda; 

- 33% discorda. 

CADETES 

EA deveria ser ministrada como disciplina curricular e não da forma transversal, como é atualmente: 

- 22% concorda; 

- 69% discorda. 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx e da AMAN (2017) 

 

Os chefes, os instrutores e os professores sugerem o aperfeiçoamento da abordagem 

da EA em ambas as escolas, incluindo o enfoque jurídico, principalmente, e o socioambiental 
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em complemento ao enfoque naturalista atualmente trabalhado nos cursos de formação do 

EB. A perceção dos inquiridos ratifica a consciência sobre a necessidade de aumentar o 

conhecimento sobre EA, devido à crescente participação do EB em operações de apoio ao 

governo e demais atividades subsidiárias já debatidas neste estudo. Também se confirma a 

preocupação destes militares quanto à necessidade de estudar as possibilidades de preservação 

e recuperação do meio ambiente para a população e para as gerações futuras. 

Aos cadetes foi perguntado se a educação ambiental, na AMAN, deveria abordar o 

assunto alterações climáticas como ameaça, tanto militar como não militar. A maioria dos 

cadetes concordou que o assunto deveria ser incluído na EA, o que pode indicar o interesse 

desse público-alvo por temas mais complexos relacionados com a EA, para além do enfoque 

naturalista. 

Quanto às dificuldades encontradas para incluir EA nas instruções, os inquiridos 

listaram algumas necessidades que precisam de ser equacionadas, tais como: aumentar a 

interdisciplinaridade; destinar uma carga horária específica para tratar do assunto nas 

disciplinas; atualizar as fontes de consulta; aumentar o contacto dos instrutores dos diferentes 

cursos com os professores das disciplinas académicas; e, mais uma vez, oferecer capacitação, 

em diferentes formatos e sobre diversos assuntos. 

Mais de metade dos inquiridos, em ambas as escolas, considera que se a educação 

ambiental fosse sistematizada como uma disciplina do currículo, o ensino seria mais bem 

estruturado, com carga horária específica e com conteúdos planeados adequadamente. Já os 

cadetes contrariaram o pensamento dos demais inquiridos, indicando que a maioria discorda 

que EA deveria ser uma disciplina curricular ao invés de ser abordada transversalmente, como 

ocorre atualmente. No entanto, percebe-se nas respostas dos chefes, dos instrutores e dos 

professores que a transversalidade do tema pode ser mais bem organizada e os assuntos 

devem ser atualizados, o que proporcionaria maior qualidade no conhecimento sobre EA, 

devido às suas características interdisciplinares e à necessidade de compartilhamento e 

desenvolvimento de conteúdo das disciplinas académicas com as profissionais em conjunto. 

Quanto à Gestão de Risco de Desastres, o QUADRO 33 apresenta alguns dados 

sobre a realidade do conteúdo e das atividades militares práticas planeadas para os 

alunos/cadetes previstas no currículo do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de 

Carreira da LEMB: 
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QUADRO 33 - RESULTADOS DA CATEGORIA REALIDADE SOBRE GESTÃO DE RISCO DE 

DESASTRES NA ESPCEX E NA AMAN 

 

GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES 

CATEGORIA: REALIDADE 

INDICADOR: CONTEÚDO 

EsPCEx AMAN 

Ensino do assunto Cooperação e Operações 

Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas para os alunos: 

- 11% responderam que é ensinado; 

- 56% responderam que não é ensinado. 

Ensino do assunto Cooperação e Operações Interagências 

para combate às catástrofes ecológicas para os cadetes: 

- 12% responderam que é ensinado; 

- 27% responderam que não é ensinado. 

CADETES 

Ensino do assunto Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes ecológicas para os 

cadetes: 

- 13% responderam que é ensinado; 

- 56% responderam que não é ensinado. 

INDICADOR: PLANEAMENTO DE ATIVIDADES MILITARES PRÁTICAS PARA OS ALUNOS 

EsPCEx AMAN 

Realização de EIA no planeamento dos 

exercícios no terreno: 

- 48% responderam que é realizado; 

- 19% responderam que não é realizado. 

Realização de EIA no planeamento dos exercícios no 

terreno: 

- 38% responderam que é realizado; 

- 17% responderam que não é realizado. 

Existência de medidas para mitigar os impactos 

ambientais provenientes da utilização de meios e 

equipamentos utilizados nas atividades práticas 

de ensino: 

- 48% responderam que existem; 
- 11% responderam que não existem. 

Existência de medidas para mitigar os impactos 

ambientais provenientes da utilização de meios e 

equipamentos utilizados nas atividades práticas de ensino: 

- 41% responderam que existem; 

- 30% responderam que não existem. 

CADETES 

Realização de EIA no planeamento dos exercícios no terreno: 

- 32% responderam que é realizado; 

- 49% responderam que não é realizado. 

Existência de medidas para mitigar os impactos ambientais provenientes da utilização de meios e 

equipamentos utilizados nas atividades práticas de ensino: 

- 41% responderam que existem; 

- 30% responderam que não existem. 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx e da AMAN (2017) 

 

Quanto à gestão de risco de desastres, o ensino da EA não tem contemplado 

satisfatoriamente esse importante assunto. Na EsPCEx, pode-se inferir que o tema é escasso e 

não há, praticamente, orientação para inclusão do tema registado nos PLADIS. No entanto, a 

Escola está a elaborar o Plano de Gestão Ambiental e o Plano de Logística Sustentável, 

estruturando, inclusive, a capacitação e assuntos a serem debatidos sobre o tema. 

Na AMAN, as NOSIGA orientam a gestão ambiental da Academia em todos os 

níveis, inclusive no que diz respeito ao ensino. Os PLADIS e os PLANID, principalmente a 

partir do 4.º ano do Curso de Formação e Graduação do Oficial de Carreira, registam alguns 

conteúdos relacionados com a gestão de risco de desastres, principalmente no Curso de 
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Engenharia. Há maior sistematização de temas relacionados com a gestão de desastres 

registado nos PLADIS e nos PLANID, mas não se identifica uma padronização de conteúdos 

básicos nos documentos curriculares dos sete Cursos da Academia, causando, aparentemente, 

graus diferenciados de conhecimento sobre EA. Mas a percentagem de instrutores e de 

professores que incluem o tema nas suas instruções, registado nos questionários, foi baixo, o 

que aumenta a diferenteça do conhecimento sobre EA nos diferentes Cursos da AMAN. 

Quanto à possibilidade de conteúdo sobre Gestão de Risco de Desastres ser incluído 

no currículo do Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB, o 

QUADRO 34 apresenta o resultado sobre a opinião dos chefes, dos instrutores, dos 

professores e dos cadetes no tocante à prioridade de assuntos a serem ministrados aos 

alunos/cadetes: 

 

QUADRO 34 - RESULTADOS DA CATEGORIA POSSIBILIDADE SOBRE GESTÃO DE RISCO DE 

DESASTRES NA ESPCEX E NA AMAN 

 

GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES 

CATEGORIA: POSSIBILIDADE 

INDICADOR: CONTEÚDO 

EsPCEx AMAN 

Sugestão de assuntos a serem incluídos no ensino da 

EA na EsPCEx: 

1º - sustentabilidade na rotina das OM; 

2º - legislação ambiental brasileira e do EB; 

3º - preservação das áreas protegidas sob jurisdição 

do EB; 

4º - segurança, defesa e questões ambientais; 

5º - soberania nacional e questões ambientais. 

Sugestão de assuntos a serem incluídos no ensino da 

EA na AMAN: 

1º - legislação ambiental brasileira e do EB; 

sustentabilidade na rotina das OM; 

2º - preservação das áreas protegidas sob jurisdição 

do EB; 

3º - monitorização e medição de aspetos ambientais 

resultantes de atividades militares; 

4º - soberania nacional e questões ambientais; 

5º - segurança, defesa e questões ambientais. 

CADETES 

EA na AMAN deve abordar gestão de riscos e situações de emergência decorrentes de AC? 

- 76% concordaram; 

- 19% discordaram. 

Sugestão de assuntos a serem incluídos no ensino da EA na AMAN: 

1º - legislação ambiental brasileira e do EB; sustentabilidade na rotina das OM; 

2º - preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB; 

3º - segurança, defesa e questões ambientais; 

4º - soberania nacional e questões ambientais; 

5º - monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares. 

FONTE: Questionários aplicados e respondidos pelo público-alvo da EsPCEx e da AMAN (2017) 

 

Outra pergunta feita exclusivamente aos cadetes quanto à inclusão de temas 

relacionados com as alterações climáticas, se a EA na AMAN deveria abordar gestão de 

riscos e situações de emergência decorrentes de AC, obteve o interesse da grande maioria, 

76% dos cadetes. Dessa forma, constata-se que a perceção deles quanto às relações entre 
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alterações climáticas e educação ambiental e segurança existe e requer ser estudada, 

principalmente por se verificar o interesse por assuntos que ocupam destaque no cenário 

internacional. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A relação do homem com a natureza tem sido, desde há muito tempo, de intensa 

exploração dos recursos naturais para o bem-estar humano. A partir da Revolução Industrial 

intensificou-se essa exploração, acelerando a degradação ambiental. O crescente aumento da 

emissão de gases de efeito de estufa na atmosfera, o desenvolvimento económico baseado na 

industrialização e o crescimento populacional têm agravado a interferência antrópica nas 

alterações climáticas. 

O Brasil possui 23 086 km de fronteira, sendo, aproximadamente, 7367 km 

marítimas e 15 791 km terrestres (IBGE, 2017c). Cerca de 11 728 km de fronteira terrestre 

situam-se na região amazónica, área sensível para a soberania e a integridade territorial, o que 

indica a sua importância nos documentos estratégicos brasileiros, particularmente no tocante à 

atuação do Exército Brasileiro. A região tem sido alvo da legislação brasileira quanto à 

preocupação com a conservação de seu bioma e redução do desmatamento, maior desafio para 

o país. O interesse internacional sobre a Amazónia é grande, também por estes motivos, o que 

pressiona ainda mais o governo brasileiro a atuar incisivamente no local, ação que tem sido 

delegada, prioritariamente, nas Forças Armadas. 

O Brasil, desde as suas origens, é um território reconhecido internacionalmente pela 

abundância em recursos naturais e hídricos, constatação que causou intensa exploração e 

degradação ambiental para subsidiar, principalmente, a riqueza de alguns impérios europeus. 

A partir da independência brasileira, o processo de desenvolvimento económico, nos mesmos 

moldes dos países desenvolvidos, tem-se baseado na industrialização, na urbanização e na 

agropecuária intensiva não sustentáveis. 

As discrepâncias sociais no país são muito acentuadas, destacando-se a distribuição 

desigual de rendimento, o elevado grau de pobreza, a escolarização precária, a urbanização 

desordenada, entre outras. Esses fatores aumentam os riscos e as vulnerabilidades da 

população brasileira perante o fenómeno das crescentes alterações climáticas e os desastres 

dele decorrentes. 
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As projeções climáticas para este século sugerem, no Brasil, um aumento 

significativo da temperatura e a redução da distribuição de chuva, potenciando o crescimento 

e a intensidade de fenómenos climáticos extremos. Isso poderá influenciar a agricultura e a 

disponibilidade de recursos hídricos, afetando a população mais vulnerável, 

consequentemente, mais carente, o bioma e a economia nacional. Este cenário requer ações 

governamentais mais sustentáveis e maior capacidade adaptativa, procurando evitar a 

desestabilidade social e reduzir a probabilidade de conflitos e catástrofes. 

Ainda que a disponibilidade de fontes hidrícas para a matriz elétrica brasileira seja 

grande, o que contribui decisivamente para sua classificação como limpa quanto à emissão de 

GEE, as projeções negativas para as condições hidrológicas até 2100 confirmam a 

necessidade de investimentos em outras fontes de energia renováveis, o que reduziria a 

dependência em relação às hidroelétricas. 

As principais fontes de emissão de GEE no Brasil encontram-se na energia 

(subsetores da indústria e transporte) e na agricultura. O desmatamento, na Amazónia, 

reduziu-se a partir do ano de 2005, com a implementação do Plano de Ação para Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Amazónia Legal. Isso deveu-se, principalmente, ao 

aperfeiçoamento da administração do uso do solo, diminuindo o desmatamento e as 

queimadas. 

O cenário sobre alterações climáticas; as questões ambientais no País, nomeadamente 

as relacionadas com a Amazónia; os desafios sociais, económicos e políticos de um Brasil 

ainda em vias de desenvolvimento, são ainda problemas a ser superados, porque se situam no 

rol de riscos e de ameaças à segurança, afetando diretamente a população e o poder estatal, 

expondo as fragilidades de um país em expansão. 

A relação entre alterações climáticas e segurança ganhou destaque nos debates 

científicos e políticos, principalmente a partir de 2007. Também houve a inclusão do tema no 

estudo da segurança, pensamento que já decorria do conceito tradicionalmente conhecido, 

muito para além do poder militar, sendo considerados os setores de natureza económica, 

social e ambiental para o debate sobre o assunto. As alterações climáticas, assim como outras 

ameaças e riscos identificados, não militares, emergiram nos estudos estratégicos como 

coação à paz, agravando vulnerabilidades e tensões existentes que potenciam a ocorrência de 

conflitos. 

Essas transformações nos estudos estratégicos trouxeram reflexos para a atuação das 

forças armadas que, até então, lidavam com a proteção do Estado contra ameaças. Conceitos 

de segurança humana, social, ambiental, entre outros, explicitaram que as ameaças à 
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segurança internacional são globais e compartilhadas por todos, intensificando os problemas 

económicos, os conflitos, as desigualdades sociais, a degradação ambiental e a escassez 

crescente de recursos naturais. 

A inclusão das alterações climáticas no campo da segurança, particularmente, tem 

sido um grande desafio, pois ainda é um estudo recente; apresenta muitas incertezas quanto à 

identificação de quando, onde e como vão ocorrer fenómenos extremos; além de ser 

necessária a revisão de alguns pressupostos já consagrados sobre segurança. No entanto, a 

ciência tem demonstrado, claramente, que embora seja impossível referenciar e localizar os 

fenómenos extremos decorrentes das AC, é viável identificar as regiões mais ameaçadas por 

elas, possibilitando ajustes na área de segurança. 

