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RESUMO

A dissertação  de  mestrado  versa  sobre  a  Educação  Ambiental  no  Currículo  por

Competências do curso de operações na selva do Centro de Instrução de Guerra na

Selva. Tem como objetivo verificar  qual a melhor forma de se inserir a Educação

Ambiental  no  Currículo  por  Competências  do  Curso  de  Operações  na  Selva  e

apresentar algumas propostas de inserção da educação ambiental no currículo por

competências do curso de operações na selva que poderá servir de parâmetro para

outros Estabelecimentos de Ensino.  Trata-se de um estudo organizado, através de

uma  pesquisa  bibliográfica,  documental  e  de  campo,  a  respeito  da  Educação

Ambiental  e as possibilidades e processos de ensino e de aprendizagem para a

especialização dos oficiais e praças que realizam o curso de operações na selva. A

escolha da temática justifica-se pela atualidade do tema. Hoje, o Exército Brasileiro

(EB) vive um processo de transformação, no qual o ensino por competências é um

dos  objetivos  a  ser  alcançado  na  Educação  Militar,  por  isso  precisamos  saber

exatamente  do  que  se  trata  o  assunto  e  a  sua  importância.  Além  disso,  essa

problemática esta diretamente ligada a uma das principais preocupações do EB, o

meio ambiente, contribuindo para que tenhamos um entendimento adequado das

formas de desenvolvimento da Educação Ambiental pelos professores ou instrutores

nos diversos estabelecimentos de ensino do EB.

Palavras-chave: Educação. Ambiental. Currículo. Competências. Exército.



ABSTRACT

The  master's  thesis  deals  with  Environmental  Education  in  the  Curriculum  by

Competences of the jungle operations course of the Jungle Warfare Training Center.

It aims to verify the best way to insert Environmental Education in the Curriculum by

Competences of the Jungle Operations Course and to present some proposals of

insertion of the environmental  education in the curriculum by competences of the

jungle  operations  course  that  can  be  used  as  parameter  for  other  Educational

Centers. It is an organized study, through a bibliographical, documentary and field

research,  regarding  Environmental  Education  and  the  teaching  and  learning

possibilities and processes for the specialization of the officers and sergeants who

carry out the jungle operations course. The choice of the topic is justified because the

theme  is  very  current.  Today,  the  Brazilian  Army  is  undergoing  a  process  of

transformation, in which Teaching by Competences is one of the objectives to be

achieved in Military Education, so we need to know exactly what the subject is and its

importance. In addition, this issue is directly linked to one of the main concerns of

The Brazilian Army, the environment, contributing to our adequate understanding of

the ways of developing Environmental Education by the teachers or instructors in the

various educational centers of the Brazilian Army.

Keywords: Education. Environmental. Curriculum. Skills. Army.
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1. INTRODUÇÃO

A imprevisibilidade e a incerteza das intervenções nacionais, as indicações

dos  cenários  prospectivos,  as  novas  tecnologias  e  a  constante  evolução,  as

mudanças  no  ambiente  operacional  e  as  profundas  mudanças  no  processo  de

atuação das forças militares, culminaram no processo de transformação do Exército

Brasileiro  (EB).  Esse  processo  tem  por  objetivo  dotar  a  Força  com  novas

competências e capacidades, objetivando preparar suas tropas para o cumprimento

de missões e tarefas na era do conhecimento.

Está presente nos documentos do processo de Transformação do EB que o

Sistema  de  Educação  e  Cultura  deverá  fomentar  o  desenvolvimento  de

competências individuais, habilidades (interpessoais, de reflexão, de análise crítica e

do  pensamento  crítico),  atitudes,  valores  e  experiências  necessárias  para  o

profissional da era do conhecimento.

Assim, a educação militar terá que desenvolver capacidades compatíveis com

a rápida evolução da estatura político estratégica do Brasil. Valorizando o elemento

humano, reconhecidamente o capital mais valioso e base de qualquer organização.

A capacitação está destinada ao desenvolvimento de habilidades específicas,

com ênfase na realização de tarefas que exijam algum tipo de especialização, tem

alcance  limitado  no  tempo  e  no  espaço  e  requer  atualizações  periódicas  e

aperfeiçoamento contínuo.

Transformar  a  Força  exige  competências  orientadas  para  as  missões

precípuas do Exército, particularmente,  para o emprego operacional,  como Força

Terrestre do Brasil. Essa capacitação proporciona ao EB a atualização a flexibilidade

e a capacidade de inovação que o combate moderno requer dos especialistas da

arte da guerra.

1.1 PROBLEMA

1.1.1 Antecedentes do problema

O  processo  de  modernização  do  ensino  no  Exército  foi  efetivamente

implementado nos Estabelecimentos de Ensino (EE) a partir de 1999, com a entrada
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em vigor da nova legislação básica de ensino, com destaque para os Documentos

de Currículos e os Planos de Disciplinas (PLADIS).

A concepção básica do processo de modernização é a de que ele é contínuo

e visa a adequar a preparação do militar do Exército Brasileiro à realidade de um

mundo  em  rápida  transformação  (globalização,  desenvolvimento  científico  e

tecnológico, informatização crescente, domínio das informações, etc.) caracterizado

por ambiguidades, incertezas e pluralidade de opções.

Para iniciarmos esta discussão, é necessário entendermos a importância do

currículo como fator de transformação do cidadão e consequentemente da nossa

sociedade.  Trata-se  de  uma  ferramenta  importantíssima  na  construção  de  uma

consciência  ambiental  capaz  de  contribuir  para  uma  formação  mais  completa,

necessária e evidente para o novo perfil profissiográfico do oficial no EB.

Perrenoud  (1999,  p.10)  enfatiza  que  os  currículos  são  voltados  para  a

construção  de  competências,  e  devem  promover  uma  limitação  “drástica  da

quantidade de conhecimentos ensinados e exigidos”, dando prioridade a conteúdos

que  possam ser  exercitados,  no  âmbito  escolar,  pela  mobilização  em situações

complexas.

Dessa forma, as propostas curriculares pautadas em tal visão não poderiam

se limitar a transmissão de informações sem estarem ligados a uma situação de

vida.  Os  currículos  por  competências,  na  visão  de  Perrenoud  (1999),  devem

construir uma relação com o saber menos pautada em uma hierarquia baseada no

saber descontextualizado, visto que os conhecimentos sempre se ligam, em última

análise, na ação.

A Educação Ambiental está preocupada com a relação homem-ambiente, o

homem como um ser sustentável e em harmonia com o ambiente. Preocupação esta

com a modificação de atitudes perante este sócio ambiente, para que as atitudes e

decisões tomadas estejam em acordo com a natureza. 

Barra (2006, p.111) definiu Educação Ambiental como: 

Processo educativo mediante o qual os indivíduos adquirem conhecimentos,
desenvolvem  valores,  habilidades  e  comportamentos  que  lhes  permitem
tomar  decisões  responsáveis  no  que se  refere  à  sua interação  no meio
ambiente,  visando  á  manutenção  da  qualidade  ambiental  e  o
desenvolvimento de sociedades sustentáveis. 

Convém ressaltar o fato de que o Meio Ambiente e a Defesa Nacional estão

extremamente interligados e que a preservação de grandes áreas e o seu devido
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cuidado durante os diversos adestramentos e Operações Militares requerem práticas

de zelo com o meio ambiente, antes, durante e depois da atividade, e, muitas vezes,

de forma descentralizada, a serem executadas por escalões militares inferiores.

Por essa razão, o Exército Brasileiro desenvolve diversas ações educacionais

em vários  níveis  de  escolaridade,  na  educação  profissional  e  na  pesquisa,  com

interface  com  a  educação  ambiental.  Na  região  amazônica,  subordinado  ao

Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), destaca-se o Centro de

Instrução de Guerra na Selva (CIGS), voltado para a especialização profissional de

oficiais e sargentos para o combate na selva, com o objetivo de favorecer a defesa

do território brasileiro na área da Amazônia. 

O  Exército  Brasileiro  acompanha  as  necessidades  ligadas  à  Educação

Ambiental  (EA), e  criou  várias  portarias  que  atribuem às  Organizações  Militares

(OM) e aos Estabelecimentos de Ensino (EE) atividades de educação ambiental.

Entre as determinações podemos citar a Portaria N° 570, de 06 de novembro de

2001, que aprova a Política de gestão Ambiental do Exército Brasileiro, e tem como

finalidade  “estabelecer  a  Política  de  Gestão  Ambiental  do  Exército  Brasileiro,

visando à implantação das ações de gestão ambiental no âmbito do Exército”. 

A Portaria N° 571 de 06 de novembro de 2001, em suas atribuições, institui

que  “a  educação  ambiental  deverá  ser  promovida  pelo  Sistema  de  Ensino  do

Exército e pelo Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), com a

finalidade  de  desenvolver,  junto  ao  público  interno,  a  mentalidade  de

comprometimento com a gestão ambiental”. Já a Portaria 50 do EME (Estado Maior

do Exército), de 11 de julho de 2003, aprova a Orientação para a Elaboração dos

Planos Básicos de Gestão Ambiental. 

1.1.2 Formulação do problema

Com  a  reformulação  do  sistema  de  ensino  no  Exército  Brasileiro,  e

consequentemente  no  Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva, fazem-se

necessárias mudanças na infraestrutura física, de pessoal,  e na grade curricular,

devendo  priorizar  o  ensino  voltado  para  o  ensino  profissional  de  acordo  com a

Portaria 152 do Estado Maior do Exército.

Dessa maneira, foram dadas atenções especiais às reformulações da carga

horária,  da  grade  curricular  e  da  documentação  que  rege  o  ensino,  que  “[...]
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nortearão  a  montagem  dos  currículos  e  Perfis  Profissiográficos  e  deverão  ser

orientada de forma gradativa e coordenada, visando a capacitar o oficial de carreira

da Linha de Ensino Militar Bélico.” (Portaria nº 152, do EME, 2010, p. 2).

Essa revisão do currículo proporcionará a reformulação dos aspectos citados

e a criação de uma metodologia para a construção do currículo por competências.

Destaque  para  a  revisão  da  documentação,  em particular  o  Plano  Integrado  de

Disciplinas (PLANID), Plano de Disciplinas (PLADIS) e o Quadro Geral de atividades

Escolares (QGAEs), onde a Educação Ambiental poderá ser incluída

Dentro da idéia apresentada acima, e já considerando que esse novo sistema

de ensino já vem sendo implantado na CIGS, não se sabe qual o impacto direto,

dessa mudança de ensino, com o desenvolvimento do tema da EA nos Cursos de

Operações na Selva e quais os efeitos ligados à formação de uma consciência de

preservação, conservação e gestão ambiental.

Dessa forma, o problema desta pesquisa é: em que medida a introdução dos

conteúdos  de  Educação  Ambiental  no  currículo  por  competências  do  Curso  de

Operações  na  Selva,  do  Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva  (CIGS)  pode

colaborar  para o incremento da mentalidade de comprometimento com a gestão

ambiental. 

1.2 OBJETIVO

Com o intuito de levantar e fornecer dados que permitam a compreensão do

sistema  de  ensino  por  competência,  em vigência  no  CIGS  a  partir  de  2017,  o

presente estudo pretende verificar  qual a melhor forma de se inserir  a Educação

Ambiental no Currículo por Competências do Curso de Operações na Selva.

1.2.1 Objetivo Geral

Apresentar uma proposta de inserção da educação ambiental no currículo por

competências dos cursos e estágios do CIGS que sirva de parâmetro para outros

Estabelecimentos de Ensino.
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1.2.2 Objetivos Específicos

Para a viabilização do objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos

específicos  que  permitirão  o  acompanhamento  lógico  do  raciocínio  apresentado

neste estudo:

a. descrever o histórico da Educação Ambiental  no Mundo, no Brasil  e no

Exército Brasileiro;

b. levantar  os  principais  aspectos  da  legislação  ambiental  no  âmbito  do

Exército Brasileiro;

c. descrever o ensino por competências no CIGS;

d. analisar os possíveis efeitos da inserção Educação Ambiental no Curso de

Operações na Selva como atividades escolares no que tange às questões ligadas à

formação de uma consciência de preservação,  conservação e gestão ambiental;

e. concluir, quanto a importância da inserção da Educação Ambiental, visando

a melhor  atender  à  demanda do Exército  por  recursos humanos cada vez mais

preparados e qualificados para os desafios futuros que virão;

f. propor um modelo de documentação curricular  dentro dos parâmetros do

ensino por competências, inserindo a Educação Ambiental. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

a. como se desenvolveu a Educação Ambiental no Mundo, no Brasil  e no

Exército Brasileiro;

b. quais são os principais  aspectos da legislação ambiental  no âmbito  do

Exército Brasileiro;

c. qual  a  metodologia  e  as  principais  características  do  ensino  por

competências no Exército Brasileiro;

d. quais  são  as  principais  características  do  ensino  por  competências  no

CIGS;

e.   quais são os possíveis efeitos da inserção da Educação Ambiental  no

curso de operações na selva como atividades escolares no que tange às questões

ligadas  à  formação  de  uma  consciência  de  preservação,  conservação  e  gestão

ambiental;
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f. qual a importância da inserção da Educação Ambiental,  visando a melhor

atender à demanda do Exército por recursos humanos cada vez mais preparados e

qualificados para os desafios futuros que virão;

g. qual a melhor forma de inserção da Educação Ambiental na documentação

curricular  dentro dos parâmetros do ensino por competências.

1.4 JUSTIFICATIVA

O Exército  Brasileiro  é  um dos  órgãos  governamentais  responsáveis  pelo

desenvolvimento das várias regiões do País, ao lado das Universidades Federais,

Superintendências  de  Desenvolvimento,  Institutos  Nacionais  de  Pesquisa,  dentre

outros. Nesse sentido, suas ações, orientadas pelas políticas públicas de Defesa,

apresentam  grande  abrangência  e  se  relacionam  à  garantia  da  segurança,  ao

combate de delitos, à assistência médica, à ocupação territorial, à educação, dentre

outras. 

A escolha da temática justifica-se pela atualidade do tema. Hoje, o Exército

Brasileiro vive um processo de transformação, no qual o ensino por competências é

um dos objetivos a ser alcançado na Educação Militar, por isso precisamos saber

exatamente  do  que  se  trata  o  assunto  e  a  sua  importância.  Além  disso,  essa

problemática está diretamente ligada a uma das principais preocupações do EB, o

meio ambiente, contribuindo para que tenhamos um entendimento adequado das

formas de desenvolvimento da Educação Ambiental pelos professores ou instrutores

nos diversos estabelecimentos de ensino do EB.

Nesse contexto, o CIGS tem estabelecido ações educacionais com interface

com  o  Meio  Ambiente,  buscando  atuar  como  agente  disseminador  da  referida

mentalidade de gestão, preservação, conservação ambiental e de uso consciente do

meio ambiente com equilíbrio e sustentabilidade.

Os Parâmetros em ação do Meio Ambiente da Escola - uma iniciativa vinda

do Ministério da Educação e Cultura (MEC) através da Coordenação da Educação

Ambiental  -  postulou  uma  educação  para  uma  Consciência  Ambiental,  a

preservação e a conservação da natureza no marco da análise econômico-social

dos problemas ambientais. A EA, como temática de pesquisa, oferece um leque de

possibilidades muito grande visto ser um eixo de discussão que perpassa as demais
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áreas do conhecimento, constituindo-se em objeto de estudo dos programas de Pós-

Graduação stricto sensu no País. 

No entanto, essa atuação não tem sido estudada nos centros de ensino e

pesquisa em educação ambiental, o que compromete o conhecimento sistemático

sobre o impacto das diretrizes e normas de educação ambiental  nas instituições

brasileiras  e  nas  regiões  mais  afetadas  pelos  problemas  ambientais.  De  fato,

existem poucos estudos na literatura especializada que analisem as concepções e

práticas de gestão e educação ambiental  do EB, e, em particular,  do CIGS, que

descrevam o seu impacto no desenvolvimento local e regional, ou que esclareçam

quais as suas afinidades e divergências em relação aos paradigmas vigentes de

educação ambiental que influenciam os marcos legais em vigor. Esse fato motiva a

realização  desta  pesquisa,  no  sentido  de  desenvolver  subsídios  para  o

aperfeiçoamento  das  práticas  de  educação  ambiental  em instituições  educativas

militares atuantes na região amazônica.

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) por meio de

suas diretorias encaminhou um Documento Interno do Exército (DIEx) circular, em

23 de agosto de 2017, recentemente, para todos os Estabelecimentos de Ensino

(EE)  vinculados  e  subordinados  sobre  educação  ambiental.  Informando  que  o

DECEx iniciou a revisão da Portaria nº 014-DEP, de 08 de fevereiro de 2008, que

aprova as normas para a promoção da educação ambiental nos EE. Assim esse

trabalho se justifica como instrumento para a atualização da referida portaria, que é

uma  preocupação  do  DECEx,  e  mostra  que  o  trabalho  está  alinhado  com  as

diretrizes do escalão superior.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 O CONCEITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O conceito de Educação Ambiental foi construído ao longo de muitos anos

pela  sociedade.  Os  estudos  e  pesquisas  na  área  da  ecologia  contribuíram  na

formação desta definição.  Inicialmente a preocupação era apenas voltada para a

conservação da natureza, assim os indivíduos formaram conceitos que culminaram

em valores sociais, habilidades, atitudes e conhecimentos para a conservação do

meio ambiente.

A primeira  definição internacional da Educação Ambiental  foi  adotada pela

International do Union for the Conservation of Nature (IUCN, 1971), que enfatizou os

aspectos ecológicos de conservação. Basicamente, a Educação Ambiental estava

relacionada à conservação da biodiversidade e dos sistemas de vida. 

Foi a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972 que se ampliou o conceito

de  Educação  Ambiental  e  na  Conferência  de  Tibilisi,  em  1977,  que

internacionalmente reconheceu-se que:

A Educação  Ambiental  é  um processo  de reconhecimento  de valores  e
clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as
inter-relações  entre  os  seres  humanos,  suas  culturas  e  seus  meios
biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada com a prática
das  tomadas  de  decisões  e  a  ética  que  conduzem  para  a  melhoria  da
qualidade de vida. (SATO, 2002, p. 23-24)

Barra (2006, p.111) definiu Educação Ambiental como: 

Processo educativo mediante o qual os indivíduos adquirem conhecimentos,
desenvolvem  valores,  habilidades  e  comportamentos  que  lhes  permitem
tomar  decisões  responsáveis  no  que se  refere  à  sua interação  no meio
ambiente,  visando  a  manutenção  da  qualidade  ambiental  e  o
desenvolvimento  de  sociedades  sustentáveis.  A  concordância  com  esse
conceito implica algumas considerações: 1) a educação ambiental (EA) é
entendida  como  um  processo  educativo  dotado  de  identidade  e
fundamentação teórica; 2) o meio ambiente deixa de ser apenas uma fonte
de  conhecimentos,  um  recurso  educativo  para  tornar-se  no  componente
essencial  e,  consequentemente  prioritário,  do  planejamento  escolar;  3)  o
objetivo dos processos educativos desloca-se da prioridade na formação e
aperfeiçoamento  do homem como sujeito  (visão  antropocêntrica),  para  a
formação e aperfeiçoamento do homem com vistas à melhoria do ambiente
(visão biocêntrica). A questão central passa a ser, não mais o destino dos
homens, mas o destino do Planeta, numa visão solidária em que o homem e
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os demais componentes da natureza agem como uma totalidade na busca
permanente da preservação da vida; 4) uma nova ética é estabelecida no
que se refere às relações entre o homem e os demais  componentes da
natureza: esses passam a ter valor intrínseco; 5) a EA, com base na nova
ética, deverá promover, nos alunos, o desenvolvimento de valores que os
levem à ação, à prática de novos e positivos comportamentos ambientais
resultantes  da  tomada  de  decisões  responsáveis.  Em  suma,  os  alunos
devem adquirir uma atitude de responsabilidade para com o meio ambiente
(1992. P.02-03).

A Educação Ambiental está preocupada com a relação homem-ambiente, o

homem como um ser sustentável e em harmonia com o ambiente. Preocupação esta

com a modificação de atitudes perante este sócio ambiente, para que as atitudes e

decisões tomadas estejam em acordo com a natureza. Para termos a verdadeira

dimensão da importância da educação ambiental, temos que entender o significado

e fundamentação do termo ambiental. Para ser ambiental:

A Educação deve ocorrer  no  sentido  de uma convivência  equilibrada no
ambiente, que promova a sustentabilidade no planeta, pois seus resultados
é cidadão cientes e conscientes, do necessário progresso e comunhão com
o  equilíbrio  ambiental.  Assim  o  resultado  de  suas  produções  virá,  em
primeira instância, desse equilíbrio. É importante que o educador seja capaz
de  construir  e  reconstruir,  em  um  processo  de  ação  e  reflexão,  com
conhecimento da realidade, superando, assim, a visão fragmentada sobre a
mesma – o que lhe dará condições de mudar a sua prática pedagógica. É
uma  responsabilidade  de  todos,  mas,  principalmente  orientada  pela
educação que deve passar a ser ambiental. (MELOS, 2010, p.93)

2.1.1 Breve histórico da Educação Ambiental

Entendemos melhor a importância da Educação Ambiental para a pesquisa

realizada  quando  analisamos  o  histórico  do  assunto.  Vamos  ver  um  pequeno

contexto histórico com as principais preocupações levantadas e analisadas ao longo

dos anos.

A educação ambiental surge da preocupação da sociedade com o futuro da

vida no planeta, com a qualidade da existência da atual e das futuras gerações. O

tema começa a ser trabalhado no movimento ecológico e surge como alternativa

para construir novas maneiras da sociedade se relacionar com o meio ambiente.

A EA inicialmente surge da preocupação dos movimentos  ecológicos com

uma prática de conscientização para chamar a atenção, que os recursos não são

infinitos e também para a falta de organização e distribuição da exploração e dos

recursos naturais.   Assim,  envolvendo os cidadãos em ações sociais  ambientais
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apropriadas. E num segundo momento, a EA vai transformando-se em uma proposta

educativa no sentido forte, isto é, que dialoga com o campo educacional, com suas

tradições, teorias e saberes.

2.1.2 Educação Ambiental no Mundo

No plano internacional, o EA começa a ser objeto da discussão de políticas

públicas na I Conferência Internacional sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em

Estocolmo,  Suécia.  Depois  disso,  em  1977,  foi  tema  da  I  Conferência  sobre

Educação  Ambiental  em  Tbilisi  e,  20  anos  depois,  da  II  Conferência,  em

Tessalônica,  Grécia.  Tais  encontros  foram  promovidos  pela  Organização  das

Nações Unidas (ONU).

A Conferência de Tbilisi representou o ponto de partida e o mais importante

evento internacional de Educação Ambiental, recomendando algumas posturas para

o desenvolvimento da Educação Ambiental:

- que as questões ambientais sejam apresentadas dentro de um contexto
político, social, econômico, tecnológico, científico, ético, cultural e ecológico;

- que se utilize a interdisciplinaridade como instrumento educativo para a
visão sistêmica do ambiente;

- que se viabilizem, através da Educação Ambiental, mecanismos para que
os indivíduos entendam as relações harmônicas da natureza;

- que se reforce uma ligação mais estreita entre os processos educativos e
a realidade.

Após dez anos, depois da Conferência de Tbilisi, 300 especialistas de 100

países se reuniram em Moscou, de 17 a 21 de agosto de 1987, para o Congresso

Internacional  de Educação e Formação Ambientais,  promovido pela  Organização

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura e Nações Unidas para o Meio

Ambiente  (UNESCO-UNEP).  O  evento  objetivou  a  discussão  das  dificuldades

encontradas  e  do  progresso  alcançado  pelas  nações  no  campo  da  Educação

Ambiental, bem como a determinação de necessidades e prioridades em relação ao

desenvolvimento, desde a Conferência de Tbilisi. Do encontro, foram estabelecidas

as estratégias para ações no campo de Educação e Formação Ambientais  para

década de 90.
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Essa  mobilização  internacional  estimulou  conferências  e  seminários

nacionais,  bem  como  a  adoção,  por  parte  de  diversos  países,  de  políticas  e

programas mediante os quais a EA passa a integrar as ações de governo.

2.1.3 Educação Ambiental no Brasil

Para estudarmos no Brasil, a EA aparece na legislação desde 1973, como

atribuição  da  primeira  Secretaria  Especial  do  Meio  Ambiente  (SEMA).  Mas  é

principalmente nas décadas de 80 e 90, com o avanço da consciência ambiental,

que a EA cresce e se torna mais conhecida.

Na sociedade brasileira, o evento não governamental da última década mais

significativo para o avanço da EA foi o Fórum Global, que ocorreu paralelamente à

Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Desenvolvimento e

Meio  Ambiente,  no  Rio  de  Janeiro,  em  1992,  conhecido  como  Rio-92.  Nessa

ocasião, as Organizações Não Governamentais (ONG) e os movimentos sociais de

todo  o  mundo  reunidos  no  Fórum  Global  formularam  o  Tratado  de  Educação

Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, cuja importância

foi definir o marco político para o projeto pedagógico da EA.

Tratado este que surgiu para propiciar a reflexão e o debate. Assim como a

educação,  a  Educação  Ambiental  está  em  constante  construção  e  possui  um

extremo dinamismo. As principais considerações feitas no tratado foram:

Consideramos  que  a  educação  ambiental  para  uma  sustentabilidade
equitativa  é  um  processo  de  aprendizagem  permanente,  baseado  no
respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações
que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação
ecológica.  Ela  estimula  a  formação  de  sociedades  socialmente  justas  e
ecologicamente  equilibradas,  que  conservam  entre  si  relação  de
interdependência  e diversidade.  Isto  requer  responsabilidade individual  e
coletiva em nível local, nacional e planetário. 

Consideramos que a preparação para as mudanças necessárias depende
da compreensão coletiva da natureza sistêmica das crises que ameaçam o
futuro do planeta. As causas primárias de problemas como o aumento da
pobreza,  da  degradação  humana  e  ambiental  e  da  violência  podem  ser
identificadas  no  modelo  de  civilização  dominante,  que  se  baseia  em
superprodução  e  superprodução  e  superconsumo  para  uns  e  em
subconsumo e falta de condições para produzir por parte da grande maioria.

Consideramos que são inerentes à crise a erosão dos valores básicos e a
alienação  e  a  não  participação  da  quase  totalidade  dos  indivíduos  na
construção de seu futuro. É fundamental que as comunidades planejem e
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implementem sua próprias alternativas às políticas vigentes. Dentre essas
alternativas  está  a  necessidade  de  abolição  dos  programas  de
desenvolvimento,  ajustes  e  reformas  econômicas  que  mantêm  o  atual
modelo  de crescimento,  com seus terríveis  efeitos sobre o ambiente e a
diversidade de espécies, incluindo a humana. 

Consideramos  que  a  educação  ambiental  deve  gerar,  com  urgência,
mudanças na qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal,
assim como harmonia entre os seres humanos e destes com outras formas
de vida (1992. P.12). 

De  acordo  com  Gadotti  (1993,  p.35),  nesse  tratado,  destacam-se  três

princípios básicos: 

1º  A  educação  ambiental  deve  ter  como  base  o  pensamento  crítico  e
inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos formais, não formais
e informais, promovendo a transformação e a construção da sociedade.

2º A Educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar
cidadãos  com  consciência  local  e  planetária,  que  respeitem  a
autodeterminação dos povos e a soberania das nações.