A partir dessa perspetiva, as forças armadas têm considerado substituir, em muitos 

casos, a ampliação da capacidade militar para atuar em conflitos (vertente bélica) pela 

expansão da capacidade dos setores militares e civis para atuarem, conjuntamente, em 

desastres decorrentes do fenómeno das alterações climáticas (vertente humanitária). Brzoska 

(2012) apontou essa tendência ao analisar os documentos de estratégia de segurança e de 

planeamento de defesa dos países nos quais identificou a orientação de as alterações 

climáticas serem tratadas como uma questão de segurança ambiental, e não sob a ótica de 

conflito ambiental. 

A partir dessa constatação, a principal atuação das forças armadas, em situações que 

envolvam alterações climáticas, é orientada pela vertente humanitária nas suas atividades 

relativas à segurança. Ou seja, atuar na gestão de crises e desastres para lidar com as 

consequências de fenómenos climáticos extremos, além de planear as suas operações de 

rotina, reais ou de simulação, considerando a necessidade de reduzir os impactos no ambiente 

o máximo possível. Um aspeto importante a ser assinalado, nesse contexto, é a necessidade de 

capacitação dos militares para atuarem especificamente nesse tipo de situação, pois verifica-se 

um consenso quanto ao crescimento das capacidades de gestão de desastres a longo prazo. 

O Brasil, como boa parte dos países, aborda a relação entre alterações climáticas e 

segurança como uma questão de segurança ambiental, e não sob a perspetiva de conflito 

ambiental. Isso é condizente com o conceito ampliado de segurança adotado pelo país na sua 

Política Nacional de Defesa, na qual o Estado, os cidadãos e o ecossistema são os objetos 

referentes a serem protegidos, bem como os principais valores a serem preservados são a 

soberania, a integridade territorial, a identidade, a unidade nacional, a qualidade de vida e a 

sustentabilidade. 
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A Política Nacional de Defesa apresenta a adoção de solução pacífica para conflitos, 

o fortalecimento da paz e da segurança globais como pressupostos da sua política externa. 

Embora as alterações climáticas tenham impacto na segurança nacional e potenciem a 

instabilidade estatal, sendo consideradas uma ameaça, elas requerem soluções negociadas e 

ações conjuntas, o que influencia a atuação das Forças Armadas. 

O Exército Brasileiro, ao longo da sua história, tem demonstrado o seu compromisso 

com a preservação e a conservação do meio ambiente, seja em atividades internas, em treinos 

ou em missões reais. Os documentos de planeamento estratégico do Exército têm 

considerado, durante o estudo e a construção de cenários prospetivos para sua elaboração, 

acontecimentos futuros relacionados com as alterações climáticas e as questões ambientais. 

Entre estes, destacam-se o aumento das pressões internacionais sobre áreas estratégicas 

brasileiras, o agravamento da questão ambiental e das condições climáticas, escassez de 

recursos naturais e ocorrência de desastres naturais e/ou antrópicos. Inclusive, no documento 

intitulado Cenários Prospetivos Força Terrestre para 2035, aprovado pelo Comandante do 

Exército em maio de 2016, dos oito elementos selecionados como os que apresentam grande 

possibilidade de constituir qualquer cenário resultante deste documento, foram escolhidos 

quatro tópicos sobre AC. 

Nestes estudos estratégicos do Exército verifica-se a importância de o país e as 

Forças Armadas ultrapassarem a ideia de que questões ambientais estão relacionadas somente 

com a preservação do território brasileiro. Isso porque a tendência mundial aponta, há algum 

tempo, para a ascensão das alterações climáticas à agenda de segurança, potenciando 

sensivelmente o nível de alerta e de influência que o tema impõe nas ações governamentais e 

na capacidade de defesa. Quanto à segurança, os cenários apresentados demonstraram a 

crescente gravidade que as AC, associadas ao aumento de catástrofes ambientais e ao mau uso 

do solo, acrescentariam aos problemas ambientais brasileiros, afetando o desenvolvimento 

económico e social do país. 

A esse respeito, confirma-se a importância e a inclusão das alterações climáticas no 

processo de transformação da Força. Também apresenta a carência de estudos e de maior 

conhecimento sobre alterações climáticas e segurança, para orientar as ações relativas à 

referida transformação do Exército, particularmente nas três áreas básicas que sustentam as 

mudanças: doutrina, recursos humanos e gestão. 

A gestão de risco de desastres, a partir de prevenção, preparação, resposta e 

recuperação, pode alterar os resultados negativos dos impactos das alterações climáticas. A 

adoção dessas medidas contribui efetivamente para a melhoria dos resultados, aumentando a 
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resiliência das sociedades, aperfeiçoando a segurança ambiental, fortalecendo a segurança 

humana e contribuindo para a estabilidade política. 

Ao longo do século XX, a gestão de desastres foi objeto de estudo e de deliberações 

por parte dos principais organismos internacionais, destacando-se a atuação da Organização 

das Nações Unidas na elaboração de orientações para atuação dos Estados, tanto no domínio 

interno como no plano externo, na resposta aos desastres. Cabe destacar que o fator 

Capacitação de Recursos Humanos sempre esteve destacado entre as ações a serem realizadas 

para aperfeiçoamento do assunto. 

A necessidade de instituir um órgão, ou instituição, destinado a proteger e socorrer a 

população afetada por situações decorrentes de fenómenos extremos que expusessem os 

indivíduos a perigos, surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, particularmente nos países 

envolvidos. A criação da Defesa Civil procurou suprir essa necessidade, sendo a instituição 

responsável por coordenar a atuação de diferentes organismos nessas ações, inclusive as 

forças armadas, entre outros. 

A IV Convenção de Genebra, de 1949, sobre a proteção das pessoas civis em tempo 

de guerra, apresentou, como uma das preocupações internacionais que surgiu após a Grande 

Guerra, relativas à proteção civil, a necessidade de assistência à população afetada por 

desastres e calamidades naturais. No Brasil, em 1970, foram estabelecidas diretrizes e normas 

de ação para defesa permanente contra as calamidades públicas e foi criado o Grupo Especial 

para Assuntos de Calamidades Públicas (GEACAP). Os Ministérios do Exército, da Marinha 

e da Aeronáutica integravam o Grupo, com a atribuição de apoiar com recursos humanos e 

materiais para auxiliar no planeamento e na execução de tarefas de socorro, em âmbitos 

federal, estadual, territorial e municipal. Ainda, nos locais onde houvesse organizações 

militares sediadas, outros recursos disponíveis poderiam ser empregados para socorrer e 

atender a população atingida por calamidade pública. 

Em 1994, a Estratégia de Yokohama para um mundo mais seguro, abordou as 

diretrizes para a prevenção dos desastres naturais, a preparação para casos de desastre e a 

mitigação de seus efeitos, contendo os princípios, a estratégia e o plano de ação. A Estratégia 

destacou a importância na prevenção dos desastres, alterando a prioridade a ser dada ao tema, 

ao deslocar o foco na resposta aos desastres para a redução de risco de desastres, incluindo a 

avaliação dos riscos e das vulnerabilidades como aspetos essenciais para os evitar. 

Somente em 2005 a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs a sistematização da 

utilização de meios militares como resposta a desastres naturais, determinando as suas 

condições de uso. No mesmo ano, a elaboração do Marco de Ação de Hyogo 2005-2015 
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apontou as deficiências detetadas na Estratégia de Yokohama, a serem superadas, salientando 

a importância de identificar, avaliar e gerir os riscos antes que os desastres ocorressem. Para 

tanto, seria necessário combinar os esforços em todos os níveis de agências de 

desenvolvimento, assistência humanitária e de proteção do meio ambiente e da comunidade 

científica para a redução do risco de desastres. 

Em 2007, a Assembleia Geral da ONU reexaminou o uso de meios militares para 

responder a catástrofes naturais. O objetivo foi aperfeiçoar a sua utilização, em cooperação 

com organizações das Nações Unidas e organizações internacionais para aumentar a 

capacidade global de recuperação sustentável após desastres, bem como detalhar as 

atribuições de cada instituição envolvida, a fim de evitar equívocos quanto à natureza política 

de cada organismo, civil e militar, e a sua missão em operações de ajuda humanitária. 

As Diretrizes de Oslo apresentam a utilização de Recursos Militares e da Defesa 

Civil das Nações Unidas, sob seu controle, bem como outros recursos militares e de defesa 

civil que estejam disponíveis, para apoiar atividades humanitárias em emergências naturais, 

tecnológicas ou ambientais em tempos de paz. Estes recursos militares de defesa civil, 

segundo o documento, são identificados como o pessoal, os equipamentos, os suprimentos e 

os serviços de socorro fornecidos pelas organizações militares e de defesa civil. Um dos 

aspetos fundamentais para que a utilização desses meios obtenha êxito é a coordenação entre 

civis e militares. Para isso, é necessário proteger e promover os princípios humanitários, 

evitar a rivalidade, minimizar as contradições, proporcionar formação comum a ambos os 

grupos. 

No cenário brasileiro, após as enchentes ocorridas em 2008 no estado de Santa 

Catarina e, em 2011, as enchentes e os deslizamentos no estado do Rio de Janeiro, causando 

expressivo número de perdas humanas e materiais, identificou-se um incremento nas ações e 

legislações sobre proteção e defesa civil, regulando as responsabilidades de todos os níveis de 

governo no País, incluindo a participação de instituições e de órgãos aptos a atuarem nesse 

tipo de gestão. O Governo Federal instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A 

Lei determinou que a União, os estados, o distrito federal e os municípios deveriam adotar as 

medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, abrangendo ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação direcionadas para a proteção e a defesa civil. 

No mesmo ano, o Governo Federal brasileiro lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres Naturais. O plano oficializou a inclusão, na agenda política brasileira, do 

tema Desastres Naturais. 
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Além das enchentes e dos deslizamentos ocorridos no território nacional, que 

resultaram na regulamentação sobre a gestão de desastres, o terramoto no Haiti, em 2010, país 

no qual o Exército Brasileiro exerceu o comando militar da MINUSTAH desde 2004, 

evidenciou a fragilidade da capacidade do Brasil em responder rápida e eficazmente em 

situações de desastre. Essa restrita capacidade em atuações que exigem pronta resposta, como 

nos casos de desastres e catástrofes, foi uma das justificações para a reestruturação da Força, 

no Processo de Transformação do Exército, lançado em 2010. Sobre isso, nos Cenários EB 

2030, de 2011, as alterações climáticas foram incluídas, pela primeira vez, nas preocupações 

estratégicas da Força e na necessidade de se capacitar para enfrentar os impactos delas 

decorrentes para a segurança do país. 

Em 2012, o Protocolo de Ações do Governo Federal firmado entre o Ministério da 

Integração Nacional, o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde objetivou agilizar os 

procedimentos para atuação e cooperação mútuas na resposta em situações de desastres. No 

ano seguinte, o Ministério da Defesa publicou o Plano de Emprego das Forças Armadas em 

Caso de Desastres, orientando o planeamento, a coordenação e a execução das ações a serem 

desenvolvidas pelas Forças Armadas em apoio à defesa civil. Este apoio de emergência deve 

privilegiar as regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país e ocorrerá conforme o acordado no 

Protocolo de Ações assinado entre o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da 

Defesa e o Ministério da Saúde. 

O Plano prevê duas situações em que as Forças Armadas poderão ser empregadas em 

ações de apoio à defesa civil: através de solicitação do Centro Nacional de Gestão de Riscos e 

Desastres; e dos governos municipais e/ou estaduais diretamente, em situações emergenciais. 

Em ambos os casos, esse apoio deve estar condizente com o acordado no Protocolo de Ações 

e atender, sempre que possível, aos planos de contingência já planeados pelas Forças e 

voltados para as áreas de Comando e Controle, Logística e Mobilidade. 

O documento apresentou, ainda, a importância de as Forças Armadas, ao serem 

empregadas em situações de desastre, considerarem a possibilidade de circunstâncias que 

acarretem o emprego dos seus recursos humanos para a garantia da lei e da ordem, mas 

somente mediante autorização do Presidente da República. 

O Estado-Maior do Exército, ao publicar a Nota de Coordenação Doutrinária, em 

2014, sobre Operações de Ajuda Humanitária, estabeleceu a conceção doutrinária para o 

emprego das tropas do Exército nesse tipo de operações, em território nacional ou 

internacional. O documento alerta para os efeitos de segunda ou terceira ordem decorrentes 

dos desastres, como convulsões sociais e graves perturbações da lei e da ordem. Sobre isso, 
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essa situação deve ser considerada e incluída no planeamento de emprego do Exército, 

incluindo, se necessário, medidas de proteção. 

Quanto às capacidades requeridas, a Nota esclarece que o emprego de tropas do 

Exército nesse tipo de operações, normalmente, deverá ser realizado utilizando as capacidades 

inerentes às organizações militares. Assim, o Exército agrega as capacidades já disponíveis na 

Força, empregando recursos humanos e materiais, destinados ao cumprimento da sua missão 

constitucional, em complemento dos meios civis para resposta aos desastres. 

As capacidades utilizadas pelo Exército Brasileiro estão alinhadas com as 

capacidades empregadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América, bem como 

com as capacidades essenciais apresentadas no estudo realizado por Pettit e Beresford (2005). 

Essa conformidade de pensamento entre o Exército Brasileiro, as Forças Armadas norte-

americanas e o estudo de Pettit e Beresford demonstra uma decisão acertada do Exército 

Brasileiro ao elencar as suas capacidades inerentes empregadas em resposta a desastres. A 

ressalva a ser feita, nessa comparação, refere-se à capacidade preparação, apresentada no 

estudo de Pettit e Beresford (2005), que o estudo de Apte e Yoho (2012) não considera e o 

Exército Brasileiro não elenca nas capacidades inerentes à Força como importante para as 

operações de ajuda humanitária. A capacidade preparação é a capacitação conjunta a ser 

realizada tanto para os militares quanto para os civis, para atuação na gestão dos desastres, 

padronizando conceitos, planeamento, procedimentos e identificando responsabilidades de 

cada instituição envolvida (Pettit; Beresford, 2005). O Exército Brasileiro estabelece na Nota 

de Coordenação Doutrinária a utilização das suas capacidades das funções de combate para 

atuar em operações subsidiárias. Dessa forma, a capacidade preparação deveria encontrar-se 

na formação inicial do oficial de carreira da LEMB, por meio dos conhecimentos básicos 

adquiridos nas disciplinas profissionais do currículo, capacitando-o para atuar, no nível 

referente ao tenente e ao capitão não-aperfeiçoado, nas operações de ajuda humanitária. 