3º  A  Educação  Ambiental  deve  envolver  uma  perspectiva  holística,
enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma
interdisciplinar.

O  tratado  de  educação  ambiental  para  sociedades sustentáveis  passou  a

fazer parte do campo educacional e da preocupação das políticas públicas. Esse

tratado está na base da formação da rede brasileira de educação ambiental.

“A Educação Ambiental,  hoje, não pode ser ignorada por aqueles que têm

alguma responsabilidade social.” Como afirma Buarque (1990, p.21) ao analisar a

degradação ambiental: “A degradação ambiental, em nível mundial, tem introduzido

nos debates a necessidade de uma mudança de mentalidade, da busca de novos

valores e de uma nova ética regulamentadora.” (BUARQUE,1990, apud GUARIM,

2002, p.34)

Nas  últimas  décadas,  diversos  eventos  foram  realizados,  tais  como  o

Congresso Internacional de Educação, de Moscou, os Seminários de EA, na Costa

Rica  e  Argentina,  e  as  Conferências  de  Estocolmo,  Tbilisi  e  Rio  de  Janeiro,

delineando os perfis de atuação dos países com relação à Educação Ambiental. 

A  discussão  sobre  Educação  Ambiental  no  Brasil  ficou  por  muito  tempo

dependendo de normas. Hoje, a EA está contemplada pela Legislação Brasileira,

sendo objeto da Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, que assim define o seu papel

no processo educacional:
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Art.1º. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais
o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,  conhecimentos,
habilidades, 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.

Art.2º. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não
formal. (BRASIL, 1999).

A formação do indivíduo com uma nova atitude e postura ambiental passa a

ser essencial para integrar a educação de todos os cidadãos. A Política Nacional de

Educação Ambiental exemplifica e entende por esse tipo de educação, conforme lei

9.795. Art 1º:

Os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem
valores  sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competência
voltadas para a conservação do meio  ambiente,  bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL,
1999).

Esse Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no mundo comprova que a

consciência ambiental diante da crise foi a principal motivadora da modificação na

educação. A Educação Ambiental irá promover uma nova proposta pedagógica (PP),

baseada na formação do individuo sócio ambiental e sustentavelmente consciente e

responsável. 

2.1.4 Educação Ambiental no Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro acompanha as necessidades ligadas à EA e, por isso,

criou  várias  portarias  que  atribuem  às  Organizações  Militares  e  aos

Estabelecimentos  de  Ensino   atividades  de  educação  ambiental.  Entre  as

determinações podemos citar a Portaria N° 570, de 6 de novembro de 2001 que

aprova a Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro, e tem como finalidade

“estabelecer  a  Política  de  Gestão  Ambiental  do  Exército  Brasileiro,  visando  à

implantação  das  ações  de  gestão  ambiental  no  âmbito  do  Exército”.  A  portaria

propõe  também  a  promoção  da  educação  ambiental  no  Sistema  de  Ensino  do

Exército. A Portaria N° 571, de 6 de novembro de 2001, em suas atribuições, institui

que  “a  educação  ambiental  deverá  ser  promovida  pelo  Sistema  de  Ensino  do

Exército e pelo Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro, com a finalidade
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de desenvolver, junto ao público interno, a mentalidade de comprometimento com a

gestão ambiental”. Já, a Portaria 50 do EME (Estado Maior do Exército), de 11 de

julho  de  2003,  aprova  a  Orientação  para  a  Elaboração  dos  Planos  Básicos  de

Gestão Ambiental. 

O  sistema  de  Ensino  do  Exército  representará  importante  ferramenta  na

consecução  desse  objetivo,  considerando  que  o  Departamento  de  Educação  e

Cultura do Exército (DECEx) deverá incluir, nos currículos escolares, nos diversos

estabelecimentos de ensino, disciplina ou assunto sobre Educação Ambiental, com

adoção de propostas pedagógicas, visando à formação da consciência, adoção de

atitudes e difusão do conhecimento, voltadas para a proteção do meio ambiente e a

conservação dos recursos naturais.

Em  2008,  o  Exército  apresentou  uma  Portaria  ligada  especificamente  à

Educação Ambiental. Trata-se da portaria N° 14 do 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,  e  em  uma  de  suas

finalidades, propõe que se desenvolva junto ao público interno, uma mentalidade de

comprometimento com a gestão ambiental. 

2.1.5  A  Importância  da  Educação  Ambiental  no  contexto  da  sociedade

globalizada

A sociedade altamente globalizada em que vivemos traz com ela uma série

de  problemas  entre  os  quais  estudiosos  apontam  como  principais,  o  social,  o

trabalho e a ecologia. 

“A  Educação  se  insere  como  uma  forma  de  desbarbarizar  a  sociedade

levando  os  indivíduos  a  desenvolverem  uma  racionalidade  e  uma  consciência

verdadeiras [...].  Consciência verdadeira, portanto,  é a capacidade de pensar em

relação à realidade, ao conteúdo e às experiências realizadas.”  (FONTES, 2006,

p.28).

As  grandes  mudanças  na  natureza  provenientes  da  evolução  e

operacionalização de novas tecnologias,  através da exploração humana,  causam

uma enorme produção de riquezas. Em contrapartida, a dimensão social é abalada
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com as desigualdades entre os homens.  A pobreza aumenta velozmente com a

concentração da riqueza na mão de poucos.

A Educação  Ambiental  trabalha  à  relação  sociedade-natureza.  É  preciso
construir  o conhecimento  sobre esta relação na ótica dos processos que
ocorrem na sociedade. Desta forma, a chave do problema está na cultura,
na  totalidade da vida em sociedade.  O conhecimento  e a  percepção  do
ambiente  também  constituem  peças  fundamentais  para  a  necessária
mudança  de valores  e  pensamentos  (construção de ideias),  que  podem
conduzir à sustentabilidade planetária. [...] A busca por uma educação que
seja  ambiental  se  torna  necessária,  pois  nos  traz  a  esperança  da
permanência  da espécie  humana  no planeta  terra,  além de uma melhor
qualidade de vida. (MELOS, 2010, p.93).

A dimensão do trabalho, em consequência, é afetada com a substituição do

trabalhador  pelas  máquinas  que  fazem parte  de  todo  o  trabalho  que  antes  era

humano. 

“Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem

diminuir  as perspectivas das gerações futuras” (Brown apud Capra, 1996, p. 24).

Porém,  a  sociedade  da  produção  e  do  consumo  gira  em  torno  das  grandes

conquistas  econômicas,  empresariais,  industriais  e  pessoais.  Esse  processo  de

crescimento influenciado pela globalização tomou vulto impressionante, e o mercado

assume dimensão global e grande poder econômico.

A  Ecologia  se  preocupa  com  o  estado  de  saúde  da  terra,  com  o

desenvolvimento  sustentável,  diante  dessa  sociedade  globalizada  e  produtiva

moderna. A exploração descontrolada do meio ambiente afetado a água, o ar e o

solo,  de  onde  extraímos  as  condições  básicas  para  a  manutenção  da  vida  no

planeta; por esse motivo, há uma preocupação séria em relação ao tema proposto

de nos educarmos ambientalmente.

O ser humano só permanecerá no planeta se estiver adaptado a ele. Se o
ambiente oferecer condições para a sua adaptação, o ser permanece e se
reproduz; se o ambiente não oferecer condições em que possa sobreviver, o
ser se extingue. Vale a pena refletir sobre em que condições o homem esta
deixando o planeta,  e se o homem terá a capacidade de se adaptar tão
rápido a situações tão adversas. (MELOS, 2010, p.96)

Diante  do  exposto,  surge  então  a  preocupação  de  desenvolvermos  uma

consciência crítica em nossas instituições, para acompanharmos a sociedade nessa

adaptação ambiental e sustentável constante. 

A preocupação crescente com a Educação Ambiental, expressa por eventos
científicos, organizações não governamentais, instituições governamentais e
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entidades da sociedade civil, procurando causas, consequências e soluções
das  alterações  ambientais.  Entretanto,  como  afirma  Sommer  (1978):
Estudos sobre problemas ambientais provam de maneira bastante clara que
a  falha  não  está  na  falta  de  informação  ou  no  desconhecimento  dos
problemas,  mas na sensação de distância  da  ação individual  e  coletiva.
(SOMMER, 1978, apud, GUARIM, 2002, p.33)

A sociedade tem a responsabilidade de proteger a Terra. Se degradarmos os

recursos naturais da Terra e fizermos com que as espécies se tornem extintas, as

gerações futuras terão que pagar o preço de um padrão inferior de qualidade de

vida. (PRIMACK; RODRIGUES, 2001, p. 72).

2.1.6  Cidadania Planetária e Educação Ambiental

A Educação Ambiental prepara as pessoas para uma vida com qualidade,

enquanto  membro  do  planeta,  oferecendo  conhecimentos  que  favoreçam  o

gerenciamento das relações entre o homem e o ambiente,  de forma integrada e

sustentável.

O papel da Educação Ambiental deve ser, sobretudo, de orientação e alerta

para a maneira como o ser humano abre seus caminhos. 

A  Educação  Ambiental  não  pode  ser  vista  como  um  promotor  do
“ecologismo”, por si só, como afirmam algumas pessoas imediatistas e/ou
radicais,  mas ela deve ser um farol de orientação dos nossos passos em
busca de melhores condições de vida. Nesse sentido, pretende ser capaz
de propugnar um desenvolvimento sustentável e que atenda, com equilíbrio,
às  necessidades  das  diferentes  sociedades  do  planeta,  intituladas
sociedades sustentáveis. (NETO, 2009, p.34).

A Educação Ambiental, hoje, deve apontar para a valorização da natureza, a

fim de que o ser humano de amanhã ainda possa respirar, beber água, se alimentar,

enfim, prover sua sobrevivência na terra.  Scheffer et al.  (2005) registram, “que é

responsabilidade do setor público promover condições de preservação de ambientes

favoráveis à vida”, assinalando que:

Os rios, as nascentes de água, o solo, o ar, as florestas, os ecossistemas,
os mares etc., dependem de uma atuação que transcende as capacidades
individuais.  Há casos em que a atuação é de mais  de uma nação e em
alguns casos de todas as nações. (SCHEFFER, 2005, p. 38).

Se a intervenção humana na natureza continuar dessa forma irresponsável e

desequilibrada, a tendência é que a natureza desencadeie reações não esperadas,

que causarão muitos desequilíbrios ambientais. Nós podemos sofrer as intempéries



28

da  natureza,  numa  escala  mais  grave,  ameaçando  a  própria  sobrevivência  das

futuras gerações.

Por outro lado, Sariego (1994, p. 22) lembra que: 

 O  planeta  já  passou  por  inúmeras  e  profundas  transformações,
independentemente da ação humana, superando-as, e a vida tem resistido
a essas drásticas mudanças. A grande quantidade de conhecimento que o
ser humano acumulou ao longo de sua história está seguramente calcada
na  sua  intervenção,  como  agente  autoconsciente  do  seu  ambiente,
interferindo na rotina de vida dos demais seres vivos e de si próprio, numa
inter-relação que pode favorecer ou desfavorecer as condições bióticas e
abióticas do seu entorno.

O  conhecimento  humano  através  de  nossas  reflexões  e  estudos  para  se

evitar esses acontecimentos drásticos são de extrema importância, para evitar que

essas transformações interfiram em nosso ecossistema.

Assim, Perón (2003, p. 28) afirma que “Nossas percepções sobre o ambiente

externo são sempre modificadas pelos nossos ambientes internos, isto é, fazemos a

leitura  da  natureza  de  acordo  com  as  nossas  necessidades,  memórias  e

experiências”.

Devemos entender  a  ligação  entre  educação  ambiental  e  cidadania  como

parceira  e  indissociável,  a partir  da consciência  ambiental  racional,  emancipando

esse convívio.

Conforme Lima (2004,  p.  34),  “as  concepções de Educação Ambiental  no

Brasil vêm gradativamente recebendo efetiva contribuição de reflexões de autores

provenientes das Ciências Humanas, cuja superação de problemas ocorridos com

mais frequência está predominantemente albergada nas Ciências Biológicas”. 

Na perspectiva de uma educação ambiental crítica, a formação incide sobre
as relações indivíduo-sociedade, e nesse sentido, indivíduos e coletividade
só fazem sentido se pensados em relação. As pessoas se constituem em
relação  ao  mundo  em  que  vivem  com  os  outros  e  pelo  qual  são
responsáveis juntamente com os outros. Na educação ambiental crítica esta
tomada  de  posição  de  responsabilidade  pelo  mundo  supõe  a
responsabilidade consigo próprio,  com os outros e com o ambiente, sem
dicotomizar  e/  ou  hierarquizar  estas  dimensões  da  ação  humana,
(CARVALHO, 2004, p. 20).

Ao  proporcionarmos  aos  alunos  em  formação  esta  educação  ambiental,

estamos  possibilitando  que  tenham  uma  consciência  crítica  e  que  sejam  os

sabedores de seus direitos e deveres em benefício da sociedade atual,  além de

contribuirmos para que esses conhecimentos sejam passados às gerações futuras.
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O  homem  como  principal  beneficiário  da  natureza,  deve  entender  a

importância dos recursos naturais para a sobrevivência humana no planeta, como

cidadão consciente da utilização racional e a preservação dos bens naturais, para

que a vida na terra perdure por muito tempo e nossas gerações tenham um planeta

saudável para viver.

Por outro lado, podemos pensar essa relação da natureza com a sociedade

sob uma ótica interacionista que potencialize o meio ambiente, como é o caso de

vários grupos Ribeirinhos indígenas.

Essa relação pode ser vista sócio ambientalmente, em que as modificações

resultantes dessa interação nem sempre são exploratórias ou intrusas, podendo ser

muitas  vezes  sustentáveis,  de  acordo  com  o  tipo  de  ação  humana  exercida,

propiciando um aumento da biodiversidade.