A implantação do Subprojeto Força de Ajuda Humanitária, apresentado em 2014, 

sob o Comando de Operações Terrestres, encontra-se em fase de experimentação de uma 

doutrina brasileira para atuação conjunta em resposta a desastres, com a finalidade de 

aperfeiçoar a capacidade de resposta do Exército Brasileiro a situações de emergência 

decorrentes de desastres naturais. O subprojeto referido fornece orientação no sentido de que 

as organizações militares empregadas nesse tipo de ajuda sejam adequadas à composição de 

emprego dual, descartando a necessidade de criar unidades militares de emergência 

exclusivamente empregadas para esse tipo de operações. Assim, o emprego de tropas 
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militares em operações de ajuda humanitária está a ser experimentado com a utilização dos 

meios existentes, organizando-se de acordo com as exigências de cada situação específica. 

O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 inovou o 

entendimento e o planeamento da gestão de risco de desastres, sugerindo a resiliência da 

infraestrutura essencial para assegurar a sua segurança, a eficiência e a operacionalidade 

durante e depois dos desastres, preservando os serviços essenciais e de socorro. Ainda, 

destaca a necessidade de capacitar a força de trabalho empregada na resposta aos desastres, 

reforçando aptidões técnicas e logísticas para assegurar uma melhor resposta em situações de 

emergência. 

Desde 2014 é notório o aumento da regulamentação, no âmbito do Ministério da 

Defesa e, particularmente, no Exército Brasileiro, ampliando os estudos para aperfeiçoar a sua 

operacionalidade nas situações dessa natureza. A gestão de risco de desastres, procurando 

ações preventivas para contribuir com a minimização de prejuízos humanos, materiais, 

patrimoniais e ambientais tem sido prioritária, também, na gestão ambiental e no processo de 

transformação da Força. As orientações têm valorizado, ainda, a capacitação continuada para 

ações de cooperação em ambiente interagências, o que exige conhecimento sobre as 

atribuições de cada órgão que integra as operações conjuntas mais realizadas. Além de a 

incerteza e o risco estarem presentes em todas as operações militares, a velocidade com que as 

oportunidades para intervir são identificadas é muito rápida, o que exige pronta resposta. 

A gestão de risco de desastres requer ser aperfeiçoada nos documentos normativos da 

educação ambiental, pois o crescente fenómeno das alterações climáticas e os seus impactos 

estão incluídos no planeamento estratégico do EB e no processo de transformação da Força 

para 2035. A partir do momento em que o Exército formalizou essa ameaça nos seus cenários 

prospetivos, a capacitação dos militares, principalmente a capacitação inicial que ocorre no 

curso de formação dos oficiais de carreira da LEMB, requer incluir o estudo sobre o assunto. 

A Portaria n.º 014-DEP, de 2008, já apontava, na sua publicação, a abordagem da 

preocupação com catástrofes ambientais e as operações de cooperação do EB com o governo 

para resposta a desastres. 

Quanto aos danos ambientais, a gestão de risco de desastres constitui-se num 

paradoxo, no qual o Exército é o responsável por manter a soberania nacional, ocupando, 

mantendo e fiscalizando as fronteiras brasileiras, contribuindo com o desenvolvimento 

sustentável, cumprindo sua missão constitucional. Contudo, para manter o seu poder de 

combate, deve realizar exercícios e simulações de operações militares de diversas naturezas 

para atender às hipóteses de emprego da Força. Por essa contradição influenciar as ações do 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

311 

Exército Brasileiro, verifica-se o aumento da preocupação e da regulamentação de gestão 

ambiental, incluindo a gestão de risco de desastres, para procurar equilíbrio entre meio 

ambiente e operações militares, minimizando, no que for possível, danos ambientais, mas 

observando, sempre, os possíveis prejuízos para a capacidade operacional da Força. 

Embora haja alguns lapsos temporais e até mesmo exigências em relação às 

atividades que poderiam ultrapassar a capacidade de gestão ambiental na Força, constata-se 

que o Exército Brasileiro tem procurado estar apto para cumprir as suas missões 

constitucionais (defender a Pátria, entre outras) mantendo, pelo menos aos níveis teórico e 

legislativo, a educação ambiental como vetor fundamental dessa preparação por intermédio do 

ensino profissional dos seus membros. Ocorre que a dimensão continental do Brasil exige 

uma preparação complexa por parte do Exército, devido aos vários ambientes operacionais 

existentes que se confundem com os biomas já citados anteriormente – Pantanal, Amazónia, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga. 

Para operar nesses biomas, de forma a causar o mínimo de impactos ambientais e 

com uma visão de preservar esse património nacional, a educação ambiental foi incluída de 

forma transversal nas disciplinas abordadas pelo Sistema de Instrução Militar do Exército 

Brasileiro e pelo Sistema de Ensino do Exército. Entende-se, dessa forma, que os sistemas são 

sinérgicos. Enquanto o SIMEB é desenvolvido nas organizações militares, atendendo às suas 

especificidades (campos, selva, pantanal, montanha, entre outras), o Sistema de Ensino forma, 

especializa e aperfeiçoa os recursos humanos para mobilizar e comandar essas OM. Além 

disso, a criação do Sistema de Gestão Ambiental do Exército também vai ao encontro da 

inclusão da educação ambiental no EB, servindo como catalisador nas ações administrativas 

das organizações militares, pois atua especificamente na educação não-formal, fechando a 

possível lacuna onde a educação ambiental não encontrava maior sustentação. 

Anualmente, cerca de 114 000 soldados são incorporados ao Exército para prestarem 

o serviço militar obrigatório (Presidência da República, 2017b). Esse efetivo, chamado 

contingente, permanece em atividades militares por um período chamado ano de instrução 

militar. Após esse período, aqueles que não desejarem permanecer na caserna regressam à 

vida civil. Com isso, verifica-se a oportunidade do Exército em despertar e consolidar a 

educação ambiental nesses jovens brasileiros que, após um ano de serviço militar obrigatório, 

serão multiplicadores/replicadores de valores juntos aos amigos e familiares, fortalecendo o 

objetivo de constituir a EA no seio da sociedade brasileira. As atividades militares são, na sua 

maioria, desenvolvidas em contacto direto com os biomas existentes no Brasil. Isso permite 
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que os militares, particularmente os mais jovens, estabeleçam uma relação muito próxima 

com a natureza, levando ensinamentos para o resto de suas vidas1. 

Do exposto, destaca-se que, apesar de a EA estar, teoricamente, regulamentada na 

legislação de ensino do EB e dever estar incluída nos documentos curriculares e nas 

atividades escolares – sendo estudada e praticada continuamente –, a análise dos documentos 

de ensino da EsPCEx e da AMAN e dos inquéritos aplicados revela que a teoria demora a 

passar à prática, contrariando o previsto na legislação. De fato, na análise documental e nos 

resultados dos inquéritos constata-se que a maioria dos chefes, dos instrutores e dos 

professores desconhece a legislação interna do EB sobre a educação ambiental e as mais 

recentes legislações sobre gestão ambiental, sobre gestão de risco de desastres e sobre a 

inclusão das alterações climáticas como parte dos cenários futuros para planeamento 

estratégico da Força. As informações e o razoável conhecimento que os corpos permanentes 

da EsPCEx e da AMAN demonstram possuir – influenciando decisivamente no que se ensina 

sobre o tema aos alunos/cadetes –, dizem respeito, não à referida legislação, mas, 

fundamentalmente, às questões relacionadas com as pressões externas dos fenómenos das 

alterações climáticas e das consequentes crises globais ambientais que aumentam e ocupam 

cada vez mais espaço nos média e nos debates político e científico. 

Percebe-se, também, que a educação ambiental necessita ainda de ser estudada e 

muito debatida no Exército, ao nível decisório e nos estabelecimentos de ensino para ser 

plenamente incluída, transversalmente, nos currículos, proporcionando real contribuição para 

a capacitação dos militares para gerir as questões ambientais consoante as exigências da Força 

sobre as conexões entre as alterações climáticas, o meio ambiente, a gestão de risco de 

desastres e os reflexos para a segurança e as operações militares. Ainda que a regulamentação 

da educação ambiental esteja em sintonia com o Sistema de Gestão Ambiental do EB, a 

Portaria n.º 014-DEP está desatualizada em relação à legislação mais recente do Ministério da 

Defesa e da própria Força no tocante às orientações sobre capacitação para atuação em 

operações de ajuda humanitária, para gestão de risco de desastres e para os impactos do 

crescente fenómeno das alterações climáticas, entre outros assuntos correlacionados. 

A realização de acontecimentos que envolvam as comunidades académicas (militar e 

civil), como seminários e congressos, foi e continua a ser necessária, mesmo fundamental, 

para somar esforços no sentido de compartilhar e ampliar o conhecimento mútuo sobre as 

                                                             
1 Durante a formação do corpus deste trabalho não foram encontrados resultados mensurados específicos sobre 

ensinamentos relativos à EA. Existem relatórios anuais de períodos de instrução, nos quais a EA está inserida 

incluída de forma transversal. 
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ações institucionais relacionadas com o tema, facilitando o desenvolvimento de trabalhos 

conjuntos em prol do Brasil. O Exército possui enormes áreas sob sua tutela, inclusive áreas 

de preservação, sendo algumas delas já utilizadas para pesquisas na área ambiental. Contudo, 

na literatura estudada, identificam-se poucas parcerias entre as comunidades académicas 

militar e civil, tendo grande potencial de expansão nesse sentido. 

Ao equiparar o desejo de desenvolver, por intermédio da EA, consciência ambiental 

por meio de atitudes compatíveis com o comportamento militar, equivale, em última análise, a 

afirmar que essa consciência ambiental está no rol de valores éticos e profissionais 

característicos do próprio militar. Sobre isso, partir da educação ambiental para a educação 

para o desenvolvimento sustentável foi e continua a ser um caminho de acertos, desencontros, 

mas principalmente de oportunidades. Assim, se o Exército elencar a EA como processo de 

conhecimento que integra a formação dos valores e das virtudes militares, aproximará o 

pensamento militar das preocupações nacionais e internacionais e dos seus novos desafios. 

Finalmente, o Exército, ciente de sua importância na criação e fortalecimento de uma 

comunhão nacional que privilegia o desenvolvimento e respeita o meio ambiente, tem 

potencial para vir a participar de forma significativa e alinhada com a tendência mundial na 

consolidação de uma educação ambiental entre seus membros distribuídos pelo imenso 

território brasileiro. Para isso, o ensino profissional, composto pelo Sistema de Ensino e pelo 

Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro, será o ponto de equilíbrio na construção 

do pensamento ambiental que procure defender o Brasil e, ao mesmo tempo, preservar o seu 

património ambiental, para as gerações atuais e futuras. 

A adoção do ensino por competências, no tocante à formação do Oficial da Linha de 

Ensino Militar Bélico, ministrada na EsPCEx e na AMAN, tem procurado gerir tanto os 

talentos individuais quanto os inerentes à profissão militar. Desta forma, visa preparar o 

oficial para atuar em distintas possibilidades de emprego militar e em cenários de conflito 

incertos, mobilizando conhecimentos, aplicando experiências e aptidões já interiorizadas, 

inter-relacionando-os de maneira a atuar em situações inusitadas. Em síntese, a missão do 

Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB é desenvolver 

competências para agir com resiliência sem perder a eficiência. 

Contudo, ao analisar os documentos de ensino e curriculares de ambas as escolas, 

verificou-se que embora haja orientações nos PLADIS e nos PLANID sobre a necessidade de 

elaborar Plano de Segurança e Formulário de Gestão de Risco em atividades que envolvam 

risco para os alunos e os cadetes, não se identifica uma padronização de procedimentos nos 

documentos de ensino e nos currículos quanto a esses planos, tampouco há prescrições 
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explícitas quanto à avaliação de possíveis riscos de impactos e danos ambientais em qualquer 

atividade escolar ministrada no âmbito da área total de cada escola, planeando e adotando 

medidas impeditivas e/ou mitigadoras para os prejuízos ambientais. O planeamento registado 

e a continuidade dessa rotina nas atividades escolares não ocorrem de forma sistematizada. 

No 1.º ano do Curso de Formação que ocorre na EsPCEx, cinco disciplinas, das 12 

previstas no currículo, incluem temas e conteúdos de educação ambiental nas suas aulas, 

conforme se verifica o que está registado nos referidos documentos. Há na Escola, também, 

seis horas de educação ambiental previstas nas Atividades de Complemento do Ensino. De 

uma forma geral, a educação ambiental, na EsPCEx, tem sido trabalhada no nível 

consciencialização sobre a importância da preservação do meio ambiente no qual o militar 

reside e trabalha. 

A Escola está em processo de elaboração participativa do Plano de Gestão Ambiental 

da Escola e o Plano de Logística Sustentável, nos quais serão estruturados e padronizados 

procedimentos, planeamento, responsabilidades e capacitação para aperfeiçoar a gestão e a 

educação ambiental, promovendo o debate e aprofundando o conhecimento. 

Na AMAN, as Normas do Sistema de Gestão Ambiental orientam os responsáveis e 

os procedimentos relativos ao assunto no âmbito de toda a Academia. As NOSIGA contêm os 

planos de emergência em caso de incêndios; vazamento de combustíveis; contaminação dos 

cursos de água, nas galerias de águas pluviais e no sistema de abastecimento de água potável 

na área da Academia. A finalidade das NOSIGA é organizar as medidas de gestão ambiental a 

serem observadas e executadas por todos os setores e membros da Academia, prevendo a 

estrutura do sistema de gestão ambiental, determinando o cumprimento da legislação relativa 

ao tema, destinando recursos financeiros para manutenção e aperfeiçoamento da gestão 

ambiental. As Normas elencam o objetivo de desenvolver uma mentalidade proativa de 

preservação ambiental nos cadetes, prevendo ampla divulgação de informações para o corpo 

docente permanente e para os cadetes, incentivando a capacitação em diversos formatos. 

No 2.º ano do Curso de Formação, na AMAN, somente a disciplina Química 

Aplicada II ministra assuntos de educação ambiental. No 3.º ano, repete-se a situação de 

apenas uma disciplina, Operações Militares de Não-Guerra, ministrar assuntos de EA para 

todos os cursos. No curso de Engenharia, vários assuntos ministrados em Operações de Não-

Guerra são aprofundados, incluindo o emprego do EB em cooperação com a defesa civil em 

situações de calamidade pública, operações interagências e atividades de assistência 

humanitária. 
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No 4.º ano, três disciplinas registam nos seus PLADIS assuntos relacionados com a 

EA, Relações Internacionais, Ética Profissional Militar e Operações Militares de Não-Guerra. 