Os  movimentos  ecológicos  foram  os  principais  responsáveis  pela

compreensão da problemática ambiental como uma questão de interesse público, ou

seja, que afeta a todos e da qual depende o futuro das sociedades.

A educação ambiental se relaciona com a cidadania planetária, através de

práticas de conscientização,  que possuem o objetivo de chamar a atenção para

finitude e a má distribuição no acesso aos recursos naturais. Assim, envolvendo o

cidadão  em  ações  sociais  ambientalmente  apropriadas  e  mobilizadas

internacionalmente.

2.2O ENSINO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

O Processo  de  Modernização  de  Ensino  (PME),  iniciado  a  partir  de  1996,

sinalizou a necessidade de uma mudança no foco do ensino, dos conteúdos para as

competências,  do  trabalho  disciplinar  para  a  interdisciplinaridade.  Essa

transformação não implica na supressão dos conteúdos e das disciplinas, mas na

alteração de seu papel. 

Essa  sinalização  fundamentou-se  no  fato  de  que  a  atuação  das  Forças

Armadas nos dias atuais tem ocorrido em um contexto cada vez mais complexo,

decorrente da globalização e evolução tecnológica, marcado pela rápida circulação

de informações, transformações constantes e desafios que precisam ser enfrentados



30

através de enfoques múltiplos e inter-relacionados. Esses fenômenos, por sua vez,

geram novas demandas educacionais, que vêm tentar dar conta dessas realidades.

A concepção supracitada foi reforçada por intermédio da Edição da Estratégia

Nacional de Defesa, por parte do Ministério da Defesa, no ano de 2008, segundo a

qual cada combatente deve ser treinado para abordar o combate de modo a atenuar

as formas rígidas e tradicionais de comando e controle, em prol da flexibilidade, da

adaptabilidade, da audácia e da surpresa no campo de batalha. Esse combatente

será, ao mesmo tempo, um comandado que sabe obedecer, exercer a iniciativa na

ausência  de  ordens  específicas  e  orientar-se  em  meio  às  incertezas  e  aos

sobressaltos do combate e uma fonte de iniciativas capaz de adaptar suas ordens à

realidade da situação mutável em que se encontra. 

Nesse  diapasão,  o  Exército  Brasileiro  deu  início  ao  "Processo  de

Transformação do Exército", enfatizando através do “Vetor Educação e Cultura” a

necessidade  do  desenvolvimento  de  uma  mentalidade  de  inovação  nos  seus

efetivos,  ressaltando  que  o  Processo  de  Modernização  do  ensino,  com  seus

princípios educacionais, foi um importante passo nesse sentido, o qual precisava ser

revitalizado  pela  adoção  de  ações  voltadas  para  o  desenvolvimento  da  referida

mentalidade de inovação.

Nessa perspectiva, as diretrizes atuais do Comandante da Força e do Chefe do

DECEx representam uma retomada das concepções supracitadas, na medida em

que determinam a implantação do ensino por competências em todo o Sistema de

Ensino do Exército. 

Ao DECEx coube a missão de implantar o ensino por competências nas Linhas

de Ensino Militar Bélico, de Saúde e Complementar, além do ensino preparatório e

assistencial.  Essa  significativa  tarefa  implica  grandes  desafios  relacionados  à

sensibilização, infraestrutura escolar, legislação de ensino e sistema de capacitação

de instrutores e docentes. 

A partir do V Encontro de Itaipava, realizado em março de 2012, foi criado um

Comitê  Técnico,  que  ficou  responsável  pela  operacionalização  das  ações

necessárias para essa grande transformação no ensino. Esse comitê, composto por

representantes do Departamento,  Diretorias subordinadas,  Centro  de Estudos de

Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC), dentre outros, tem também a missão

de acompanhar e orientar a implantação do ensino por competências em todos os

EE, em conformidade com um cronograma pré-estabelecido. 
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As principais alterações, a partir deste encontro são: 

- Utilização dos módulos de ensino, que favorecem a simulação da realidade

profissional,  caracterizada pela complexidade. Os módulos sistematizam o ensino

em dois momentos: um disciplinar e outro interdisciplinar;

- Esta nova abordagem de ensino permite o fornecimento de uma visão global

das competências profissionais inerentes aos vários cursos e estágios gerais por

meio da criação do Mapa Funcional; e

-  Haverá  um  aprimoramento  dos  procedimentos  didáticos  através  de  uma

melhor aplicação da pedagogia de projetos (metodologia de resolução de problemas

interdisciplinares, relacionadas às atividades da profissão militar), sistematização e

emprego amplo das situações problemas e de ferramentas desconhecidas no ensino

militar, como o mapa conceitual (instrumento que possibilita a diagramação de uma

rede de conceitos).

O CIGS a partir deste ano de 2017 passará a adotar a abordagem de ensino

por competências em seus cursos e estágios.

2.3ENSINO POR COMPETÊNCIAS

Quando estudamos, geralmente procuramos uma justificativa para dar motivo

ao  estudo.  Quando  nos  referimos  à  vida,  apresenta-se  um  espectro  amplo  de

vontades,  objetivos  e  imposições  ao  mercado  de  trabalho.  Estudamos para  nos

tornarmos cidadãos, para termos uma boa vida, um bom trabalho, uma família ou

cuidar da saúde.

O ensino por competências necessário é aquele em que existe a transmissão

e a mobilização das capacidades e dos conhecimentos. A escola, através do ensino

por competências, está calcada na ideia de resolução de situações-problema com

base  na  mobilização  do  repertório  individual  que  inclui  conteúdos,  habilidades,

atitudes e valores. Perrenoud propõe:

...que  o  ensino  por  competências  deveria  promover  uma  “aventura
intelectual” nos alunos e nos professores, no sentido de se opor à excessiva
fragmentação e inflexibilidade comuns à pedagogia por  objetivos, na qual
se sabe exatamente como começará e como terminará o ano  letivo. É esse
mecanismo burocrático que a noção de competências procura romper. Isso
exigirá um planejamento flexível e com escolhas didáticas que tenham um
potencial  para  explorar  e  confrontar  os  alunos  com obstáculos  impostos
pelos  novos  aprendizados.  O  trabalho  com  situações-problema,  por
exemplo,  torna-se  um  bom  momento  para  aprender  não  apenas  os
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conteúdos,  mas  sua  gestão.  Além  disso,  o  professor  terá  que  avaliar
frequentemente suas escolhas didáticas e eleger conteúdos relevantes, em
oposição a extensas listas, recorrendo constantemente às referências dos
saberes  escolares  e  suas  fontes  de  transposição  “ousando  extrair  o
essencial,  para  não  se  perder  no  labirinto  dos  conhecimentos”.  Para
enfatizar  seus  argumentos,  o  autor  destaca  que:  A  abordagem  por
competências  leva  a  fazer  menos  coisas,  a  dedicar-se  a  um  pequeno
número  de  situações  fortes  e  fecundas,  que  produzem  aprendizados  e
giram em torno de importantes conhecimentos. Isso obriga a abrir mão de
boa parte dos conteúdos tidos, ainda hoje, como indispensáveis. (RICARDO
apud PERRENOUD, 1999, p .64)

O  que  ganha  importância  é  o  cidadão  aprender,  para  ter  capacidade  de

construir a sua vida, relacionar-se em família e amigos, ou no trabalho. O foco não é

o que o professor ensina, mas o que o aluno aprende.

2.3.1 Competência

O Exército Brasileiro define, na portaria nº 125-DECEX, de 23 de setembro de

2014, o Ensino por Competência como: “Art. 3º Competência é a ação de mobilizar

recursos diversos, integrando-os para decidir e atuar em uma família de situações”.

Para  que  melhor  possamos entender  essa  nova  tendência  educacional,  o

denominado  ensino  por  competências  precisou  rever  alguns  conceitos  básicos.

Dentre  eles,  o  primeiro  conceito  é  o  de  competência,  entendida  como  sendo  a

capacidade de mobilizar diversos saberes, capacidades e conhecimentos, ou seja,

utilizar todos os recursos pessoais para dar uma resposta diante de uma situação-

problema. 

Dentre  diversos  conceitos  elaborados  pelos  estudiosos  da  área,  temos  a

seguinte proposta:

O conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimentos,
habilidades  e  atitudes  (isto  é,  conjunto  de  capacidades  humanas)  que
justificam  um  alto  desempenho,  acreditando-se  que  os  melhores
desempenhos  estão  fundamentados  na  inteligência  e  personalidade  das
pessoas. Em outras palavras, a competência é percebida como estoque de
recursos, que o indivíduo detém.

O dicionário Webster (1981, p. 63) define competência, na língua inglesa
como:  “qualidade  ou  estado  de  ser  funcionalmente  adequado  ou  ter
suficiente  conhecimento,  julgamento,  habilidades  ou  força  para  uma
determinada  tarefa”.  Esta  definição,  bastante  genérica,  menciona  dois
pontos  principais  ligados  à  competência:  conhecimento  e  tarefa.  O
dicionário de língua portuguesa Aurélio enfatiza, em sua definição, aspectos
semelhantes:  “capacidade  para  resolver  qualquer  assunto,  aptidão,
idoneidade e introduz outro: capacidade legal para julgar pleito”. (FLEURY,
2001, p.183)
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Roegier e Ketele (2004, p.44), em uma primeira abordagem, afirmam que: “o

que caracteriza a competência é o fato de ela mobilizar diferentes capacidades e

conteúdos diversos”. Ser competente é ter a capacidade de solucionar os problemas

que venham a  surgir  em nosso cotidiano com responsabilidade  e  eficácia.  Para

tanto, o indivíduo deve estar preparado e capacitado, com a união de todos os seus

recursos  disponíveis  para  resolver,  tanto  as  situações  particulares  como  as

profissionais.

Segundo  Gentile  e  Bencini  (2000,  p.19), em  entrevista  com  Philippe

Perrenoud da Universidade de Genebra:

Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos
(saberes, capacidades, informações etc) para solucionar com pertinência e
eficácia uma série de situações. Três exemplos:
· Saber  orientar-se  em  uma  cidade  desconhecida  mobiliza  as
capacidades de ler um mapa, localizar-se, pedir informações ou conselhos;
e os seguintes saberes: ter noção de escala, elementos da topografia ou
referências geográficas. 
· Saber curar uma criança doente mobiliza as capacidades de observar
sinais fisiológicos, medir a temperatura, administrar um medicamento; e os
seguintes  saberes:  identificar  patologias  e  sintomas,  primeiros  socorros,
terapias, os riscos, os remédios, os serviços médicos e farmacêuticos. 
· Saber votar de acordo com seus interesses mobiliza as capacidades
de  saber  se  informar,  preencher  a  cédula;  e  os  seguintes  saberes:
instituições políticas, processo de eleição, candidatos, partidos, programas
políticos, políticas democráticas etc.

Nesse  trabalho  o  ensino  por  competências  tem  um  papel  primordial  na

formação  e  especialização  do  oficial  e  do  sargento.  Veremos  as  principais

características  profissionais  que  se  espera  encontrar  em  um  profissional

competente, de acordo com Fleury e Fleury (2001, p.188):

Competências para o Profissional

Saber agir Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher, decidir.

Saber  mobilizar  recursos  Criar  sinergia  e  mobilizar  recursos  e
competências.

Saber  comunicar  Compreender,  trabalhar,  transmitir  informações,
conhecimentos.

Saber aprender  Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos
mentais; saber desenvolver-se.

Saber engajar-se e comprometer-se

Saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se.

Saber assumir responsabilidades

Ser  responsável,  assumindo os riscos e consequências de suas ações e
sendo por isso reconhecido.
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Ter visão estratégica

Conhecer  e  entender  o  negócio  da  organização,  o  seu  ambiente,
identificando oportunidades e alternativas.

Em uma primeira análise, o oficial ou sargento, para ser competente, deve

saber articular  conhecimentos,  agir  de forma responsável,  ser  reconhecido pelos

alunos, integrar e mobilizar recursos e habilidades diversas. 

O conceito  de  competência  é  pensado  como conjunto  de  conhecimentos,

habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que justificam um

alto  desempenho,  acreditando-se  que  os  melhores  desempenhos  estão

fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a

competência  é  percebida  como  estoque  de  recursos,  que  o  indivíduo  detém.  A

competência  é  a  possibilidade,  para  um  indivíduo,  de  mobilizar,  de  maneira

interiorizada, um conjunto integrador de recursos com vistas a resolver uma família

de situações-problema.

Desse modo, essa especialização não irá apenas agregar valor e contribuir

com o Exército Brasileiro, mas também contribuir para a formação do indivíduo. Por

esse motivo, essa temática irá interferir diretamente no currículo por competências,

diante  da importantíssima necessidade de o  assunto ser  incluído nos  currículos.

Nesse  sentido,  Fleury  e  Fleury  (2001,  p.192),  sustentam  que  “Competência  é

definida  como:  um saber  agir  responsável  e  reconhecido,  que  implica  mobilizar,

integrar,  transferir  conhecimentos,  recursos  e  habilidades,  que  agreguem  valor

econômico à organização e valor social ao indivíduo.”

2.3.2 Principais características do Ensino por Competências

Para  entendermos  o  ensino  por  competências,  é  necessário  também

sabermos quais  são  as  características  que  essas  competências  devem ter  para

serem consideradas competências e assim serem trabalhadas. Segundo Roegier e

Ketele (2004. p. 78):

Uma  competência  pode  ser  definida  por  meio  de  cinco  características
essenciais:

1. Mobilização de um conjunto de recursos
Recursos  diversos  como:  conhecimentos  saberes  de  experiência,
esquemas, automatismo, capacidades, saber fazer de diferentes tipos, etc.
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2. Caráter finalizado
A  competência  é,  portanto,  finalizada:  ela  tem  uma  função  social,  uma
utilidade social do ponto de vista do indivíduo que possui.

3. Ligação com uma família de situações
Como uma competência, é diferente: para desenvolver uma competência,
vai-se restringir as situações nas quais o aprendiz será solicitado a exercer
a competência.

4. Caráter frequentemente disciplinar
Enquanto  as  capacidades  têm  um  caráter  transversal,  o  caráter  das
competências é, muitas vezes, disciplinar.

5. Avaliabilidade
A competência é facilmente medida na qualidade de execução da tarefa e
na qualidade do resultado.

2.3.3 A importância da integração no Ensino por Competências

O  significado  da  integração  curricular  nos  currículos  baseados  no

desenvolvimento  de  competências  é  discutido  por  Perrenoud  (1999).  Para  esse

autor, a abordagem por competências não rejeita as disciplinas e nem as renúncias,

mas  acentua  a  sua  implementação  de  forma  interdisciplinar,  contextualizada  e

integrada com as demais disciplinas necessárias, a disciplina não será explorada

pura e simplesmente sozinha mais integrada a outras, dando sentido ao processo de

ensino-aprendizagem.

O ensino por competências aposta no desenvolvimento das competências na

escola através de uma formação interdisciplinar,  pluridisciplinar,  transdisciplinar  e

também de disciplinas de ensino. Utilizadas na medida em que sejam necessárias.

Perrenoud (1999, p.40) diz que em toda hipótese, as competências mobilizam

conhecimentos, dos quais grande parte é e continuará sendo de ordem disciplinar

[...] a escola é, e continuará a ser, marcadamente disciplinar; a única diferença é

que,  no  trabalho  com as  competências,  as  disciplinas  devem  servir  apenas  de

meios, de instrumentos, passando a se orientar tacitamente para o desenvolvimento

dessas competências.

A integração está inteiramente ligada às competências, pois a competência é

a  possibilidade de  um indivíduo mobilizar,  de maneira  interiorizada,  um conjunto

integrador de recursos com vistas a resolver um grupo de situações problema.

A integração tem uma importância muito grande no ensino por competências,

em que o professor terá um papel primordial na sua operacionalização.

A integração na formação das competências se dá exatamente na execução

dos  seguintes  componentes:  Interdependência  inicial  dos  elementos  a  serem
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integrados e coordenação, para a polarização em prol de um objetivo. Não podemos

ser competentes se não formos capazes de integrar um conjunto de conteúdos que

aprendemos.

Roegiers e Ketele (2004, p.57) definem integração como:

Integração  é  uma  operação  pela   qual  são  tornados  interdependentes
diferentes  elementos  inicialmente  dissociados,  com  vistas  a  fazê-los
funcionar  de  uma  maneira  articulada  em  função  de  um  determinado
objetivo.

Os três componentes da integração são:
1. Interdependência  dos  diferentes  elementos  que  se  está  buscando
integrar.
2. Coordenação  desses  elementos,  visando  a  um  funcionamento
harmonioso.
3. A polarização, a movimentação com um objetivo preciso de produzir
sentido.

A competência  é  um conceito  integrador,  no sentido de que considera ao

mesmo tempo os conteúdos, as atividades a serem exercidas e situações nas quais

se exercem as atividades. Toda competência que um profissional deve ter não pode,

a partir de então, ser encarada sem uma visão integrada.

2.4 O CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA

O Centro de instrução de Guerra na Selva (CIGS) foi criado em 02 de março de

1964, pelo decreto nr 53649, tendo como seu primeiro comandante o então Major de

artilharia  Jorge Teixeira  de Oliveira,  o Teixeirão.  Até  junho de  1969,  o  CIGS foi

subordinado  ao  grupamento  de  elementos  de  fronteira.  Em  fevereiro  de  1970,

passou  a  ser  subordinado  à  diretoria  de  especialização  e  extensão  (DEE).  Em

outubro de 1970, passou a designar-se Centro de Operações na Selva e Ações de

Comandos (COSAC), com a missão de ministrar além dos Cursos de Operações na

Selva o Curso de Ações de Comandos.

Em 1978, retornou à sua antiga designação, deixando de ministrar o Curso de

Ações de Comandos. Em setembro de 1982, o CIGS passou à subordinação do

Comando Militar da Amazônia, permanecendo vinculado tecnicamente à DEE, atual

Diretoria de Educação Técnica Militar (DETMIL).

O primeiro curso de guerra na selva funcionou no ano de 1966, para um efetivo

de 21 militares. Os cursos ministrados no CIGS eram divididos em duas categorias,
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uma para oficiais e outra para subtenentes e sargentos. A partir de outubro de 1969,

passou a ser de três categorias: “A” para Oficiais Superiores, “B” para Capitães e

Tenentes e “C” para Subtenentes e Sargentos, configuração essa que se mantém

até hoje, apesar de já ter sofrido algumas modificações.

Ao  longo  dos  seus  52  anos  de  existência,  o  CIGS  já  especializou  6063

combatentes de selva, sendo 490 de nações amigas.

No ano de 2015,  foi  criado o Estágio Internacional de Operações na Selva

(EIOS). Em 2016 foi realizado o primeiro estágio, em que iniciaram e concluíram 21

militares de nações amigas.

Devido ao trabalho daqueles que antecederam a atual geração, esse centro

tem o status e a responsabilidade de especializar o melhor combatente de selva do

mundo.

2.4.1 Seu patrono e a sociedade amazonense

O Major  Teixeira  se  voluntariou  para  comandar  o  Centro  de  Instrução  de

Guerra na Selva, em 1965, que havia sido criado recentemente. O CIGS foi criado

em 2 de março de 1964 com a finalidade de preencher uma lacuna existente no

Exército, qual seja, a falta de uma Escola de Selva capaz de especializar militares

em  terreno  de  selva.  E  assim  foi  feito,  sem  meios  no  início,  mas  com  muita

dedicação, sentimento do dever, espírito de corpo acentuado, liderança, sacrifício,

destemor e resignação, o Major Teixeira e sua equipe de instrutores e monitores

inauguraram, no dia 5 de outubro de 1966, as instalações do Centro de Instrução de

Guerra na Selva.

O  CIGS  sempre  foi  muito  atuante  junto  à  sociedade  manauara  o  Major

Teixeira já na sua época, contribuiu imensamente para essa integração do CIGS

com a sociedade. O povo manauara vibrava e admirava o novo comandante.  O

Major Teixeira pelo seu conhecimento regional comandou as tropas brasileiras em

Roraima.  Após  ir  para  a  reserva,  foi  reconhecido  pelo  povo  manauara  e  eleito

prefeito de Manaus, conseguindo demonstrar sua alta capacidade administrativa no

gerenciamento de ordem pública, proporcionando assim a remodelação da cidade,

criando novos bairros e a abertura de vias. Ainda, em mais um reconhecimento dos

bons serviços prestados à prefeitura de Manaus foi escolhido pelo povo rondoniense
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Governador  do  então  território  de  Rondônia,  sendo  a  última  função  pública

desempenhada.

O Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva  forma  anualmente  sucessivas

turmas de Oficiais e Sargentos, especialistas em vida na selva, técnicas especiais

de combate e operações na selva, conhecedores profundos das peculiaridades da

região amazônica. São brasileiros com um nível de escolaridade elevado e que, na

sociedade, são responsáveis pela disseminação dos valores, da cultura e das lições

históricas transmitidas na caserna. Várias gerações de jovens oficiais e sargentos

passaram pelo CIGS.

 Esses militares normalmente tornam-se lideranças presentes em várias áreas

de  trabalho  da  sociedade,  como  na  área  jurídica,  médica,  política,  empresarial,

dentre  outras.  Desse  modo,  são  considerados  multiplicadores  dos  ensinamentos

colhidos  dentro  da  Força.  Tais  militares  são  considerados  eternos  soldados

dedicados as mais diferentes linhas profissionais que permanecerão irmanadas pela

alma verde-oliva, pelas amizades construídas nas salas de aula e nos campos de

instrução, com seus companheiros, instrutores e monitores.

Os Cursos Operacionais desenvolvidos pelo CIGS especializam os militares

para  defesa  do  território  brasileiro  na  Amazônia.  A  Política  Nacional  de  Defesa,

através da Estratégia Nacional de Defesa, especifica claramente a importância do

desenvolvimento regional para a proteção e soberania nacional na região.

A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de
biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do
Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas,  entre outros
fatores,  pela  baixa  densidade  demográfica  e  pelas  longas  distâncias.  A
vivificação das fronteiras, a proteção do meio ambiente e o uso sustentável
dos recursos naturais são aspectos essenciais para o desenvolvimento e a
integração  da  região.  O  adensamento  da  presença  do  Estado,  e  em
particular das Forças Armadas, ao longo das nossas fronteiras é condição
relevante  para  o  desenvolvimento  sustentável  da  Amazônia  (Estratégia
Nacional de Defesa).

O Exército Brasileiro está passando por processo de transformação. Um dos

vetores de transformação da força terrestre é o da Educação e Cultura. O EB no que

se  refere  à  política  pública  da  educação  adota  o  sistema  de  Ensino  por

Competências.

Tudo  isso  porque  a  educação  militar  terá  que  desenvolver  capacidades

compatíveis  com  a  rápida  evolução  da  estrutura  político  estratégica  do  Brasil.



39

Valorizando o elemento humano, reconhecidamente o capital mais valioso e base de

qualquer organização.

No  contexto  das  ações  educacionais  como  a  educação  ambiental,

primeiramente, gostaríamos de destacar que o CIGS é a única organização militar

do  mundo  que  possui  e  cuida  de  um  zoológico.  O  zoológico  do  CIGS  recebe

anualmente milhares de visitantes. Muitas dessas visitas são de escolas da cidade

de Manaus e da região. Esse ambiente proporciona aos alunos de várias idades e

níveis de escolaridade um primeiro contato com a fauna e flora da região amazônica.

É notória  na sociedade amazonense  à contribuição  do  Exército  Brasileiro,

através do Centro de Instrução de Guerra na Selva, personificada na figura lendária

do Coronel Jorge Teixeira. Contudo, as atividades educacionais do CIGS, vinculadas

ao  desenvolvimento  regional  amazônico,  permanecem  desconhecidas  no  meio

acadêmico. Não há estudos científicos relacionados aos impactos e potencialidades

dessas atividades, ligados à formação de uma mentalidade de gestão ambiental,

sendo estes os motivos que justificam a importância da realização desta pesquisa.  

2.4.2 O Ensino no CIGS

O  ambiente  operacional  de  selva  é  extremamente  adverso,  apresentando

elevadas  temperaturas  no  decorrer  do  dia  e  uma  alta  umidade  que  produz  a

sensação de abafamento.  As paisagens aparentemente semelhantes e  de pouca

luminosidade assumem aspecto de monotonia. O terreno irregular em sua superfície,

com declives e socavões; a ameaça de ataques de animais, riscos de doenças, de

queda de árvores e de afogamento; a ocorrência da “friagem” da madrugada e do

“banzeiro” que ondula as águas dos rios expõem o combatente de selva a intenso

desgaste físico e psicológico. É nesse ambiente inóspito e pleno de perigos que se

desenvolvem cerca de 80% (oitenta por cento) das horas curriculares dos cursos.

 O CIGS se posiciona no Sistema de Ensino do Exército como uma escola de

especialização  profissional,  que  ministra  cursos  nos  níveis  médio  (ST  e  Sgt)  e

superior (para os oficiais, aspirantes e para Cadetes da AMAN), orientados para a

Linha do Ensino Militar Bélico.

 Está  diretamente  subordinado  ao  Comando  Militar  da  Amazônia  (CMA)  e

mantém ligação de nível técnico com o Departamento de Educação e Cultura do
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Exército  (DECEx),  nas  áreas  de  ensino  e  pesquisa,  por  meio  da  Diretoria  de

Educação Técnica Militar (DETMil).

A Missão síntese do CIGS é de Especializar militares para o combate na selva,

realizando pesquisas e experimentações doutrinárias para a defesa e proteção da

Amazônia.

O  ensino  desenvolvido  no  CIGS,  ainda  que  aprimore  o  espírito  de  grupo,

individualiza a especialização, na medida em que o concludente do curso, líder de

pequenas e médias frações, é visualizado como instrumento multiplicador de efeitos.

Com  base  nos  perfis  profissiográficos,  são  pré-fixados  os  objetivos

educacionais, tanto dos assuntos como do curso como um todo - nas áreas cognitiva,

psicomotora e afetiva. Nesse contexto, interage o que no CIGS é designado como

Situações de Estresse (SE), caracterizando o curso como de combate. Essa SE é

possível de ser atingida por intermédio de práticas previstas na Orientação para a

Aplicação de Situações de Estresse.

A caracterização do CIGS como uma Escola de Combate, as peculiaridades do

ambiente  de  selva,  a  natureza  do  trabalho  exigido  dos  instrutores,  monitores  e

alunos,  a  formulação  dos  objetivos  educacionais,  a  definição  da  orientação

metodológica  para  o  desenvolvimento  dos  cursos  e  estágios,  a  sistemática  de

avaliação do ensino e da aprendizagem constituem as partes essenciais do Ensino

do CIGS.

2.4.3 O Curso de Operações na Selva 

O Centro de Instrução de Guerra na Selva possui três categorias de Curso de

Operações  na  Selva:  COS  A,  para  oficiais  superiores,  COS  B,  para  oficiais

intermediários e subalternos e o COS C para Subtenentes e sargentos.

Os Cursos de Operações na Selva são desenvolvidos ao longo de 10 (dez)

semanas.  Durante  esse  período,  o  curso  é  dividido  em  3  (três)  fases  bem

características: Vida na Selva, Técnicas Especiais e Operações.

Na fase de Vida na Selva, o aluno tem o primeiro contato com o ambiente de

selva, aprendendo a sobreviver nessa região tão inóspita do território brasileiro sem

quaisquer meios oferecidos pela cadeia de suprimento do Exército. 