O curso de Engenharia aprofunda os temas, incluindo questões ambientais, preservação e 

conservação, estudos de impacto ambiental, operações em coordenação pela defesa civil em 

situações de calamidade pública. No 5.º e último ano, a disciplina Operações Militares de 

Não-Guerra aprofunda os temas sobre atuação nas operações de pacificação, missões de paz, 

de apoio a órgãos governamentais, atuação em cooperação com a defesa civil. 

Da análise dos PLADIS e dos PLANID dos cursos da AMAN, identifica-se poucos 

registos nos documentos sobre a educação ambiental, confirmando-se, também, a não 

padronização dos assuntos comuns às disciplinas profissionais nos quais a educação 

ambiental estaria incluída transversalmente. Nos PLADIS e nos PLANID de alguns cursos, 

não são registados assuntos previstos para a formação profissional, como no caso do assunto 

Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, por exemplo. Como a educação ambiental 

é um assunto a ser incluído de maneira transversal, em atividades multidisciplinares e/ou 

interdisciplinares, e nas oportunidades que surgirem no quotidiano, muito provavelmente elas 

não estão registadas em todos os PLADIS e PLANID. Ou, também, o tema é incluído numa 

abordagem mais ampla, pouco detalhada, o que dá a impressão de não serem ministrados 

determinados temas. 

Da análise dos inquéritos preenchidos pelos públicos-alvo de ambas as escolas 

militares, os instrutores e os professores são reconhecidos como fundamentais na formação 

inicial do oficial de carreira da LEMB, pois estão permanentemente em contacto com os 

alunos/cadetes, são formadores de opinião e multiplicadores do conhecimento não somente 

por meio das suas instruções, mas, principalmente, através da sua conduta e da sua postura 

que servem de exemplo. Por isso, a valorização desses militares é tão grande quanto ao 

conhecimento e capacitação dos instrutores e dos professores sobre EA. 

O resultado dos inquéritos revela que os militares de ambas as escolas consideram, 

assim, importante que os alunos/cadetes estudem mais sobre EA. Os cadetes também 

concordam, na maioria, quanto à importância de estudar educação ambiental. 

Os chefes, os instrutores e os professores sugerem mesmo ampliar o enfoque da 

educação ambiental para além da abordagem naturalista no Curso de Formação e Graduação 

de Oficiais de Carreira da LEMB, respeitando o nível de profundidade necessário para a 

capacitação inicial do futuro oficial. A principal justificação para essa ampliação encontra 

motivação na responsabilidade dos futuros oficiais pelas suas decisões e ações durante a 

carreira, que podem acarretar prejuízos ambientais (afetando o bem-estar de todos os seres 
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vivos desta e das próximas gerações), em implicações legais e que podem denegrir a imagem 

do Exército. 

A capacitação dos chefes, dos instrutores, dos professores e dos alunos/cadetes é, 

pois, o fator-chave a ser apresentado como possibilidade para as necessidades apontadas nos 

resultados dos inquéritos. Embora o interesse dos inquiridos em cursar alguma capacitação 

sobre EA esteja dividido, as dificuldades elencadas para incluir EA nas aulas e nas instruções 

relacionam-se, na maioria, com a falta de conhecimento e de capacitação para identificar as 

relações entre EA e o currículo do curso, principalmente porque os militares estão 

desatualizados sobre a legislação mais recente do EB sobre o assunto. 

Os temas de interesse sugeridos pelos inquiridos são variados, indicando que a 

necessidade de estudar EA é grande, pois o conhecimento dos militares a respeito do assunto 

é pouco e considerado desatualizado, principalmente no tocante à legislação do EB sobre 

gestão de riscos ambientais e climáticos e as suas relações com a segurança e a defesa, 

essencial para o que a profissão exige atualmente. Os militares que já se formaram há mais 

tempo sentem ainda mais essa necessidade de estudar EA, pois não aprenderam o tema na sua 

formação inicial, o que dificulta, sobremaneira, incluir educação ambiental nas suas 

instruções, tornando insuficiente o que tem sido ensinado aos alunos/cadetes. Também veem 

necessidade de estudar EA para que possam atuar nas outras OM em que irão trabalhar após o 

fim da permanência, como chefes, como instrutores e como professores, na EsPCEx e na 

AMAN, dando continuidade à carreira militar em outras funções. 

Os chefes de secção, os instrutores, os professores e os cadetes do último ano da 

AMAN foram convidados a selecionar cinco assuntos, por ordem de prioridade, de uma lista 

com dez temas sobre educação ambiental, que considerassem os mais importantes para incluir 

no estudo da EA no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB. Essa 

lista apresentava uma gama de temas relacionados com o estudo da gestão de risco de 

desastres. Após o reordenamento das prioridades dadas por cada inquirido em cada grupo de 

público-alvo, considerando a quantidade de vezes que cada assunto foi escolhido em cada 

prioridade, obteve-se o seguinte resultado, considerando todos os participantes do inquérito de 

ambas as escolas: 

1.º - Legislação ambiental brasileira e do Exército Brasileiro; 

2.º - Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do Exército Brasileiro; 

3.º - Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades 

militares; 

4.º - Soberania nacional e questões ambientais; 
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5.º - Sustentabilidade na rotina das organizações militares. 

O resultado desses temas assim enumerados por todos os participantes do inquérito, 

para serem incluídos no estudo da EA, já se encontram determinados como necessários na 

capacitação dos militares para atender às exigências atuais e futuras do planeamento 

estratégico da Força. 

Assim, pode-se concluir que existe um conjunto de legislação no EB sobre educação 

ambiental, bem como regulamentação para atuação da Força em operações de ajuda 

humanitária e gestão de risco de desastres, com orientações sobre as capacidades a serem 

empregadas nessas missões, enfatizando a necessidade de capacitação sobre o tema, inclusive 

sobre alterações climáticas e seus reflexos para a segurança em nível de planeamento 

estratégico. No entanto, apesar deste conjunto legislativo, o Exército Brasileiro ainda não 

integra plenamente a problemática da gestão de risco de desastres e de situações de 

emergência decorrentes do crescente fenómeno das AC na formação inicial dos oficiais da 

LEMB. A partir desta constatação, considera-se seguro concluir que isso tem ocorrido 

conforme foi sugerido na hipótese H3 estabelecida para este estudo, na qual o EB integra a 

problemática da gestão de risco de desastres e situações de emergência decorrentes das 

crescentes crises ambientais e, particularmente, das alterações climáticas na formação inicial 

dos oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico, não devido à existência da legislação interna 

sobre o assunto no EB e seu conhecimento por parte do corpo permanente de ambas as 

escolas militares, mas, sobretudo, devido às pressões externas dos fenómenos das alterações 

climáticas e aos seus consequentes impactos que determinam a inclusão da referida 

problemática. Sobretudo quando as diretrizes e os acordos internacionais apontam cada vez 

mais nesse sentido. 

 

 

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA A ESTRUTURA E O PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

INICIAL DOS OFICIAIS DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO PARA GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS 

 

 

A partir dos resultados obtidos na análise dos documentos de ensino da EsPCEx e da 

AMAN, podem ser elencadas algumas recomendações para aperfeiçoar a estrutura e o 

planeamento quanto à educação ambiental e à gestão de risco de desastres no Curso de 

Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da LEMB: 
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1. Incluir nos PLADIS e nos PLANID os assuntos já conhecidos e identificados – 

constantes de manuais militares; notas de coordenação doutrinária; legislação internacional e 

nacional, bem como do Exército Brasileiro e forças auxiliares, entre outros – como 

necessários a serem abordados nas instruções teóricas e práticas, e o tipo de abordagem a ser 

destacado. O registo nos documentos de ensino é fundamental para que não haja prejuízo no 

conteúdo comum a todos os alunos e os cadetes. Como a EsPCEx e a AMAN possuem alta 

rotatividade nas chefias, nos instrutores e nos professores, os apontamentos registados nos 

PLADIS e nos PLANID permitem a padronização e a continuidade no assunto; 

2. A promoção da educação ambiental em consonância com o Sistema de Gestão 

Ambiental do Exército é uma determinação a ser cumprida, legalmente, desde 2008; tem 

aumentado de importância e aprofundado as áreas de estudo associadas ao tema. O corpo 

docente permanente da EsPCEx e da AMAN necessita de ser capacitado sobre o assunto, com 

a possibilidade de participar em diferentes formatos de capacitação – estágios, cursos, grupos 

de estudo, palestras, workshops, presenciais ou à distância, com curta, média ou longa 

duração, etc. – para conhecerem a complexidade do tema e a importância dele para o Exército 

Brasileiro, as Forças Armadas e o país; 

3. Disponibilizar e divulgar amplamente, por meio de variados meios de 

comunicação – internet e intranet da EsPCEx e da AMAN, revistas de ambas as escolas, 

biblioteca, informativos, entre outros –, fontes de consulta variadas e continuamente 

atualizadas, disponibilizando estudos académicos, relatórios científicos, legislação 

internacional, nacional, do Ministério da Defesa, dos órgãos ligados à gestão de risco de 

desastres e ajuda humanitária, do Exército Brasileiro; 

4. Propor grupos de estudo, presenciais ou virtuais, em ambas as escolas, compostos 

por militares do corpo docente permanente, instrutores e professores, voluntários, interessados 

em compartilhar as atividades de educação ambiental por eles realizadas e em conhecer o que 

tem sido feito no Corpo de Alunos/Corpo de Cadetes e na Divisão de Ensino; 

5. Ministrar palestra ou instrução ao corpo docente permanente com os principais 

aspetos da educação ambiental, explicando as determinações da legislação do Exército e do 

Ministério da Defesa sobre os temas a serem ensinados no Curso de Formação; os acordos de 

cooperação firmados; regulamentação nacional e internacional quanto à participação das 

Forças Armadas nas operações de ajuda humanitária. Embora não seja um assunto novo e 

esteja a aumentar a atuação da Força na gestão ambiental e na gestão de risco de desastres, 

seja em operações de assistência humanitária, de missão de paz, de ações subsidiárias, de 

cooperação com a defesa civil e outros órgãos, identifica-se, ainda, uma considerável 
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quantidade de militares, em ambas as escolas, que desconhecem as atribuições do Exército e 

de todos os seus membros quanto ao assunto. Além do desconhecimento quanto às atribuições 

da Força, esses oficiais não identificam as relações entre educação ambiental, gestão 

ambiental, gestão de risco de desastres e segurança; 

6. A Portaria n.º 152, de 2010, que aprovou a Diretriz para a Implantação da Nova 

Sistemática de Formação do Oficial de Carreira do EB, na qual a EsPCEx passou a constituir 

o 1.º ano de formação do futuro oficial, reestruturou o curso para atender às exigências que 

afetam o Exército e o País. A Diretriz realça que a AMAN disporá de maior carga horária 

para aumentar as disciplinas profissionais, atualizando-as e reestruturando-as, principalmente, 

conforme as determinações da Estratégia Nacional de Defesa e o Processo de Transformação 

do EB. Entre os objetivos da Diretriz, depreende-se que o perfil profissiográfico do futuro 

oficial deve contemplar, entre outros aspetos, a capacidade de trabalhar em ambientes difusos, 

integrar forças de paz e de estabilização após a ocorrência de conflitos, de diversas naturezas, 

gerir crises, operar em ambiente incerto, participar em operações conjuntas e atividades 

combinadas, atuar de forma integrada em atividades interagências. A educação ambiental e a 

gestão de risco incluem-se nesse contexto determinado pelo Estado-Maior do Exército, podem 

aproveitar os temas relacionados que abrangem essa complexidade da formação profissional, 

incluindo as alterações climáticas e os seus impactos na segurança, utilizando a 

transversalidade para trabalhar o assunto (Exército Brasileiro, 2010c); 

7. A legislação do Exército mais recente que orienta a atuação da Força em 

operações de ajuda humanitária determina que essas missões façam uso das capacidades das 

funções de combate inerentes às organizações militares. Isso significa que a formação inicial 

do oficial ministrada na EsPCEx e na AMAN já ensina esses conteúdos referentes às 

capacidades no currículo. Assim, a inclusão transversal do emprego dual das organizações 

militares e das capacidades inerentes a todas as funções de combate do Exército (exceto a 

função Fogos): Comando e Controle, Movimento e Manobra, Logística, Proteção e 

Inteligência, deverá atender às determinações da Portaria n.º 152, de 2010, e demais 

orientações quanto à abordagem da gestão de risco de desastres e assuntos com ela 

relacionados, inclusive a necessidade estratégica de incluir as alterações climáticas na agenda 

de segurança como ameaça. 
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6.2 RECOMENDAÇÕES PARA ALTERAÇÃO DA PORTARIA-DEP N.o 014, DE 8 DE 

FEVEREIRO DE 2008, QUE APROVA AS NORMAS PARA A PROMOÇÃO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E NAS 

ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADOS E/OU VINCULADOS AO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

Desde a publicação da Portaria-DEP n.º 014, de 2008, que regulamenta a promoção 

da educação ambiental nos estabelecimentos de ensino e nas organizações militares, o debate 

sobre a educação ambiental alargou-se e tem aprofundado o estudo, promovendo a 

interdisciplinaridade nas mais variadas áreas, como defesa, economia, sociologia, ecologia, 

geopolítica, direito, física, administração, entre outras. Os profissionais formados há mais 

tempo, no início deste século ou antes do final do século XX, não estudaram essa perspetiva 

interdisciplinar da educação ambiental. A complexidade envolvida na EA, hoje, pode ser de 

difícil assimilação sem um estudo mais apurado. 

Durante a análise dos questionários respondidos pelo público-alvo da EsPCEx e da 

AMAN, que se voluntariaram para este estudo, foram detetadas necessidades e possibilidades 

para aprofundar o ensino da educação ambiental atualmente ministrada em ambas as escolas. 