41

Na segunda fase de Técnicas Especiais, o aluno adapta as diversas técnicas

de combate peculiares ao ambiente amazônico. Por fim, na fase de Operações,  o

militar  realiza  diversos  tipos  de  planejamentos  operacionais  e  participa  como

comandante ou integra as frações de combate em Operações Básicas, Operações

Complementares, Operações de Apoio aos órgãos Governamentais e o Combate de

Resistência.

Tendo em vista as diferentes categorias de Curso de Operações na Selva em

função do posto ou graduação dos alunos, cabe ressaltar que durante a execução

de cada categoria de COS, busca-se dar ênfase, durante as instruções, àquilo que é

mais importante tendo em vista as funções que o aluno irá desempenhar após a

conclusão do curso.

2. 5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CURRÍCULO POR COMPETÊNCIAS

Atualmente,  a Educação Ambiental  se propõe a contribuir  na formação de

cidadãos críticos, preocupados com a realidade e inseridos num processo contínuo

de  aprendizagem  dentro  da  filosofia  do  trabalho  participativo.  Suas  ações  não

devem ficar restritas à transmissão de conhecimento, mas também em permear a

cultura, inserindo-se no seu contexto social e da sua comunidade. 

A Educação Ambiental constitui-se, então, em ferramenta para a formação de

consciências, além de ser elemento norteador para construção de atitudes e valores

de ambiente limpo, saudável e sustentável. Ela pode orientar o ser humano a tomar

consciência  de  que  é  preciso  educar  para  preservar,  caracterizando  o  elo  que

objetiva despertar o poder de crítica e de criatividade do ser humano. 

2.5.1 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

A educação  ambiental  é  desenvolvida através  de  um processo  formal,  às

vezes, atendendo aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no qual se busca,

na transversalidade e na interdisciplinaridade, o desenvolvimento de projetos que

contemplem diferentes disciplinas do conjunto curricular, mas também ocorre como

disciplina  específica,  ou  informal,  os  movimentos  ecológicos,  noticiários,  artigos,
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textos publicados na mídia, que procuram orientar a tomada de atitudes que não

sejam agressoras ao meio e que  se preocupem com o que já foi degradado.

Segundo Moisés (2000, p.52), “o principal gestor desse espaço de vivência da

população, o meio ambiente, é o poder público. Esses espaços são prontamente

percebidos  e  sentidos,  além  dos  resultados  das  alterações  do  ambiente  e  da

qualidade de vida”.  O poder público  que detém competência  para a  elaboração,

implementação e fiscalização dos códigos e planos locais de organização territorial,

de uso dos espaços públicos e de proteção ambiental. 

Sato (2003, p. 15) traz a seguinte afirmação: “Consideramos que a Educação

Ambiental  deve  gerar,  com  urgência,  mudanças  na  qualidade  de  vida  e  maior

consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre os seres humanos e

destes com outras formas de vida”. Dessa forma, a Educação Ambiental é uma ação

necessária  no  meio  urbano,  já  que  as  transformações  acontecem  num  ritmo

bastante acelerado.

Nesse sentido, a Constituição Brasileira preconiza em seu artigo 225 que:

Todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o poder de defendê-lo e preservá-lo para a
presente e futuras gerações. (BRASIL, 1988).

No entanto, devemos considerar as dificuldades para efetivar tais processos

se levarmos em conta a interferência de grupos que não valorizam o meio em que

estamos  inseridos.  O  ser  humano  é  um  ser  gregário  e  seus  valores  devem

perpassar pelas relações que estabelece com os demais seres vivos.

Para Leff (2005, p. 23), “o saber ambiental permeia ações de sensibilização e

valoriza  aspectos  do  cotidiano  das  pessoas,  em qualquer  espaço  ou  ambiente,

utilizando-se  dos  saberes  ambientais  para  empreender  ações  de  cidadania  em

respeito à qualidade de vida dos diferentes grupos sociais.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,  1998)  ressaltam,  dentre

outras, a necessidade de compreendermos a intrincada rede de relações presentes

na  natureza,  formando  um  processo  dinâmico  no  qual  o  ser  humano  é  parte

integrante, com ela interagindo, dela dependendo e nela interferindo. Assim, o ser

humano apresenta-se como agente e paciente das transformações intencionais por

ele produzidas.



43

Os  PCNs  consideram  que  a  função  básica  da  Educação  Ambiental  é

contribuir  para  que  os  jovens  recebam  uma  formação  que  os  torne  cidadãos

conscientes e capazes de atuar na realidade socioambiental, de forma responsável

e comprometida com a vida, com o bem-estar individual e social, tanto local como

global. No contexto do trabalho desenvolvido pela escola, vale ressaltar que:

É  importante  não  perder  de  vista  o  compromisso  com  a  formação  dos
princípios da cidadania, priorizando atividades que propiciem a construção
dos  mesmos,  num  trabalho  individual  e  coletivo,  cuidando  para  que  o
conteúdo seja objetivo e facilmente avaliado pelos alunos. Infelizmente hoje
se tem preocupado mais com a quantidade de informações do que com a
qualidade  na  construção  do  conhecimento  científico  que  determinará
também a qualidade na formação dos alunos. Mas a tarefa primordial dos
professores é com a construção de uma consciência ambiental, do sentido
de brasilidade e de preservação de nossos bens, especialmente da cultura e
da natureza, construção, enfim, de uma cidadania responsável e consciente.
(CAMPOS, 2002, p. 8).

Nessa perspectiva, devemos observar que a Educação Ambiental representa,

no  contexto  educacional,  muito  mais  que  o  cumprimento  de  calendários

comemorativos  que  oferecem,  muitas  vezes,  informações  superficiais  sobre

poluição, produção e reciclagem de lixo e degradação ambiental. A valorização da

vida deve ser um compromisso da prática educativa.

Assim, desenvolvendo um trabalho eficiente com seus alunos, à escola estará

alcançando  diretamente  a  comunidade,  tornando-se  elo  de  transformações  que

serão possíveis, à medida que constrói a consciência ambiental coletiva:

A conscientização da população sobre as diferentes questões compete ao
Estado, e a Escola é o agente mais próximo dessa clientela que pode e
deve ser informada com eficiência e responsabilidade. Para isso, o trabalho
docente  nas  escolas  requer  professores  reflexivos  e  críticos,  com
conhecimento  satisfatório  e  autonomia  para  desenvolverem  o  trabalho
interdisciplinar.  Contudo  estarão  os  professores  instrumentalizados  para
desenvolver esse trabalho? Como estão sendo preparados os professores
para atuar  no ensino fundamental?  Como a Escola,  enquanto instituição,
está se aparelhando para isso? (GUARIM NETO et al., 1999, p. 28).

A visão do mundo como uma máquina construída pela mão do criador, não é

mais  verdade absoluta.  Até  mesmo a concepção cartesiana se tornou  duvidosa.

Capra  diz  que  “estamos vendo é  uma mudança  de paradigmas não apenas no

âmbito da ciência, mas também na arena social, em proporções ainda mais amplas”

(Capra, 1996, p. 24).

A crise  da percepção discutida por Capra (1996) revela a necessidade da

observação  do  mundo  de  forma  integrada.  Pois  só  assim,  o  homem  poderá
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continuar um desenvolvimento de forma a minimizar os efeitos de sua atuação e

transformação na natureza. Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem, através

da  interdisciplinaridade,  superar  a  fragmentação  do  saber  proposta  pela  visão

mecanicista do ensino.

Tal superação visa conferir meios para estimular mudanças na percepção do

mundo pelo homem além de proporcionar a formação integral do homem. Os PCN

propõem a formulação de projetos educacionais  na escola  para que, através de

discussões  se  possam  conduzir  a  tomada  de  decisões  que  sejam  fruto  do

posicionamento de diferentes profissionais.

Para  que  os  alunos  construam  a  visão  da  globalização  das  questões
ambientais  é  necessário  que  cada  profissional  de  ensino,  mesmo
especialista em determinada área do conhecimento, seja um dos agentes
da interdisciplinaridade que o tema exige. A riqueza do trabalho será maior
se os professores de todas as disciplinas discutirem e, apesar de todo o tipo
de dificuldade,  encontrarem elos  para  desenvolver  um trabalho  conjunto.
...requer, necessariamente, a procura da superação da visão fragmentada
do conhecimento pelos professores especialistas. (BRASIL, p. 193, 1998).

2.5.2 Educação Ambiental como conteúdo

Com as mudanças que o mundo vem sofrendo nos últimos anos, as questões

ambientais têm adquirido uma grande importância em nossa sociedade. A partir da

crise da modernidade, acentuaram-se os números de estudos na busca de soluções

para  os  problemas  sociais,  ambientais,  políticos  e  econômicos  que  se  está

passando. Assim, começam a surgir novos paradigmas que visa uma direção mais

sistêmica e complexa de sociedade. 

Nesse  processo,  a  Educação  Ambiental  vem  adquirindo  uma  grande

importância  no  mundo,  sendo  imprescindível  a  presença  e  desenvolvimento  do

assunto,  porém é  necessário  que  os  currículos  escolares  busquem desenvolver

práticas pedagógicas ambientalizadas,  não apenas como simples conteúdo a ser

transmitido. Assuntos como a ética, o respeito e a cidadania planetária devem estar

presentes diariamente na sala de aula.

Como perspectiva educativa, a Educação Ambiental deve estar presente no

currículo  de todas  as  disciplinas,  uma vez  que permite  a  análise  de  temas que

enfocam as relações entre a humanidade, o meio natural e as relações sociais, sem

deixar de lado suas especificidades. 
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Para Moreira (1995, p.50) “nas escolas não se aprendem apenas conteúdos

sobre o mundo natural  e social;  adquirem-se também consciência, disposições e

sensibilidades  que  comandam  relações  e  comportamentos  sociais  do  sujeito  e

estrutura sua personalidade”. 

Assim, a interdisciplinaridade envolve muito mais do que integração entre as

disciplinas, ela precisa envolver conhecimentos do cotidiano dos alunos e que lhes

traga significado. Por isso, a Educação Ambiental precisa fazer parte do cotidiano

escolar, para refletir sobre questões atuais e pensar em que mundo se deseja viver.

2.5.3 Educação Ambiental como disciplina

A  Educação  Ambiental  nas  escolas  trata  do  desenvolvimento  de  uma

Educação  voltada  para  a  compreensão  do  ambiente  em  sua  totalidade

proporcionando  a  compreensão  das  inter-relações  dos  diferentes  aspectos  que

envolvem a realidade, sejam eles físicos, humanos, econômicos, sociais, políticos e

culturais,  permitindo  mostrar  a  importância  do  ambiente  como  elemento  de

realização social e de impulsionar ações mais justas dos homens entre si e com o

conjunto da natureza. 

Atualmente é inviável propor Educação Ambiental como mais uma disciplina

do currículo escolar e muito menos imaginá-la sendo desenvolvida por um único

professor. No Brasil, segundo Carvalho (2004, p.54):

 “A EA se orientou pelo tratado da educação ambiental para a sociedade
sustentável, a qual busca construir uma perspectiva interdisciplinar e assim
compreender as relações do homem e o meio ambiente. Isto possibilita a
percepção de diversos saberes: os escolares e os da comunidade local”.

No plano pedagógico, o autor critica a compartimentalização do conhecimento

em disciplinas, visto que a EA é entrelaçada por várias áreas do saber. Além disso,

a temática ambiental  é nitidamente multidisciplinar  e envolve diferentes áreas de

conhecimento, tais como: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências

Sociais,  Comunicação,  Engenharia,  Física,  Geografia,  Geociências,  História,

Química, Saúde Pública. 

É necessário ter claro que a Educação Ambiental não deve estar presente no

currículo escolar como uma disciplina, porque ela não se destina a isso, mas sim

como um tema que permeia  todas as relações e  atividades  escolares,  buscando
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desenvolver-se de maneira interdisciplinar, conforme preconiza o Plano Nacional de

Educação Ambiental - Lei 9795/99. 

A  necessidade  da  interdisciplinaridade  impõe-se  não  só  como  forma  de

compreender e modificar o mundo, mas também por exigência interna daqueles que

buscam o restabelecimento da unidade perdida do saber. (FAZENDA, 1995, p. 49).

A divisão da ciência em disciplinas e áreas estanques contribuiu para que se

perdesse a visão do todo, prejudicou o entendimento do conhecimento na sua forma

integrada, formando especialistas que entendem cada vez mais das partes e cada

vez  menos  da  parte  no  todo.  Para  a  resolução  das  questões  ambientais  é  de

fundamental importância à visão integral das situações.

2.5.4 Os principais enfoques da Educação Ambiental

A  importância  de  cada  enfoque  deve  ser  analisada.  O  desenvolvimento

destes enfoques durante a formação ou especialização do oficial e sargento dentro

dos  estabelecimentos  de  ensino  possibilita  a  consciência  crítica.  “A  chave  da

transformação  decisiva  reside  na  sociedade  e  em  sua  relação  com  a  escola.”

(ADORNO, 2000, p.117).

2.5.4.1 O enfoque naturalista

São atividades educacionais  relacionadas com a qualidade de vida e que

priorizam o aspecto comportamental, moral e ético. Devem contextualizar a relação

do  ser  humano  com  a  natureza,  priorizando  a  aprendizagem de  conceitos  e  a

adoção de atitudes relacionadas com a conscientização, prevenção, preservação,

recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, ainda, atentar

para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas. (BRASIL 2008).

2.5.4.2 O enfoque jurídico

São atividades educacionais voltadas para o estudo da legislação ambiental,

incluindo suas consequências e repercussões para o Exército. É sob este enfoque

que será estudado o planejamento de gestão ambiental. (BRASIL, 2008).   
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Este enfoque possibilitará o oficial e o sargento a saberem noções específicas

para a missão a qual ele irão executar, facilitando a sua atuação junto aos órgão

regionais, públicos e privados.

2.5.4.3 O enfoque socioambiental

São  atividades  educacionais  que  consideram  o  meio  ambiente  em  sua

totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. Sob esse enfoque,

está  a  análise  dos  aspectos  sociocultural  e  político-econômico  dos  problemas

postos, influenciados pelo meio ambiente ou que nele venham a interferir. Inserem-

se  aqui  os  problemas  ambientais  decorrentes  da  elaboração  dos  planos  de

desenvolvimento institucional e do estabelecimento de políticas educacionais e de

gestão. (BRASIL, 2008).

Podemos verificar esta interação na definição de CARVALHO (2008, p.38):

Em resumo, a visão socioambiental não nega a base “natural” da natureza,
ou seja, suas leis físicas e seus processos biológicos, mas chama a atenção
para  os  limites  de  sua  apreensão  como  mundo  autônomo  reduzido  à
dimensão física e biológica. Trata-se de reconhecer que, para apreender a
problemática  ambiental,  é  necessária  uma  visão  complexa  de  meio
ambiente,  em que a natureza integra uma rede de relações não apenas
naturais, mas também sociais e culturais.

A  visão  socioambiental  orienta-se  por  um  raciocínio  complexo  e

interdisciplinar e pensa o meio ambiente não apenas como natureza, mas como um

campo de interações entre a cultura e a sociedade, em que esta relação se modifica

de forma rápida e contínua.
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3. METODOLOGIA

A  finalidade  desta  seção  é  apresentar,  detalhadamente,  a  sequência  de

atividades  que  proporcionarão  as  condições  necessárias  para  a  resolução  do

problema  desta  pesquisa.  Especifica,  portanto,  a  metodologia  científica  a  ser

empregada em todas as fases do trabalho.

Para  tanto,  será apresentado o objeto  formal  do estudo,  a  delimitação da

população, o delineamento da pesquisa, os procedimentos para revisão de literatura,

os instrumentos de coleta e análise de dados.

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

O  presente  estudo  tem a  finalidade  de  inserir  a  Educação  Ambiental  no

currículo por competências do curso de operações na selva,  desenvolvendo uma

mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental.  O contexto do estudo

será o  “Sistema de Ensino por Competências”, o espaço a ser considerado na

presente pesquisa limitar-se-á ao Curso de Operações na Selva.

O  estudo  estará  limitado  ao  consentimento  voluntário  de  participação  por

parte  dos  militares,  bem  como  através  de  seus  conhecimentos  e  experiências

adquiridas ao longo de sua participação durante o curso e após o curso.

Por se tratar de um estudo de campo, a sua natureza exige uma coleta de

dados relativos ao desempenho de suas atividades realizadas ao longo do curso e

depois  do curso,  para verificar  os efeitos da mudança de mentalidade ligados à

gestão ambiental.

Da  análise  das  variáveis  envolvidas  no  presente  estudo,  “Educação

Ambiental  no  Currículo  por  Competências” apresenta-se  como  variável

independente, tendo em vista que se espera que a sua manipulação exerça efeito

significativo sobre a variável dependente “mentalidade de comprometimento com

a gestão ambiental”. 

Devido  às  características  qualitativas  das  variáveis  de  estudo,  fez-se

necessário  defini-las  conceitualmente  e  operacionalmente  a  fim  de  torná-las

passíveis de observação e de mensuração. 
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3.1.1 Definição conceitual da variável

Variável I: “Educação Ambiental no Currículo por Competências”

No  presente  estudo,  “Educação  Ambiental  no  Currículo  por

Competências”,  pode  ser  inserida  através  de  duas  formas:  atividades  ensino

disciplinares  e  atividades  escolares  de  complementação  do  ensino.  Ambas  as

dimensões possuem seus indicadores e formas de medição.

Variável II: “mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental”

Da  mesma  forma,  “mentalidade  de  comprometimento  com  a  gestão

ambiental”, pode ser definida como um nível de aprendizagem na área atitudinal

evidenciada  com base  nas  análises  dos  resultados  obtidos  nos  questionários  e

entrevistas  após  as  atividades  escolares  de  vida  na  selva  e  operações  que  os

militares  se  submeteram  durante  e  após  o  curso.  As  dimensões  estudadas  na

variável  serão:  aspectos  didáticos  da  tipologia  dos  conteúdos,  princípios  da

aprendizagem e os métodos e técnicas de ensino.  Todas as dimensões citadas,

assim  como  as  dimensões  da  variável  dependente  acima,  possuem  seus

indicadores e formas de medição.

Muitos  fatores,  que  podemos  considerar  como  intervenientes  podem

influenciar no rendimento do militar, tais como: tempo de estudo, material didático

para  estudo,  rotina  diária,  tempo  diário  de  sono,  condições  meteorológicas,

qualidade  das  instruções,  quantidade  de  meios  para  instrução,  qualificação  e

capacitação do instrutor, professor ou pesquisador, etc. Convém resaltar que esses

fatores não serão objeto de estudo deste trabalho.
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3.1.2 Definição Operacional da Variável

Variável Dimensões Indicadores Formas de

medição

Educação

Ambiental no

Currículo por

Competências

Atividades de

Ensino

Disciplinares e

Aspectos

Curriculares 

Parâmetros

Curriculares

Nacionais (PCN)

Revisão da

Literatura

Desenvolvimento

da Atividade de

Ensino

Questionários  e

entrevistas

Metodologia do

Ensino por

Competências

Revisão  da

Literatura  e

Entrevistas

Atividades

Escolares de

Complementação

do Ensino e

Aspectos

Curriculares

Aprendizagem

significativa
Entrevistas

Desenvolvimento

da Atividade de

Ensino

Questionários e

entrevistas

Aspectos

Curriculares da

metodologia do

Ensino por

Competências

Revisão da

Literatura

QUADRO 1 – Definição operacional da variável independente.

Fonte: o autor

Variável Dimensões Indicadores Formas de
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medição

Mentalidade de

comprometimento

com a gestão

ambiental

Aspectos

didáticos da

tipologia dos

conteúdos

Seleção dos

conteúdos de

aprendizagem

adequados ao

tema

Análise de Dados e

Revisão da

Literatura

Documentação de

ensino

Aprendizagem

significativa,

opinião dos

estudiosos no

assunto.

Entrevistas 

Métodos e

técnicas de

ensino

Desempenho do

aluno durante o

curso

Observações,

questionários, e

pesquisa de

satisfação

QUADRO 2 – Definição operacional da variável dependente.

Fonte: o autor

3.2 POPULAÇÃO

A  população  foi  composta  por  oficiais  e  praças  do  Comando  Militar  da

Amazônia que estejam realizando ou que já tenham realizado o Curso de Operações

na  Selva  (COS)  e  militares  com  elevado  conhecimento  na  área  pedagógica  e

ambiental. Tais militares foram escolhidos devido ao fato de possuírem experiências

e  conhecimentos  a  respeito  do  assunto  e,  assim,  poderão  avaliar  de  forma

significativa  as  questões  levantadas,  contribuindo  de  maneira  positiva  para  a

conclusão do estudo.

Como critério de inclusão, os sujeitos foram: voluntários a participarem do

estudo; estarem sendo formado pelo processo de ensino e aprendizagem orientada

pelas competências; possuir o Curso de operações na selva.

Dessa  forma,  a  população  constituída  por  oficiais  e  praças,  instrutores,

agentes  de  ensino,  monitores  e  alunos  teve  finalidade  buscar  pontos  de  vista
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distintos sobre o objeto de estudo. Tendo em vista que os agentes de ensino são os

grandes responsáveis pela implantação do novo sistema de ensino no CIGS, com a

Educação Ambiental os alunos foram o produto testado desta nova sistemática com

uma mentalidade de gestão ambiental.

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Quanto à natureza, o presente estudo, de cunho qualitativo, caracteriza-se

por  ser  uma  pesquisa  do  tipo  aplicada,  que  objetiva  gerar  conhecimentos  para

aplicação  prática,  dirigidos  à  solução  de  problemas  específicos.  No  caso  desta

pesquisa, conhecer os aspectos curriculares dentro dos parâmetros do ensino por

competência  que  atendam  ao  desenvolvimento  de  uma  mentalidade  de

comprometimento com a gestão ambiental.

Com base nos objetivos gerais desta investigação, conclui-se que se trata de

uma pesquisa descritiva, já que ela busca estabelecer a relação das variáveis em

estudo, e exploratória, pois visa explorar as percepções, sugestões e conhecimento

dos oficiais e sargentos do Exército Brasileiro possuidores do COS.

O  delineamento  de  pesquisa  contemplará  inicialmente  as  fases  de

levantamento e  seleção da bibliografia,  leitura  analítica  e  fichamento  das fontes.

Posteriormente, os dados serão coletados através da realização de uma pesquisa

de campo que,  segundo Gil  (1999,  p.12),  é  a  pesquisa que se caracteriza  pela

interrogação  direta  das  pessoas  cujo  comportamento  se  deseja  conhecer,  para

coletar as opiniões dos militares com relação importância da Educação Ambiental no

curso de guerra na selva.

Por fim, será realizada a argumentação e discussão dos resultados, valendo-

se para tal do método indutivo como forma de generalizar os resultados obtidos para

os integrantes da população objeto.

3.3.1 Procedimentos para revisão da literatura
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Para a definição de termos, redação da Revisão da Literatura e estruturação

de um modelo teórico de análise que viabilize a solução do problema de pesquisa,

foi realizada a revisão de literatura nos seguintes moldes: 

a.  Fontes  de  busca:  Documentação  existente  na  Divisão  de  Doutrina  e

Pesquisa  do  Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva;  livros  e  monografias  da

Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Biblioteca da Escola de

Comando e Estado-Maior do Exército; monografias do Sistema de Monografias e

Teses do Exército Brasileiro; e artigos científicos das principais revistas de assuntos

militares.

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas. Foram utilizados

os  seguintes  termos  descritores:  "educação  ambiental"  'e  “ensino  por

competências”, respeitando  as  peculiaridades  de  cada  base  de  dados.  Após  a

pesquisa  eletrônica,  as  referências  bibliográficas  dos  estudos  considerados

relevantes  foram revisadas,  no  sentido  de  encontrar  artigos  não  localizados  na

referida pesquisa.

c.  Critérios  de  inclusão:  Estudos  publicados  em  português,  inglês  ou

espanhol; estudos publicados de 1972 a 2017 sobre a Educação Ambiental; estudos

quantitativos  e  qualitativos  que  descrevam  experiências  no  ensino  por

competências;  e estudos quantitativos e qualitativos que discorram sobre currículo

por competências.

d. Critérios de exclusão: Estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos

anteriores; artigos e/ou relatos sem fundamentação histórica comprovada ou sem

credibilidade avaliável.

 e. Entrevista Exploratória

Visando, portanto, a coletar informações e impressões de militares com vasta

experiência e conhecimentos específicos nesta área, para enriquecer a revisão de

literatura e os resultados esperados deste trabalho, foi utilizado tal instrumento de

pesquisa.  Desta  forma,  as  entrevistas  (Apêndice  G)  foram  enviadas  a/ao(s):

Comandante  do  Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva;  Chefe  da  Divisão  de

Doutrina e Pesquisa do CIGS; Chefe da Seção de Operações; Chefe da Seção de

Estágios; militares pedagogos com notório saber sobre a sistemática, metodologia e

estrutura curricular do Ensino por Competências.
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3.3.2 Procedimentos metodológicos

A pesquisa  se  estruturou  em 03  (três)  partes  distintas,  a  saber:  pesquisa

bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. 

Foram consultados os documentos e normas relacionados à legislação de

gestão ambiental e de educação ambiental em vigor no EB, visando a caracterizar

seus fundamentos teóricos e práticas constitutivas.

A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  pela  aplicação  de  entrevistas  e

questionários  específicos  enviados  às  Organizações  Militares  (OM)  e  aplicado

durante o COS, visando a obter as opiniões de especialistas sobre o assunto. Foram

realizadas também entrevistas com militares que servem no CIGS e na guarnição de

Manaus,  além dos  militares  da guarnição de  Manaus que  já  serviram no CIGS,

visando  a  caracterizar  a  transformação  dos  conceitos  e  práticas  de  educação

ambiental.

Os dados coletados na pesquisa bibliográfica, na pesquisa documental e na

pesquisa de campo foram analisados qualitativamente e quantitativamente. 

3.3.3 Instrumentos

A  fim  de  permitir  uma  interação  direta  do  pesquisador  com  militares

envolvidos  com  as  questões  de  estudo,  foram  realizadas  entrevistas  com

profissionais  de  notório  saber  na  área  de  conhecimento  em questão,  quer  pela

função que ocupam ou pelo grande envolvimento que têm com a implantação do

sistema de ensino por competências.

A  fim  de  levantar  os  dados  necessários  para  a  mensuração  da  variável

“mentalidade  de  comprometimento  com  a  gestão  ambiental”  foi  utilizado  um

questionário como instrumento. 
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3.3.4 Análise dos dados

A  análise  dos  dados  procedeu-se  de  forma  distinta  para  os  diversos

instrumentos  utilizados.  Os  questionários  foram  analisados  através  de  um

tratamento  estatístico  elaborado  a  partir  das  respostas.  A  apresentação  dos

resultados foi realizada por meio de recursos gráficos estatísticos.

Foi feita uma análise das entrevistas realizadas, a fim de identificar temas

centrais  das  respostas  obtidas.  A  partir  de  então  foi  feita  a  comparação  das

entrevistas  buscando  pontos  comuns  convergentes  ou  divergentes  acerca  das

questões propostas.  Dessa forma,  pode-se extrair  considerações e conclusões a

respeito  do  tema em estudo.  A  apresentação  dos  resultados  deu-se  através  da

elaboração e redação de uma conclusão parcial com citações das ideias chaves dos

entrevistados.

3.3.5 População

A população  do  presente  trabalho  foi  extraída  de  Oficiais,  Subtenentes  e

Sargentos possuidores do COS, recém-concludentes do COS e alunos que estão

realizando o COS. A pergunta 1 (um) da Parte 1 do questionário buscou delinear o

percentual do posto e graduação dos militares participantes do trabalho.