Essas sugestões, fruto da opinião dos oficiais que se encontram na rotina das atividades 

escolares do Curso de Formação e Graduação dos Oficiais de Carreira do EB, revelam a 

realidade do que precisa de ser aperfeiçoado, do que tem alcançado os objetivos, do que não 

se percebe quanto ao tema, do que é desnecessário ou indiferente na educação ambiental: 

1. Ampliar a finalidade da educação ambiental, considerando o desenvolvimento e a 

consciencialização da participação ativa quanto às responsabilidades individuais e 

institucionais de gestão ambiental e o seu contínuo processo de aperfeiçoamento; 

2. Atualizar as referências da Portaria, incluindo as regulamentações sobre gestão 

ambiental, sobre gestão de risco de desastres e sobre o planeamento estratégico da Força, nos 

quais as alterações climáticas já se encontram como tema a ser aprofundado nos estudos; 

3. Incluir objetivos relacionados com a gestão ambiental a partir da sua relação com 

os documentos de planeamento estratégico e segurança nacionais, os cenários prospetivos da 

Força Terrestre para 2035, os acordos internacionais sobre o meio ambiente e a gestão de 

risco, bem como com as operações de apoio a órgãos governamentais, de assistência 

humanitária e de cooperação com a defesa civil; 
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4. Nas orientações gerais, considerar a inclusão de outros enfoques para o 

desenvolvimento da educação ambiental relacionados com as alterações climáticas, 

vulnerabilidade, instabilidade e segurança nacional; com soberania nacional e questões 

ambientais; com degradação ambiental resultante de atividades militares e sustentabilidade 

nas rotinas das organizações militares; 

5. Manter a educação ambiental como prática educativa transversal, por meio de 

atividades multidisciplinares e interdisciplinares, permitindo o acréscimo de carga horária 

curricular quando possível e necessário; 

6. Permitir a opção de avaliação somativa sobre educação ambiental nas disciplinas 

que se aprofundarem nos assuntos relacionados com a temática, desde que devidamente 

registado nos PLADIS os conteúdos ministrados, os seus objetivos e outros aspetos 

metodológicos; 

7. Ratificar e explicitar melhor o tipo de registo a ser feito nos PLADIS e nos 

PLANID sobre educação ambiental, exemplificando e propondo orientações quanto às 

informações obrigatórias a serem incluídas nos documentos referidos; 

8. Ampliar os enfoques de educação ambiental a serem abordados, em cada curso, 

inclusive no curso de formação, respeitando os conhecimentos necessários aplicáveis ao 

desempenho do concludente do curso. Justamente pelas novas exigências do perfil do futuro 

oficial, a necessidade de incluir, principalmente, o enfoque jurídico, e os novos enfoques a 

serem estruturados, ampliarão a consciencialização e o devido conhecimento básico 

necessário às suas atribuições como tenente e capitão não-aperfeiçoado; 

9. Incluir nos Cursos de Altos Estudos Militares e de Política, Estratégia e Alta 

Administração do Exército o estudo aprofundado e maior conhecimento sobre alterações 

climáticas e segurança, orientando as ações relativas à referida transformação do Exército, 

particularmente nas três áreas básicas que sustentam as mudanças: doutrina, recursos 

humanos e gestão; 

10. A gestão de risco de desastres tem sido objeto de intenso estudo e de 

resoluções importantes, por parte dos principais organismos internacionais, destacando-se a 

atuação contínua da Organização das Nações Unidas na elaboração de orientações para ação 

dos Estados, tanto em situações de emergência internas quanto externas, na resposta aos 

desastres. A capacitação continuada de recursos humanos, inclusive com a participação 

conjunta de civis e militares, tem sido destacada como essencial entre as ações a serem 

realizadas para aperfeiçoamento do assunto e da resposta dos organismos civis e militares 

participantes dessas missões; 
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11. Ampliar e incrementar a capacitação continuada sobre educação ambiental, 

diversificando os formatos (estágios, cursos, palestras, workshops, grupo de estudo), a 

duração (pequena, média e longa duração), a modalidade de ensino (presencial, 

semipresencial, à distância), dividindo em módulos (disciplinas isoladas), elaboração flexível 

do currículo dos cursos (o aluno constrói a estrutura do curso a partir de interesses pessoais e 

profissionais, a partir de um grupo de disciplinas para cada curso oferecido); 

12. Ampliar e intensificar continuamente – além de os centralizar num único 

arquivo – a disponibilização de estudos académicos civis e militares, relatórios 

governamentais e científicos, legislação internacional, nacional, do Ministério da Defesa e do 

Exército Brasileiro sobre gestão e educação ambiental, gestão de risco de desastres, alterações 

climáticas, segurança e assuntos correlacionados; 

13. Incluir orientações e especificações quanto ao conteúdo da educação ambiental 

referente às capacidades requeridas nas operações de ajuda humanitária, inerentes a todas as 

funções de combate do Exército (exceto Fogos): Comando e Controle, Movimento e 

Manobra, Logística, Proteção e Inteligência; o emprego dual das organizações militares, 

atendendo às determinações da Portaria n.º 152, de 2010, e demais orientações quanto à 

abordagem da gestão de risco de desastres e assuntos com ela relacionados; 

14. Nas orientações gerais sobre educação ambiental, sugere-se a inclusão do 

problema dos danos ambientais causados pela natureza das atividades militares. A gestão de 

risco de desastres constitui-se numa necessidade urgente, sendo o Exército um dos 

responsáveis pela manutenção da soberania nacional, ocupando, mantendo e fiscalizando as 

fronteiras brasileiras, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e cumprindo sua 

missão constitucional. Paradoxalmente, para manter seu poder de combate, o Exército realiza 

exercícios de treino e simulações de operações militares de diversas naturezas para estar 

capacitado quanto às hipóteses de emprego da Força. Por essa contradição influenciar as 

ações do EB, constata-se a exigência por ampliar o conhecimento aprofundado sobre o 

assunto e a necessidade de revisões da legislação de gestão ambiental, incluindo a gestão de 

risco de desastres, com a finalidade de encontrar um equilíbrio entre meio ambiente e as 

operações militares, minimizando, ao máximo, os danos ambientais, sem no entanto interferir, 

desviar, reduzir ou prejudicar a capacidade operacional da Força. 

A educação ambiental e a gestão de risco de desastres promovidas no Curso de 

Formação e Graduação do Oficial de Carreira do Exército Brasileiro tem ocorrido nas 

atividades práticas militares na EsPCEx, com menos ênfase e constância, e mais sistematizada 

na AMAN, embora ainda não se constitua como uma educação estruturada e sistematizada 
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com procedimentos padronizados. A perceção dos chefes, instrutores e professores quanto à 

importância do tema e seus desenvolvimentos para o Exército é razoável, mas não unânime, e 

verifica-se o interesse dos militares em aprender mais sobre essa conceção mais ampla e 

complexa da educação ambiental. 

A rotina em ambas as escolas é intensa e os militares estão envolvidos em várias 

missões e tarefas profissionais em período integral, não restando tempo disponível para 

capacitação. Devido a esse óbice, existe a possibilidade de ofertar cursos e estágios, de caráter 

voluntário, com opções alternativas de horário, modalidade, composição, etc. No entanto, 

algumas palestras e/ou instruções para todo o corpo docente permanente são necessárias para 

nivelar o conhecimento básico fundamental e obrigatório para o instrutor e o professor 

conhecerem as determinações contidas na regulamentação legal do Exército, do Ministério da 

Defesa, do governo federal e nas documentações internacionais essenciais para abordarem 

educação ambiental nos cursos. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO PARA O CHEFE DE DIVISÃO E O COMANDANTE 

DO CORPO DE ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO 

EXÉRCITO 

 

 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para Gestão de Riscos e Situações de 

Emergência decorrentes de Alterações Climáticas 

 

NOTA EXPLICATIVA: 

O presente questionário é parte do projeto de pesquisa, em nível doutorado, realizado no 

Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora 

Doutora Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, e do Doutor João de Azevedo, da 

Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar no Exército 

Brasileiro. 

O objetivo deste estudo é analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro (EB) para gestão de riscos e situações de 

emergência decorrentes das crescentes alterações climáticas*. 

O público-alvo do presente questionário é formado por Oficiais Chefe de Divisão e 

Comandante do Corpo de Alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). O 

Senhor foi selecionado para compor o universo mencionado devido ao seu perfil profissional 

e por indicação da instituição que integra. 

A pesquisa é de natureza exclusivamente académica e não representa posicionamento oficial 

da Força Armada, posicionamento partidário/ideológico, refletindo apenas a opinião de 

profissionais com experiência, formação e capacitação nas áreas mencionadas. 

Os dados dos participantes receberão tratamento estatístico e será garantido o anonimato dos 

entrevistados. O resultado da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração da tese de 

doutoramento. 

 

Investigadora responsável: Renate Kottel Boeno 

Email: renateboeno@uol.com.br; rboeno@ics.ul.pt 

 

*Optou-se por utilizar o termo «alterações climáticas» ao invés de «mudanças climáticas». No 

Brasil, o termo mais usual seria mudanças climáticas. A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) tem utilizado o termo alterações climáticas 

(<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 

 

*Obrigatório 

 

Dados pessoais 

 

1. Posto/Função*: ____________________________________________________________ 

2. Nome: ___________________________________________________________________ 

3. Divisão que chefia*: ________________________________________________________ 

4. Tempo em que se encontra chefiando essa Divisão*: _______________________________ 

5. Curso militar de maior capacitação profissional (concluído ou em curso)*: _____________ 
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6. Curso civil de maior grau académico (concluído ou em curso)*: ______________________ 

 

Educação Ambiental 

Prezado Sr Chefe de Divisão e Sr Comandante do Corpo de Alunos da EsPCEx 

 

7. O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? 

Qual(is)?* __________________________________________________________________ 

8. O Sr cursou alguma capacitação (curso, estágio, seminário, workshop, entre outros) sobre 

Educação Ambiental? Qual(is)?* ________________________________________________ 

9. O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre 

qual(is) assunto(s)?* __________________________________________________________ 

10. Desde que o Sr serve na EsPCEx, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar 

alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Caso afirmativo, qual o tema, local e duração 

dessa capacitação?* ___________________________________________________________ 

11. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos alunos? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

12. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos 

instrutores/professores? Porquê? * _______________________________________________ 

13. Há alguma documentação ou norma interna da EsPCEx que indique a inclusão desse 

assunto nas instruções? Qual(is)?* _______________________________________________ 

14. Caso a resposta anterior seja negativa, o Sr sabe informar o porquê de não haver nenhuma 

documentação ou norma interna da EsPCEx que indique a inclusão desse assunto nas 

instruções? __________________________________________________________________ 

15. O Sr considera suficiente o que é abordado na EsPCEx, hoje, sobre Educação Ambiental? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

16. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns 

e nas profissionais de forma equitativa?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

17. Ou há maior incidência num dos grupos de disciplinas? Qual, no grupo de disciplinas 

comuns ou profissionais?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Disciplinas comuns 

(    ) Disciplinas profissionais 

(    ) Não há maior incidência num dos grupos de disciplinas 

18. Houve alteração dos assuntos relacionados com Educação Ambiental após a adoção do 

ensino por competências?* _____________________________________________________ 

19. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental, após a adoção do ensino por 

competências, aumentaram, diminuíram ou permaneceram iguais? Porquê?* _____________ 

20. Houve alteração na abordagem das atividades relacionadas com Educação Ambiental após 

a adoção do ensino por competências? Porquê?* ___________________________________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, que aprova as Normas para a 

Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações 

Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento de Ensino e Pesquisa 
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Segundo a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, há três enfoques de educação 

ambiental que deverão pautar a abordagem desse assunto nos estabelecimentos de ensino 

subordinados e/ou vinculados ao DECEx: 

I – naturalista (cursos de formação de oficiais e de sargentos): atividades educacionais 

relacionadas com a qualidade de vida e que privilegiam os aspetos comportamental, moral e 

ético. Devem contextualizar a relação do ser humano com a natureza, privilegiando a 

aprendizagem de conceitos e a adoção de atitudes relacionadas com a consciencialização, 

prevenção, preservação, recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, 

ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas; 

II – jurídico (cursos de aperfeiçoamento): atividades educacionais voltadas para o estudo da 

legislação ambiental, incluindo as suas consequências e repercussões para o Exército. É sob 

este enfoque que será estudado o planeamento de gestão ambiental; 

III – socioambiental (cursos de altos estudos militares e de política, estratégia e alta 

administração do Exército): atividades educacionais que consideram o meio ambiente na sua 

totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. Sob este enfoque está a 

análise dos aspetos sociocultural e político-económico dos problemas postos, influenciados 

pelo meio ambiente ou que nele venham a interferir. Incluem-se aqui os problemas ambientais 

decorrentes da elaboração dos planos de desenvolvimento institucional e do estabelecimento 

de políticas educacionais e de gestão. 

 

21. O Sr concorda que na EsPCEx a Educação Ambiental deve ser abordada somente sob o 

enfoque naturalista?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

22. O Sr sugeriria a inclusão de outro(s) enfoque(s) para abordar Educação Ambiental na 

EsPCEx?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

23. Qual(is)? 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Enfoque jurídico 

(    ) Enfoque socioambiental 

24. Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque 

deveria(m) ele(s) ser incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na EsPCEx? _______ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008 

As questões abaixo relacionam-se com o conteúdo e as orientações da referida Portaria 

para a promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino subordinados 

ao DECEx. 

 

25. O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina 

específica no currículo da EsPCEx, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades 

seriam mais bem estruturados e ministrados? Porquê?* _______________________________ 

26. A aprendizagem dos alunos sobre assuntos relacionados com Educação Ambiental é 

avaliada? De que maneira?* ____________________________________________________ 
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27. O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas» é ministrado aos alunos da EsPCEx? De que maneira?* ____________________ 

28. Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto 

Ambiental quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas 

blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que 

possam ter impacto no meio ambiente? Porquê?* ___________________________________ 

29. Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de 

munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos 

de água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? 

Porquê?*____________________________________________________________________ 

30. O tema Educação Ambiental é abordado e debatido nos EstAP pelos instrutores e pelos 

professores da EsPCEx? De que maneira?* ________________________________________ 

31. O tema Educação Ambiental é abordado pelos demais membros da EsPCEx sob forma de 

palestras, estágios, painéis, sessões informativas, entre outros?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

32. Caso afirmativo, o tema Educação Ambiental é abordado sob forma de: 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Palestras 

(    ) Estágios 

(    ) Painéis 

(    ) Sessões informativas 

(    ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

Sugestões 

 

33. Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos 

que devem ser abordados em Educação Ambiental pelos alunos da EsPCEx? 

Marcar apenas uma opção por coluna. 
 1 2 3 4 5 

Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB      

Legislação ambiental brasileira e do EB      

Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM)      

Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas 

     

Segurança, defesa e questões ambientais      

Alterações climáticas, segurança e defesa      

Soberania nacional e questões ambientais      

Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas      

Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos      

Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares      

 

34. Caso deseje fazer algum comentário, é favor utilizar o espaço abaixo: 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO PARA OS CHEFES DE SECÇÃO DA ESCOLA 

PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO 

 

 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para Gestão de Riscos e Situações de 

Emergência decorrentes de Alterações Climáticas 

 

NOTA EXPLICATIVA: 

O presente questionário é parte do projeto de pesquisa, em nível doutorado, realizado no 

Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora 

Doutora Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, e do Doutor João de Azevedo, da 

Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar no Exército 

Brasileiro. 

O objetivo deste estudo é analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro (EB) para gestão de riscos e situações de 

emergência decorrentes das crescentes alterações climáticas*. 

O público-alvo do presente questionário é formado por Oficiais Chefes de Secção da Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). O Senhor foi selecionado para compor o 

universo mencionado devido ao seu perfil profissional e por indicação da instituição que 

integra. 

A pesquisa é de natureza exclusivamente académica e não representa posicionamento oficial 

da Força Armada, posicionamento partidário/ideológico, refletindo apenas a opinião de 

profissionais com experiência, formação e capacitação nas áreas mencionadas. 

Os dados dos participantes receberão tratamento estatístico e será garantido o anonimato dos 

entrevistados. O resultado da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração da tese de 

doutoramento. 

 

Investigadora responsável: Renate Kottel Boeno 

Email: renateboeno@uol.com.br; rboeno@ics.ul.pt 

 

*Optou-se por utilizar o termo «alterações climáticas» ao invés de «mudanças climáticas». No 

Brasil, o termo mais usual seria mudanças climáticas. A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) tem utilizado o termo alterações climáticas 

(<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 

 

*Obrigatório 

 

Dados pessoais 

 

1. Posto/Função*: ____________________________________________________________ 

2. Nome: ___________________________________________________________________ 

3. Secção que chefia*: _________________________________________________________ 

4. Tempo em que se encontra chefiando essa Secção*:________________________________ 

5. Curso militar de maior capacitação profissional (concluído ou em curso)*: _____________ 

6. Curso civil de maior grau académico (concluído ou em curso)*: ______________________ 
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Educação Ambiental 

Prezado Sr Chefe de Secção da EsPCEx 

 

7. O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? 

Qual(is)?* __________________________________________________________________ 

8. O Sr cursou alguma capacitação (curso, estágio, seminário, workshop, entre outros) sobre 

Educação Ambiental? Qual(is)?* ________________________________________________ 

9. O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre 

qual(is) assunto(s)?* __________________________________________________________ 

10. Desde que o Sr serve na EsPCEx, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar 

alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Caso afirmativo, qual o tema, local e duração 

dessa capacitação?* ___________________________________________________________ 

11. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos alunos? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

12. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos 

instrutores/professores? Porquê? * _______________________________________________ 

13. Há alguma documentação ou norma interna da EsPCEx que indique a inclusão desse 

assunto nas instruções? Qual(is)?* _______________________________________________ 

14. Caso a resposta anterior seja negativa, o Sr sabe informar o porquê de não haver nenhuma 

documentação ou norma interna da EsPCEx que indique a inclusão desse assunto nas 

instruções? __________________________________________________________________ 

15. O Sr considera suficiente o que é abordado na EsPCEx, hoje, sobre Educação Ambiental? 

Por quê?* ___________________________________________________________________ 

16. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns 

e nas profissionais de forma equitativa?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

17. Ou há maior incidência num dos grupos de disciplinas? Qual, no grupo de disciplinas 

comuns ou profissionais?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Disciplinas comuns 

(    ) Disciplinas profissionais 

(    ) Não há maior incidência num dos grupos de disciplinas 

18. Houve alteração dos assuntos relacionados com Educação Ambiental após a adoção do 

ensino por competências?* _____________________________________________________ 

19. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental, após a adoção do ensino por 

competências, aumentaram, diminuíram ou permaneceram iguais? Porquê?* _____________ 

20. Houve alteração na abordagem das atividades relacionadas com Educação Ambiental após 

a adoção do ensino por competências? Porquê?*____________________________________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, que aprova as Normas para a 

Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações 

Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento de Ensino e Pesquisa 

 

Segundo a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, há três enfoques de educação 

ambiental que deverão pautar a abordagem desse assunto nos Estabelecimentos de Ensino 

subordinados e/ou vinculados ao DECEx: 
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I – naturalista (cursos de formação de oficiais e de sargentos): atividades educacionais 

relacionadas com a qualidade de vida e que privilegiam os aspetos comportamental, moral e 

ético. Devem contextualizar a relação do ser humano com a natureza, privilegiando a 

aprendizagem de conceitos e a adoção de atitudes relacionadas com a consciencialização, 

prevenção, preservação, recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, 

ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas; 

II – jurídico (cursos de aperfeiçoamento): atividades educacionais voltadas para o estudo da 

legislação ambiental, incluindo as suas consequências e repercussões para o Exército. É sob 

este enfoque que será estudado o planeamento de gestão ambiental; 

III – socioambiental (cursos de altos estudos militares e de política, estratégia e alta 

administração do Exército): atividades educacionais que consideram o meio ambiente na sua 

totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. Sob este enfoque está a 

análise dos aspetos sociocultural e político-económico dos problemas postos, influenciados 

pelo meio ambiente ou que nele venham a interferir. Incluem-se aqui os problemas ambientais 

decorrentes da elaboração dos planos de desenvolvimento institucional e do estabelecimento 

de políticas educacionais e de gestão. 

 

21. O Sr concorda que na EsPCEx a Educação Ambiental deve ser abordada somente sob o 

enfoque naturalista?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

22. O Sr sugeriria a inclusão de outro(s) enfoque(s) para abordar Educação Ambiental na 

EsPCEx?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

23. Qual(is)? 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Enfoque jurídico 

(    ) Enfoque socioambiental 

24. Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque 

deveria(m) ele(s) ser incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na EsPCEx? _______ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008 

As questões abaixo relacionam-se com o conteúdo e as orientações da referida Portaria 

para a promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino subordinados 

ao DECEx. 

 

25. O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina 

específica no currículo da EsPCEx, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades 

seriam mais bem estruturados e ministrados? Porquê?* _______________________________ 

26. A aprendizagem dos alunos sobre assuntos relacionados com Educação Ambiental é 

avaliada? De que maneira?* ____________________________________________________ 

27. O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas» é ministrado aos alunos da EsPCEx? De que maneira?* ____________________ 

28. Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto 

Ambiental quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas 
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blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que 

possam ter impacto no meio ambiente? Porquê?*____________________________________ 

29. Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de 

munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos 

d’água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? 

Porquê?*____________________________________________________________________ 

30. O tema Educação Ambiental é abordado e debatido nos EstAP pelos instrutores e pelos 

professores da EsPCEx? De que maneira?* ________________________________________ 

31. O tema Educação Ambiental é abordado pelos demais membros da EsPCEx sob forma de 

palestras, estágios, painéis, sessões informativas, entre outros?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

32. Caso afirmativo, o tema Educação Ambiental é abordado sob forma de: 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Palestras 

(    ) Estágios 

(    ) Painéis 

(    ) Sessões informativas 

(    ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

Sugestões 

 

33. Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos 

que devem ser abordados em Educação Ambiental pelos alunos da EsPCEx? 

Marcar apenas uma opção por coluna. 
 1 2 3 4 5 

Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB      

Legislação ambiental brasileira e do EB      

Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM)      

Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas 

     

Segurança, defesa e questões ambientais      

Alterações climáticas, segurança e defesa      

Soberania nacional e questões ambientais      

Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas      

Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos      

Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares      

 

34. Caso deseje fazer algum comentário, é favor utilizar o espaço abaixo: 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO PARA OS INSTRUTORES E OS PROFESSORES DA 

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO 

 

 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para Gestão de Riscos e Situações de 

Emergência decorrentes de Alterações Climáticas 

 

NOTA EXPLICATIVA: 

O presente questionário é parte do projeto de pesquisa, em nível doutorado, realizado no 

Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora 

Doutora Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, e do Doutor João de Azevedo, da 

Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar no Exército 

Brasileiro. 

O objetivo deste estudo é analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro (EB) para gestão de riscos e situações de 

emergência decorrentes das crescentes alterações climáticas*. 

O público-alvo do presente questionário é formado por Oficiais Instrutores/Professores da 

Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). O Senhor foi selecionado para compor 

o universo mencionado devido ao seu perfil profissional e por indicação da instituição que 

integra. 

A pesquisa é de natureza exclusivamente académica e não representa posicionamento oficial 

da Força Armada, posicionamento partidário/ideológico, refletindo apenas a opinião de 

profissionais com experiência, formação e capacitação nas áreas mencionadas. 

Os dados dos participantes receberão tratamento estatístico e será garantido o anonimato dos 

entrevistados. O resultado da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração da tese de 

doutoramento. 

 

Investigadora responsável: Renate Kottel Boeno 

Email: renateboeno@uol.com.br; rboeno@ics.ul.pt 

 

*Optou-se por utilizar o termo «alterações climáticas» ao invés de «mudanças climáticas». No 

Brasil, o termo mais usual seria mudanças climáticas. A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) tem utilizado o termo alterações climáticas 

(<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 

 

*Obrigatório 

 

Dados pessoais 

 

1. Posto/Função*: ____________________________________________________________ 

2. Nome: ___________________________________________________________________ 

3. Disciplina(s) que leciona*: ___________________________________________________ 

4. Tempo em que se encontra ministrando essa(s) disciplina(s)*: _______________________ 

5. Curso militar de maior capacitação profissional (concluído ou em curso)*: _____________ 

6. Curso civil de maior grau académico (concluído ou em curso)*: ______________________ 
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Educação Ambiental 

Prezado Sr Instrutor/Professor da EsPCEx 

 

7. O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? 

Qual(is)?* __________________________________________________________________ 

8. O Sr cursou alguma capacitação (curso, estágio, seminário, workshop, entre outros) sobre 

Educação Ambiental? Qual(is)?* ________________________________________________ 

9. O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre 

qual(is) assunto(s)?* __________________________________________________________ 

10. Desde que o Sr serve na EsPCEx, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar 

alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Caso afirmativo, qual o tema, local e duração 

dessa capacitação?* ___________________________________________________________ 

11. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos alunos? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

12. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos 

instrutores/professores? Porquê? * _______________________________________________ 

13. Sr aborda Educação Ambiental nas suas instruções? De que maneira? Qual(is) assunto(s) 

é(são) abordado(s) sobre Educação Ambiental?* ____________________________________ 

14. Há alguma documentação ou norma interna da EsPCEx que indique a inclusão desse 

assunto nas instruções? Qual(is)?* _______________________________________________ 

15. O Sr considera suficiente o que é abordado na EsPCEx, hoje, sobre Educação Ambiental? 

Por quê?* ___________________________________________________________________ 

16. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns 

e nas profissionais de forma equitativa?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

17. Ou há maior incidência num dos grupos de disciplinas? Qual, no grupo de disciplinas 

comuns ou profissionais?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Disciplinas comuns 

(    ) Disciplinas profissionais 

(    ) Não há maior incidência num dos grupos de disciplinas 

18. Houve alteração dos assuntos relacionados com Educação Ambiental após a adoção do 

ensino por competências?* _____________________________________________________ 

19. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental, após a adoção do ensino por 

competências, aumentaram, diminuíram ou permaneceram iguais? Porquê?* _____________ 

20. Houve alteração na abordagem das atividades relacionadas com Educação Ambiental após 

a adoção do ensino por competências? Porquê?*____________________________________ 

21. Qual(is) a(s) dificuldade(s) para abordar esse assunto nas instruções?* _______________ 

22. O que foi feito para superar essa(s) dificuldade(s)?* ______________________________ 

23. O que ainda precisa de ser feito para superar essa(s) dificuldade(s)?*_________________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, que aprova as Normas para a 

Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações 

Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento de Ensino e Pesquisa 

Segundo a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, há três enfoques de educação 

ambiental que deverão pautar a abordagem desse assunto nos Estabelecimentos de Ensino 

subordinados e/ou vinculados ao DECEx: 
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I – naturalista (cursos de formação de oficiais e de sargentos): atividades educacionais 

relacionadas com a qualidade de vida e que privilegiam os aspetos comportamental, moral e 

ético. Devem contextualizar a relação do ser humano com a natureza, privilegiando a 

aprendizagem de conceitos e a adoção de atitudes relacionadas com a consciencialização, 

prevenção, preservação, recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, 

ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas; 

II – jurídico (cursos de aperfeiçoamento): atividades educacionais voltadas para o estudo da 

legislação ambiental, incluindo as suas consequências e repercussões para o Exército. É sob 

este enfoque que será estudado o planeamento de gestão ambiental; 

III – socioambiental (cursos de altos estudos militares e de política, estratégia e alta 

administração do Exército): atividades educacionais que consideram o meio ambiente na sua 

totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. Sob este enfoque está a 

análise dos aspetos sociocultural e político-económico dos problemas postos, influenciados 

pelo meio ambiente ou que nele venham a interferir. Incluem-se aqui os problemas ambientais 

decorrentes da elaboração dos planos de desenvolvimento institucional e do estabelecimento 

de políticas educacionais e de gestão. 

 

24. O Sr concorda que na EsPCEx a Educação Ambiental deve ser abordada somente sob o 

enfoque naturalista?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

25. O Sr sugeriria a inclusão de outro(s) enfoque(s) para abordar Educação Ambiental na 

EsPCEx?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

26. Qual(is)? 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Enfoque jurídico 

(    ) Enfoque socioambiental 

27. Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque 

deveria(m) ele(s) ser incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na EsPCEx? _______ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008 

As questões abaixo relacionam-se com o conteúdo e as orientações da referida Portaria 

para a promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino subordinados 

ao DECEx. 

 

28. O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina 

específica no currículo da EsPCEx, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades 

seriam mais bem estruturados e ministrados? Porquê?* _______________________________ 

29. A aprendizagem dos alunos sobre assuntos relacionados com Educação Ambiental é 

avaliada? De que maneira?* ____________________________________________________ 

30. O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas» é ministrado aos alunos da EsPCEx? De que maneira?* ____________________ 

31. Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto 

Ambiental quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas 
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blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que 

possam ter impacto no meio ambiente? Porquê?* ___________________________________ 

32. Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de 

munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos 

de água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

33. O tema Educação Ambiental é abordado e debatido nos EstAP pelos instrutores e pelos 

professores da EsPCEx? De que maneira?* ________________________________________ 

34. O tema Educação Ambiental é abordado pelos demais membros da EsPCEx sob forma de 

palestras, estágios, painéis, sessões informativas, entre outros?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

35. Caso positivo, o tema Educação Ambiental é abordado sob forma de: 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Palestras 

(    ) Estágios 

(    ) Painéis 

(    ) Sessões informativas 

(    ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

Sugestões 

 

36. Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos 

que devem ser abordados em Educação Ambiental pelos alunos da EsPCEx? 

Marcar apenas uma opção por coluna. 
 1 2 3 4 5 

Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB      

Legislação ambiental brasileira e do EB      

Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM)      

Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas 

     

Segurança, defesa e questões ambientais      

Alterações climáticas, segurança e defesa      

Soberania nacional e questões ambientais      

Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas      

Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos      

Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares      

 

37. Caso deseje fazer algum comentário, é favor utilizar o espaço abaixo: 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO PARA O CHEFE DE DIVISÃO E O COMANDANTE 

DO CORPO DE CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

 

 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para Gestão de Riscos e Situações de 

Emergência decorrentes de Alterações Climáticas 

 

NOTA EXPLICATIVA: 

O presente questionário é parte do projeto de pesquisa, em nível doutorado, realizado no 

Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora 

Doutora Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, e do Doutor João de Azevedo, da 

Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar no Exército 

Brasileiro. 

O objetivo deste estudo é analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro (EB) para gestão de riscos e situações de 

emergência decorrentes das crescentes alterações climáticas*. 

O público-alvo do presente questionário é formado por Oficiais Chefe de Divisão e 

Comandante do Corpo de Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). O 

Senhor foi selecionado para compor o universo mencionado devido ao seu perfil profissional 

e por indicação da instituição que integra. 

A pesquisa é de natureza exclusivamente académica e não representa posicionamento oficial 

da Força Armada, posicionamento partidário/ideológico, refletindo apenas a opinião de 

profissionais com experiência, formação e capacitação nas áreas mencionadas. 

Os dados dos participantes receberão tratamento estatístico e será garantido o anonimato dos 

entrevistados. O resultado da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração da tese de 

doutoramento. 

 

Investigadora responsável: Renate Kottel Boeno 

Email: renateboeno@uol.com.br; rboeno@ics.ul.pt 

 

*Optou-se por utilizar o termo «alterações climáticas» ao invés de «mudanças climáticas». No 

Brasil, o termo mais usual seria mudanças climáticas. A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) tem utilizado o termo alterações climáticas 

(<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 

 

*Obrigatório 

 

Dados pessoais 

 

1. Posto/Função*: ____________________________________________________________ 

2. Nome: ___________________________________________________________________ 

3. Divisão que chefia*: ________________________________________________________ 

4. Tempo em que se encontra chefiando essa Divisão*: _______________________________ 

5. Curso militar de maior capacitação profissional (concluído ou em curso)*: _____________ 

6. Curso civil de maior grau académico (concluído ou em curso)*: ______________________ 
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Educação Ambiental 

Prezado Sr Chefe de Divisão e Sr Comandante do Corpo de Cadetes da AMAN 

 

7. O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? 

Qual(is)?* __________________________________________________________________ 

8. O Sr cursou alguma capacitação (curso, estágio, seminário, workshop, entre outros) sobre 

Educação Ambiental? Qual(is)?* ________________________________________________ 

9. O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre 

qual(is) assunto(s)?* __________________________________________________________ 

10. Desde que o Sr serve na AMAN, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar 

alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Caso afirmativo, qual o tema, local e duração 

dessa capacitação?* ___________________________________________________________ 

11. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos cadetes? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

12. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos 

instrutores/professores? Porquê? * _______________________________________________ 

13. Há alguma documentação ou norma interna da AMAN que indique a inclusão desse 

assunto nas instruções? Qual(is)?* _______________________________________________ 

14. Caso a resposta anterior seja negativa, o Sr sabe informar o porquê de não haver nenhuma 

documentação ou norma interna da AMAN que indique a inclusão desse assunto nas 

instruções? __________________________________________________________________ 

15. O Sr considera suficiente o que é abordado na AMAN, hoje, sobre Educação Ambiental? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

16. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns 

e nas profissionais de forma equitativa?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

17. Ou há maior incidência num dos grupos de disciplinas? Qual, no grupo de disciplinas 

comuns ou profissionais?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Disciplinas comuns 

(    ) Disciplinas profissionais 

(    ) Não há maior incidência num dos grupos de disciplinas 

18. Houve alteração dos assuntos relacionados com Educação Ambiental após a adoção do 

ensino por competências?* _____________________________________________________ 

19. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental, após a adoção do ensino por 

competências, aumentaram, diminuíram ou permaneceram iguais? Porquê?* _____________ 

20. Houve alteração na abordagem das atividades relacionadas com Educação Ambiental após 

a adoção do ensino por competências? Porquê?* ___________________________________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, que aprova as Normas para a 

Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações 

Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento de Ensino e Pesquisa 

 

Segundo a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, há três enfoques de educação 

ambiental que deverão pautar a abordagem desse assunto nos Estabelecimentos de Ensino 

subordinados e/ou vinculados ao DECEx: 
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I – naturalista (cursos de formação de oficiais e de sargentos): atividades educacionais 

relacionadas com a qualidade de vida e que privilegiam os aspetos comportamental, moral e 

ético. Devem contextualizar a relação do ser humano com a natureza, privilegiaando a 

aprendizagem de conceitos e a adoção de atitudes relacionadas com a consciencialização, 

prevenção, preservação, recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, 

ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas; 

II – jurídico (cursos de aperfeiçoamento): atividades educacionais voltadas para o estudo da 

legislação ambiental, incluindo as suas consequências e repercussões para o Exército. É sob 

este enfoque que será estudado o planeamento de gestão ambiental; 

III – socioambiental (cursos de altos estudos militares e de política, estratégia e alta 

administração do Exército): atividades educacionais que consideram o meio ambiente na sua 

totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. Sob este enfoque está a 

análise dos aspetos sociocultural e político-económico dos problemas postos, influenciados 

pelo meio ambiente ou que nele venham a interferir. Incluem-se aqui os problemas ambientais 

decorrentes da elaboração dos planos de desenvolvimento institucional e do estabelecimento 

de políticas educacionais e de gestão. 

 

21. O Sr concorda que na AMAN a Educação Ambiental deve ser abordada somente sob o 

enfoque naturalista?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

22. O Sr sugeriria a inclusão de outro(s) enfoque(s) para abordar Educação Ambiental na 

AMAN?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

23. Qual(is)? 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Enfoque jurídico 

(    ) Enfoque socioambiental 

24. Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque 

deveria(m) ele(s) ser incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na AMAN? ________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008 

As questões abaixo relacionam-se com o conteúdo e as orientações da referida Portaria 

para a promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino subordinados 

ao DECEx. 

 

25. O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina 

específica no currículo da AMAN, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades 

seriam mais bem estruturados e ministrados? Porquê?* ______________________________ 

26. A aprendizagem dos cadetes sobre assuntos relacionados com Educação Ambiental é 

avaliada? De que maneira?* ____________________________________________________ 

27. Meio ambiente e assuntos correlacionados são oferecidos aos cadetes como temas para a 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 
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(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

28. Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual(is) tema(s) é(são) oferecido(s)? __________ 

29. O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas» é ministrado aos cadetes da AMAN? De que maneira?* ____________________ 

30. Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto 

Ambiental quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas 

blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que 

possam ter impacto no meio ambiente? Porquê?* ___________________________________ 

31. Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de 

munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos 

de água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

32. O tema Educação Ambiental é abordado e debatido nos EstAP pelos instrutores e pelos 

professores da AMAN? De que maneira?* _________________________________________ 

33. O tema Educação Ambiental é abordado pelos demais membros da AMAN sob forma de 

palestras, estágios, painéis, sessões informativas, entre outros?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

34. Caso afirmativo, o tema Educação Ambiental é abordado sob forma de: 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Palestras 

(    ) Estágios 

(    ) Painéis 

(    ) Sessões informativas 

(    ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

Sugestões 

 

35. Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos 

que devem ser abordados em Educação Ambiental pelos cadetes da AMAN? 

Marcar apenas uma opção por coluna. 
 1 2 3 4 5 

Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB      

Legislação ambiental brasileira e do EB      

Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM)      

Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas 

     

Segurança, defesa e questões ambientais      

Alterações climáticas, segurança e defesa      

Soberania nacional e questões ambientais      

Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas      

Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos      

Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares      

 

36. Caso deseje fazer algum comentário, é favor utilizar o espaço abaixo: 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO PARA OS CHEFES DE SECÇÃO DA ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

 

 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para Gestão de Riscos e Situações de 

Emergência decorrentes de Alterações Climáticas 

 

NOTA EXPLICATIVA: 

O presente questionário é parte do projeto de pesquisa, em nível doutorado, realizado no 

Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora 

Doutora Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, e do Doutor João de Azevedo, da 

Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar no Exército 

Brasileiro. 

O objetivo deste estudo é analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro (EB) para gestão de riscos e situações de 

emergência decorrentes das crescentes alterações climáticas*. 

O público-alvo do presente questionário é formado por Oficiais Chefes de Secção da 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). O Senhor foi selecionado para compor o 

universo mencionado devido ao seu perfil profissional e por indicação da instituição que 

integra. 

A pesquisa é de natureza exclusivamente académica e não representa posicionamento oficial 

da Força Armada, posicionamento partidário/ideológico, refletindo apenas a opinião de 

profissionais com experiência, formação e capacitação nas áreas mencionadas. 

Os dados dos participantes receberão tratamento estatístico e será garantido o anonimato dos 

entrevistados. O resultado da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração da tese de 

doutoramento. 

 

Investigadora responsável: Renate Kottel Boeno 

Email: renateboeno@uol.com.br; rboeno@ics.ul.pt 

 

*Optou-se por utilizar o termo «alterações climáticas» ao invés de «mudanças climáticas». No 

Brasil, o termo mais usual seria mudanças climáticas. A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) tem utilizado o termo alterações climáticas 

(<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 

 

*Obrigatório 

 

Dados pessoais 

 

1. Posto/Função*: ____________________________________________________________ 

2. Nome: ___________________________________________________________________ 

3. Secção que chefia*: _________________________________________________________ 

4. Tempo em que se encontra chefiando essa Secção*: _______________________________ 

5. Curso militar de maior capacitação profissional (concluído ou em curso)*: _____________ 

6. Curso civil de maior grau académico (concluído ou em curso)*: ______________________ 
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Educação Ambiental 

Prezado Sr Chefe de Secção da AMAN 

 

7. O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? 

Qual(is)?* __________________________________________________________________ 

8. O Sr cursou alguma capacitação (curso, estágio, seminário, workshop, entre outros) sobre 

Educação Ambiental? Qual(is)?* ________________________________________________ 

9. O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre 

qual(is) assunto(s)?* __________________________________________________________ 

10. Desde que o Sr serve na AMAN, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar 

alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Caso afirmativo, qual o tema, local e duração 

dessa capacitação?* ___________________________________________________________ 

11. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos cadetes? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

12. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos 

instrutores/professores? Porquê? * _______________________________________________ 

13. Há alguma documentação ou norma interna da AMAN que indique a inclusão desse 

assunto nas instruções? Qual(is)?* _______________________________________________ 

14. Caso a resposta anterior seja negativa, o Sr sabe informar o porquê de não haver nenhuma 

documentação ou norma interna da AMAN que indique a inclusão desse assunto nas 

instruções? __________________________________________________________________ 

15. O Sr considera suficiente o que é abordado na AMAN, hoje, sobre Educação Ambiental? 

Por quê?* ___________________________________________________________________ 

16. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns 

e nas profissionais de forma equitativa?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

17. Ou há maior incidência num dos grupos de disciplinas? Qual, no grupo de disciplinas 

comuns ou profissionais?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Disciplinas comuns 

(    ) Disciplinas profissionais 

(    ) Não há maior incidência num dos grupos de disciplinas 

18. Houve alteração dos assuntos relacionados com Educação Ambiental após a adoção do 

ensino por competências?* _____________________________________________________ 

19. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental, após a adoção do ensino por 

competências, aumentaram, diminuíram ou permaneceram iguais? Porquê?* _____________ 

20. Houve alteração na abordagem das atividades relacionadas com Educação Ambiental após 

a adoção do ensino por competências? Porquê?* ____________________________________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, que aprova as Normas para a 

Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações 

Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento de Ensino e Pesquisa 

 

Segundo a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, há três enfoques de educação 

ambiental que deverão pautar a abordagem desse assunto nos Estabelecimentos de Ensino 

subordinados e/ou vinculados ao DECEx: 
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I – naturalista (cursos de formação de oficiais e de sargentos): atividades educacionais 

relacionadas com a qualidade de vida e que privilegiam os aspetos comportamental, moral e 

ético. Devem contextualizar a relação do ser humano com a natureza, privilegiando a 

aprendizagem de conceitos e a adoção de atitudes relacionadas com a consciencialização, 

prevenção, preservação, recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, 

ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas; 

II – jurídico (cursos de aperfeiçoamento): atividades educacionais voltadas para o estudo da 

legislação ambiental, incluindo as suas consequências e repercussões para o Exército. É sob 

este enfoque que será estudado o planeamento de gestão ambiental; 

III – socioambiental (cursos de altos estudos militares e de política, estratégia e alta 

administração do Exército): atividades educacionais que consideram o meio ambiente na sua 

totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. Sob este enfoque está a 

análise dos aspetos sociocultural e político-económico dos problemas postos, influenciados 

pelo meio ambiente ou que nele venham a interferir. Incluem-se aqui os problemas ambientais 

decorrentes da elaboração dos planos de desenvolvimento institucional e do estabelecimento 

de políticas educacionais e de gestão. 

 

21. O Sr concorda que na AMAN a Educação Ambiental deve ser abordada somente sob o 

enfoque naturalista?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

22. O Sr sugeriria a inclusão de outro(s) enfoque(s) para abordar Educação Ambiental na 

AMAN?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

23. Qual(is)? 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Enfoque jurídico 

(    ) Enfoque socioambiental 

24. Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque 

deveria(m) ele(s) ser incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na AMAN? ________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008 

As questões abaixo relacionam-se com o conteúdo e as orientações da referida Portaria 

para a promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino subordinados 

ao DECEx. 

 

25. O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina 

específica no currículo da AMAN, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades 

seriam mais bem estruturados e ministrados? Porquê?* ______________________________ 

26. A aprendizagem dos cadetes sobre assuntos relacionados com Educação Ambiental é 

avaliada? De que maneira?* ____________________________________________________ 

27. Meio ambiente e assuntos correlacionados são oferecidos aos cadetes como temas para a 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 
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(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

28. Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual(is) tema(s) é(são) oferecido(s)? __________ 

29. O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas» é ministrado aos cadetes da AMAN? De que maneira?* ____________________ 

30. Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto 

Ambiental quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas 

blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que 

possam ter impacto no meio ambiente? Porquê?* ___________________________________ 

31. Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de 

munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos 

d’água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

32. O tema Educação Ambiental é abordado e debatido nos EstAP pelos instrutores e pelos 

professores da AMAN? De que maneira?* _________________________________________ 

33. O tema Educação Ambiental é abordado pelos demais membros da AMAN sob forma de 

palestras, estágios, painéis, sessões informativas, entre outros?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

34. Caso afirmativo, o tema Educação Ambiental é abordado sob forma de: 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Palestras 

(    ) Estágios 

(    ) Painéis 

(    ) Sessões informativas 

(    ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

Sugestões 

 

35. Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos 

que evem ser abordados em Educação Ambiental pelos alunos da EsPCEx? 

Marcar apenas uma opção por coluna. 
 1 2 3 4 5 

Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB      

Legislação ambiental brasileira e do EB      

Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM)      

Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas 

     

Segurança, defesa e questões ambientais      

Alterações climáticas, segurança e defesa      

Soberania nacional e questões ambientais      

Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas      

Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos      

Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares      

 

36. Caso deseje fazer algum comentário, é favor utilizar o espaço abaixo: 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 – QUESTIONÁRIO PARA OS INSTRUTORES E OS PROFESSORES DA 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

 

 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para Gestão de Riscos e Situações de 

Emergência decorrentes de Alterações Climáticas 

 

NOTA EXPLICATIVA: 

O presente questionário é parte do projeto de pesquisa, em nível doutorado, realizado no 

Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora 

Doutora Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, e do Doutor João de Azevedo, da 

Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar no Exército 

Brasileiro. 

O objetivo deste estudo é analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro (EB) para gestão de riscos e situações de 

emergência decorrentes das crescentes alterações climáticas*. 

O público-alvo do presente questionário é formado por Oficiais Instrutores/Professores da 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). O Senhor foi selecionado para compor o 

universo mencionado devido ao seu perfil profissional e por indicação da instituição que 

integra. 

A pesquisa é de natureza exclusivamente académica e não representa posicionamento oficial 

da Força Armada, posicionamento partidário/ideológico, refletindo apenas a opinião de 

profissionais com experiência, formação e capacitação nas áreas mencionadas. 

Os dados dos participantes receberão tratamento estatístico e será garantido o anonimato dos 

entrevistados. O resultado da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração da tese de 

doutoramento. 

 

Investigadora responsável: Renate Kottel Boeno 

Email: renateboeno@uol.com.br; rboeno@ics.ul.pt 

 

*Optou-se por utilizar o termo «alterações climáticas» ao invés de «mudanças climáticas». No 

Brasil, o termo mais usual seria mudanças climáticas. A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) tem utilizado o termo alterações climáticas 

(<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 

 

*Obrigatório 

 

Dados pessoais 

 

1. Posto/Função (Instrutor/Professor de qual curso)*: ________________________________ 

2. Nome: ___________________________________________________________________ 

3. Disciplina(s) que leciona*: ___________________________________________________ 

4. Tempo em que se encontra ministrando essa(s) disciplina(s)*: _______________________ 

5. Curso militar de maior capacitação profissional (concluído ou em curso)*: _____________ 

6. Curso civil de maior grau académico (concluído ou em curso)*: ______________________ 
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Educação Ambiental 

Prezado Sr Instrutor/Professor da AMAN 

 

7. O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental? 

Qual(is)?* __________________________________________________________________ 

8. O Sr cursou alguma capacitação (curso, estágio, seminário, workshop, entre outros) sobre 

Educação Ambiental? Qual(is)?* ________________________________________________ 

9. O Sr possui interesse em cursar alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Sobre 

qual(is) assunto(s)?* __________________________________________________________ 

10. Desde que o Sr serve na AMAN, esta escola disponibilizou-lhe a possibilidade de cursar 

alguma capacitação sobre Educação Ambiental? Caso afirmativo, qual o tema, local e duração 

dessa capacitação?* ___________________________________________________________ 

11. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos cadetes? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

12. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos 

instrutores/professores? Porquê? * _______________________________________________ 

13. Sr aborda Educação Ambiental nas suas instruções? De que maneira? Qual(is) assunto(s) 

é(são) abordado(s) sobre Educação Ambiental?* ____________________________________ 

14. Há alguma documentação ou norma interna da AMAN que indique a inclusão desse 

assunto nas instruções? Qual(is)?* _______________________________________________ 

15. O Sr considera suficiente o que é abordado na AMAN, hoje, sobre Educação Ambiental? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

16. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns 

e nas profissionais de forma equitativa?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

17. Ou há maior incidência num dos grupos de disciplinas? Qual, no grupo de disciplinas 

comuns ou profissionais?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Disciplinas comuns 

(    ) Disciplinas profissionais 

(    ) Não há maior incidência num dos grupos de disciplinas 

18. Houve alteração dos assuntos relacionados com Educação Ambiental após a adoção do 

ensino por competências?* _____________________________________________________ 

19. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental, após a adoção do ensino por 

competências, aumentaram, diminuíram ou permaneceram iguais? Porquê?* _____________ 

20. Houve alteração na abordagem das atividades relacionadas com Educação Ambiental após 

a adoção do ensino por competências? Porquê?* ____________________________________ 

21. Qual(is) a(s) dificuldade(s) para abordar esse assunto nas instruções?* _______________ 

22. O que foi feito para superar essa(s) dificuldade(s)?* ______________________________ 

23. O que ainda precisa de ser feito para superar essa(s) dificuldade(s)?* _________________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, que aprova as Normas para a 

Promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações 

Militares Subordinados e/ou Vinculados ao Departamento de Ensino e Pesquisa 
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Segundo a Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008, há três enfoques de educação 

ambiental que deverão pautar a abordagem desse assunto nos Estabelecimentos de Ensino 

subordinados e/ou vinculados ao DECEx: 

I – naturalista (cursos de formação de oficiais e de sargentos): atividades educacionais 

relacionadas com a qualidade de vida e que privilegiam os aspetos comportamental, moral e 

ético. Devem contextualizar a relação do ser humano com a natureza, privilegiando a 

aprendizagem de conceitos e a adoção de atitudes relacionadas com a consciencialização, 

prevenção, preservação, recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, 

ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas; 

II – jurídico (cursos de aperfeiçoamento): atividades educacionais voltadas para o estudo da 

legislação ambiental, incluindo as suas consequências e repercussões para o Exército. É sob 

este enfoque que será estudado o planeamento de gestão ambiental; 

III – socioambiental (cursos de altos estudos militares e de política, estratégia e alta 

administração do Exército): atividades educacionais que consideram o meio ambiente na sua 

totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. Sob este enfoque está a 

análise dos aspetos sociocultural e político-económico dos problemas postos, influenciados 

pelo meio ambiente ou que nele venham a interferir. Incluem-se aqui os problemas ambientais 

decorrentes da elaboração dos planos de desenvolvimento institucional e do estabelecimento 

de políticas educacionais e de gestão. 

 

24. O Sr concorda que na AMAN a Educação Ambiental deve ser abordada somente sob o 

enfoque naturalista?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

25. O Sr sugeriria a inclusão de outro(s) enfoque(s) para abordar Educação Ambiental na 

AMAN?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

26. Qual(is)? 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Enfoque jurídico 

(    ) Enfoque socioambiental 

27. Caso tenha marcado um ou os dois enfoques citados na questão anterior, porque 

deveria(m) ele(s) ser incluído(s) na abordagem da Educação Ambiental na AMAN? ________ 

 

Portaria n.º 014-DEP, de 8 de fevereiro de 2008 

As questões abaixo relacionam-se com o conteúdo e as orientações da referida Portaria 

para a promoção da Educação Ambiental nos Estabelecimentos de Ensino subordinados 

ao DECEx. 

 

28. O Sr acredita que se Educação Ambiental fosse sistematizada como uma disciplina 

específica no currículo da AMAN, os assuntos, as abordagens e o planeamento das atividades 

seriam mais bem estruturados e ministrados? Porquê?* ______________________________ 

29. A aprendizagem dos cadetes sobre assuntos relacionados com Educação Ambiental é 

avaliada? De que maneira?* ____________________________________________________ 
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30. Meio ambiente e assuntos correlacionados são oferecidos aos cadetes como temas para a 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

31. Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual(is) tema(s) é(são) oferecido(s)? __________ 

32. O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas» é ministrado aos alunos da AMAN? De que maneira?* _____________________ 

33. Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto 

Ambiental quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas 

blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que 

possam ter impacto no meio ambiente? Porquê?* ___________________________________ 

34. Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de 

munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos 

d’água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente? 

Porquê?* ___________________________________________________________________ 

35. O tema Educação Ambiental é abordado e debatido nos EstAP pelos instrutores e pelos 

professores da AMAN? De que maneira?* _________________________________________ 

36. O tema Educação Ambiental é abordado pelos demais membros da AMAN sob forma de 

palestras, estágios, painéis, sessões informativas, entre outros?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

37. Caso afirmativo, o tema Educação Ambiental é abordado sob forma de: 

Marcar todas que se aplicam. 

(    ) Palestras 

(    ) Estágios 

(    ) Painéis 

(    ) Sessões informativas 

(    ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

Sugestões 

 

38. Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos 

que devem ser abordados em Educação Ambiental pelos alunos da EsPCEx? 

Marcar apenas uma opção por coluna. 
 1 2 3 4 5 

Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB      

Legislação ambiental brasileira e do EB      

Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM)      

Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas 

     

Segurança, defesa e questões ambientais      

Alterações climáticas, segurança e defesa      

Soberania nacional e questões ambientais      

Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas      

Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos      

Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares      

39. Caso deseje fazer algum comentário, é favor utilizar o espaço abaixo: 

___________________________________________________________________________ 



Educação ambiental no ensino militar bélico do Exército Brasileiro para a gestão de riscos ambientais e climáticos 

368 

ANEXO 7 – QUESTIONÁRIO PARA OS CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS 

 

 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro para Gestão de Riscos e Situações de 

Emergência decorrentes de Alterações Climáticas 

 

NOTA EXPLICATIVA: 

O presente questionário é parte do projeto de pesquisa, em nível doutorado, realizado no 

Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora 

Doutora Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, e do Doutor João de Azevedo, da 

Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar no Exército 

Brasileiro. 

O objetivo deste estudo é analisar a situação atual da formação inicial dos oficiais da Linha de 

Ensino Militar Bélico no Exército Brasileiro (EB) para gestão de riscos e situações de 

emergência decorrentes das crescentes alterações climáticas*. 

O público-alvo do presente questionário é formado por Cadetes do 5.º ano da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

A pesquisa é de natureza exclusivamente académica e não representa posicionamento oficial 

da Força Armada, posicionamento partidário/ideológico, refletindo apenas a opinião de 

profissionais com experiência, formação e capacitação nas áreas mencionadas. 

Os dados dos participantes receberão tratamento estatístico e será garantido o anonimato dos 

entrevistados. O resultado da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração da tese de 

doutoramento. 

 

Investigadora responsável: Renate Kottel Boeno 

Email: renateboeno@uol.com.br; rboeno@ics.ul.pt 

 

*Optou-se por utilizar o termo «alterações climáticas» ao invés de «mudanças climáticas». No 

Brasil, o termo mais usual seria mudanças climáticas. A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) tem utilizado o termo alterações climáticas 

(<http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/eventos/>). 

 

*Obrigatório 

 

1. Idade*: ___________________________________________________________________ 

2. O Sr conhece a legislação nacional e do Exército Brasileiro sobre Educação Ambiental?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

3. Desde que o Sr estuda na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e na 

AMAN, estas Escolas disponibilizaram-lhe a possibilidade de cursar alguma capacitação 

sobre Educação Ambiental?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 
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(    ) Não sei informar 

4. O Sr considera importante que o tema Educação Ambiental seja ministrado aos cadetes?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

5. O Sr considera suficiente o que é abordado na AMAN, hoje, sobre Educação Ambiental?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

6. Os assuntos relacionados com Educação Ambiental são abordados nas disciplinas comuns e 

nas profissionais de forma equitativa?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

7. Ou há maior incidência num dos grupos de disciplinas? Qual, no grupo de disciplinas 

comuns ou profissionais?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Disciplinas comuns 

(    ) Disciplinas profissionais 

(    ) Não há maior incidência num dos grupos de disciplinas 

8. O Sr concorda que a Educação Ambiental na AMAN deve abordar alterações climáticas 

como ameaça, tanto militar como não militar?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

9. O Sr concorda que a Educação Ambiental na AMAN deve abordar gestão de riscos e 

situações de emergência decorrentes de alterações climáticas?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

10. Na sua opinião, por ordem de prioridade (de 1 a 5), quais são os cinco principais assuntos 

que devem ser abordados em Educação Ambiental pelos alunos da EsPCEx? 

Marcar apenas uma opção por coluna. 
 1 2 3 4 5 

Preservação das áreas protegidas sob jurisdição do EB      

Legislação ambiental brasileira e do EB      

Sustentabilidade na rotina das organizações militares (OM)      

Cooperação e operações interagências para emergências decorrentes de alterações 

climáticas 

     

Segurança, defesa e questões ambientais      

Alterações climáticas, segurança e defesa      

Soberania nacional e questões ambientais      

Gestão de riscos e desastres decorrentes de alterações climáticas      

Degradação ambiental: contribuições para instabilidade e conflitos      

Monitorização e medição de aspetos ambientais resultantes de atividades militares      
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11. Na sua opinião, Educação Ambiental deveria ser ministrada como disciplina específica no 

currículo da AMAN e não da forma transversal, como é atualmente?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

12. A aprendizagem dos cadetes sobre assuntos relacionados com Educação Ambiental é 

avaliada?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

13. Meio ambiente e assuntos correlacionados são oferecidos aos cadetes como temas para a 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

14. O assunto «Cooperação e Operações Interagências para combate às catástrofes 

ecológicas» é ministrado aos alunos da AMAN?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

15. Durante o planeamento dos exercícios no terreno está previsto realizar Estudos de Impacto 

Ambiental quando houver utilização de munição, de explosivos, de emprego de viaturas 

blindadas, meios de transposição de cursos de água, entre outros meios e equipamentos que 

possam ter impacto no meio ambiente?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

16. Está prevista alguma medida para mitigar os impactos provenientes da utilização de 

munição, de explosivos, de emprego de viaturas blindadas, meios de transposição de cursos 

de água, entre outros meios e equipamentos que possam ter impacto no meio ambiente?* 

Marcar apenas uma opção. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei informar 

 

 