Gráfico 1: Quantidade de Oficiais e subtenentes/sargentos.

Fonte: O Autor.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente seção tem por finalidade apresentar as discuções sobre o efeito

da  inserção  da  Educação  Ambiental  baseado  nas  legislações  e  documentos

existentes,  apresentar  e  analisar  os  resultados  obtidos  nas  etapas  de coleta  de

dados,  da  pesquisa  bibliográfica  e  nos  levantamentos  de  campo.  Os  dados

apresentados  fornecem  informações  a  respeito  dos  indicadores  das  variáveis

“Educação  Ambiental  no  Currículo  por  Competências”  e  “mentalidade  de

comprometimento  com  a  gestão  ambiental”.  Neste  sentido,  os  dados  foram

tabulados para facilitar o entendimento do que se pretende analisar e discutir  no

decorrer do trabalho.

Para se atingirem estes objetivos, inicialmente,  foi realizado um estudo de

toda a legislação pertinente ao assunto e os dados obtidos foram criticados, externa

e internamente, antes de serem apresentados e tabulados de forma clara, objetiva e

sintética, para que, posteriormente pudessem ser interpretados e analisados, a fim

de proporcionar conclusões a respeito do problema.

4.1 EFEITOS DA INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A  pesquisa  está  baseada  nos  documentos  preconizados  pela  legislação

federal, resoluções, normas, portarias no âmbito do Exército Brasileiro e livros de

especialistas e estudiosos no assunto.

O Exército Brasileiro, em 1995, vislumbrando novas demandas educacionais

devido à globalização e aos avanços tecnológicos, propôs um novo perfil para os

seus  militares.  Essa  concepção  desencadeou  o  Processo  de  Modernização  de

Ensino (PME), a partir de 1996, que sinalizou a necessidade de mudança no foco do

ensino.

Foram feitos diversos ajustes até o ano de 2009, como a mudança do foco

do ensino supracitado, demandando ênfase na contextualização de conteúdos e na

interdisciplinaridade. Esses ajustes porém não suprimiram os conteúdos e nem as

disciplinas  que  foram extintas,  mas  seus  papéis  foram alterados  e  colocados  a

serviço do desenvolvimento por competências.
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Nessa  perspectiva,  as  diretrizes  atuais  do  EB  com  o  processo  de

transformação da Força representam uma retomada das concepções supracitadas,

na medida em que no vetor da Educação e Cultura determinam a implantação do

Ensino  por  Competências  no  Sistema  de  Ensino  do  Exército.  O  CIGS  como

Estabelecimento  de Ensino  segue em suas  ações  educacionais  atualmente  dois

tipos de abordagens: O Ensino por Objetivos e o Ensino por Competências.

O Processo de transformação do Exército é uma realidade. Os parâmetros

estão estabelecidos na portaria nº 1253, de 05 de dezembro de 2013, que aprova a

Concepção de Transformação do Exército e dá outras providências. Esta portaria é

resultado  de  um estudo  profundo  e  sistemático  que  levou  em  consideração  os

marcos  legais  orientadores  da  Defesa:  a  Constituição Federal,  as  Leis

Complementares e Ordinárias, a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia

Nacional de Defesa (END) e as diretrizes norteadoras da Política e Estratégia no

âmbito do Ministério da Defesa.

 Importante realizar a análise da missão imposta ao Exército e  avaliar os

cenários  dentro  dos  quais  o  Brasil  viverá  em  futuro  próximo,  com  todas  as

implicações que trarão no campo da Defesa. Sendo o meio ambiente certamente

uma dessas implicações futuras.

A  análise  das  ações  educacionais  realizadas  pelo  CIGS  voltadas  para  o

desenvolvimento  da  região  e  da  força  terrestre  esta  interligada  e  vinculada  ao

Processo de Transformação do Exército e a Estratégia Nacional de Defesa.

O Meio Ambiente e a Defesa Nacional estão extremamente interligados. A

preservação e conservação de grandes áreas e o seu devido cuidado durante os

diversos adestramentos e Operações Militares vão requerer dos militares, dentro das

diversas frações, um especial zelo com o meio ambiente, antes, durante e depois da

atividade, muitas vezes de forma descentralizada.

Pérez (2012) publicou um artigo sobre o meio Ambiente e a Defesa Nacional.

O artigo aborda os problemas que a degradação do meio ambiente pode causar nas

relações internacionais entre países e que a proteção do meio ambiente é um direito

intencional. 

O  Exército  Brasileiro  também  desenvolve  uma  consciência  ambiental  de

preservação e conservação. O EB acompanha todas as necessidades ligadas ao
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meio  ambiente  e  com isso  criou  várias  portarias  que  atribuem às  Organizações

Militares  (OM)  e  aos  Estabelecimentos  de  Ensino  (EE)  atividades  de  educação

ambiental. 

Entre as determinações, podemos citar a Portaria N° 570, de 6 de novembro

de 2001, que aprova a Política de gestão Ambiental do Exército Brasileiro, e tem

como finalidade “estabelecer a Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro,

visando à implantação das ações de gestão ambiental no âmbito do Exército”.  A

portaria propõe também a promoção da educação ambiental no Sistema de Ensino

do Exército. 

A Portaria N° 571 de 6 de novembro de 2001, em suas atribuições, institui que

“a educação ambiental deverá ser promovida pelo Sistema de Ensino do Exército e

pelo Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), com a finalidade de

desenvolver,  junto ao público interno, a mentalidade de comprometimento com a

gestão ambiental”. Já, a Portaria 50 da EME (Estado Maior do Exército), de 11 de

julho  de  2003,  aprova  a  Orientação  para  a  Elaboração  dos  Planos  Básicos  de

Gestão Ambiental. 

Assim, o sistema de Ensino do Exército representará importante instância na

consecução  desse  objetivo,  considerando  que  o  Departamento  de  Educação  e

Cultura  do  Exército  (DECEX)  incluirá  nos  currículos  escolares,  nos  diversos

estabelecimentos de ensino, disciplina ou assunto sobre Educação Ambiental, com

adoção de propostas pedagógicas, visando à formação da consciência, adoção de

atitudes e difusão do conhecimento, voltadas para a proteção do meio ambiente e a

conservação dos recursos naturais.

O  Exército  apresentou  em  2008  uma  portaria  ligada  especificamente  à

Educação Ambiental. Trata-se da portaria N° 14 do DEP (atual DECEX), de 8 de

fevereiro de 2008, que aprova as normas para a Promoção da Educação Ambiental

nos estabelecimentos de Ensino e nas organizações militares, e em uma de suas

finalidades, propõe que se desenvolva junto ao público interno, uma mentalidade de

comprometimento com a gestão ambiental. 

A portaria 50 da EME enfatiza a necessidade de se ”[...] incluir, nos currículos

escolares,  nos diversos  estabelecimentos de ensino,  disciplina ou assunto sobre

Educação  Ambiental,  como  adoção  de  propostas  pedagógicas  [...]”,  porém,  a
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portaria  14  do  Departamento  de  Ensino  e  Pesquisa  (DEP)  não  reconhece  a

obrigatoriedade  de  tal  inclusão  na  forma  de  disciplina,  ou  mesmo  assunto  no

currículo e estabelece que:

Nenhum curso  ou estágio  conduzirá  a  educação  ambiental  na  forma de
disciplina específica. Entretanto, todos os docentes deverão aproveitar  as
mais variadas oportunidades oferecidas por suas disciplinas para abordar a
educação ambiental  e,  principalmente,  para  conscientizar  seus  discentes
sobre a importância do tema. (BRASIL, 2008)

Esse trabalho de pesquisa foi feito, exatamente, para demonstrar e expor as

formas de desenvolvimento da educação ambiental, mostrando que, dependendo da

situação  requerida,  do  nível  de  formação,  dos  objetivos  pedagógicos  que  se

pretenda, a EA pode ser trabalhada de formas distintas e se adaptar para que o

ensino seja eficaz.

A portaria n° 14 do DEP, também propõe que:  A educação ambiental será

conduzida,  sempre que possível,  por meio de ações práticas e que favoreçam a

criação de reflexos condicionados no que diz respeito a uma cultura de preservação,

de utilização racional dos recursos naturais e de melhoria do meio ambiente.

O Art. 10 § 1° da Política Nacional de Educação Ambiental, especifica que “a

educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo

de  ensino”.  Hoje  não  podemos  admitir  uma  educação  apenas  baseada  em

disciplinas,  particularmente  a  educação  ambiental,  que  possui  um  caráter

transversal.

Estudiosos na área ambiental e pedagógica são categóricos em afirmar que a

Educação Ambiental é primordial em todos os níveis e estabelecimentos de ensino,

que participem da formação do cidadão, buscando a interação do homem com o

meio ambiente. 

Na sociedade brasileira, o evento não governamental mais significativo para o

avanço da EA foi o Fórum Global, que ocorreu paralelamente à Conferência da ONU

sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, em 1992, conhecido

como Rio-92. Nessa ocasião, as ONGs e os movimentos sociais de todo o mundo

reunidos  no  Fórum  Global  formularam  o  Tratado  de  Educação  Ambiental  para

sociedades  sustentáveis  e  responsabilidade  global,  cuja  importância  foi  definir  o

marco político para o projeto pedagógico da EA.
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O tratado  de  educação  ambiental  para  sociedades sustentáveis  passou  a

fazer parte do campo educacional e da preocupação das políticas públicas. Esse

tratado está na base da formação da rede brasileira de educação ambiental.

A Educação Ambiental,  hoje,  não pode ser ignorada por aqueles que têm

alguma  responsabilidade  social.  Como  afirma  Buarque  (1990)  ao  analisar  a

degradação ambiental: “A degradação ambiental, em nível mundial, tem introduzido

nos debates a necessidade de uma mudança de mentalidade, da busca de novos

valores e de uma nova ética regulamentadora.” (BUARQUE,1990, apud GUARIM,

2002, p.34)

Em nível de legislação, a Educação Ambiental surge na Lei nº 6.938, de 1981,

que institui a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA). A Educação Ambiental é

apresentada como princípio, será propiciada em todos os níveis de ensino, e com o

objetivo  de  formação  de  uma  consciência  pública  sobre  a  necessidade  de

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 

O  Art.225,§1º,  inciso  VI,  da  Constituição  Federal  de  1988  recepcionou  a

legislação ordinária  acima e estabeleceu,  como incumbência  do poder público  a

promoção  da  Educação  Ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino,  além  da

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. (art.225,§1º, VI)

A Portaria Nº 014 do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército, de 8

de  fevereiro  de  2008,  que  Aprova  as  Normas  para  a  Promoção  da  Educação

Ambiental  nos  Estabelecimentos  de  Ensino  e  nas  Organizações  Militares

Subordinadas e/ou Vinculadas ao Departamento de Ensino e Pesquisa, destaca em

um de seus objetivos: desenvolver no público interno a mentalidade de prevenção,

preservação, conservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, de forma a

visualizá-lo  dentro  de  um  comportamento  integrador,  abrangente,  permanente,

participativo, contextualizado e transformador. 

Ainda, outro objetivo da referida Portaria é desenvolver, nos militares e nos

servidores do Exército Brasileiro (EB) a mentalidade e o comportamento relativo à

ética  ambiental  incorporada  às  atividades  profissionais  militares,  de  forma  a

evidenciar posturas pró-ativa da instituição e gerar, como produto secundário, uma

opinião pública favorável à imagem do EB, principalmente como desencadeamento
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de ações que evitem a degradação ambiental e que recuperem o meio ambiente

impactado pelas operações militares.

A análise da Educação Ambiental está calcada na concepção totalizadora que

Pereira e Neto (2009) diz “ de uma educação que vise preparar as pessoas para a

vida com qualidade, enquanto cidadão planetário. Assim é necessário compartilhar e

construir  conhecimentos  que  favoreçam  o  gerenciamento  das  relações  entre  a

sociedade humana e o ambiente, de forma integrada e sustentável” (PEREIRA e

NETO, 2009, p.56)

A Amazônia possui uma vasta área territorial, rica em fauna e flora. A região

considerada  vem sofrendo  com a  falta  de  cuidado  decorrente  da  exploração  de

riquezas, afetando assim, sobremaneira, o meio ambiente. O pantanal, o campo, o

cerrado e a selva, enquanto ambientes operacionais nos quais o Exército Brasileiro

atua, devem ser respeitados em suas particularidades. O Meio Ambiente e a Defesa

Nacional estão extremamente interligados.

O novo perfil profissiográfico do militar do Exército requer uma capacitação

adequada no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente. Sendo assim, faz-

se necessário ter um conhecimento ambiental aplicável ao desempenho funcional da

profissão. Assim, é imperativo que os referidos oficiais e praças sejam formados e

especializados com conhecimentos  Ambientais  que  permitam desempenhar  suas

funções  dentro  e  fora  da  Força,  com  a  devida  mentalidade  de  preservação

ambiental.

Nesse contexto, entende-se que, o Exército Brasileiro, ao inserir, através do

CIGS, ações educacionais  efetivas,  estará  proporcionando à sociedade cidadãos

conscientes  dos  seus  direitos  e  deveres  juntos  ao  Meio  Ambiente  e  ao

desenvolvimento  regional  amazônico  onde  eles  vivem.  Poderão,  ainda,  ser

disseminadores da referida mentalidade de preservação e de uso  consciente  do

meio ambiente com equilíbrio e sustentabilidade.
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4.2 A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRÍCULO DO COS

A concepção básica do processo de modernização é a de que ele é contínuo

e visa adequar a preparação do militar  do Exército  Brasileiro  à realidade de um

mundo  em  rápida  transformação  (globalização,  desenvolvimento  científico  e

tecnológico, informatização crescente, domínio das informações, etc) caracterizado

por ambiguidades, incertezas e pluralidade de opções.

 Como meta final do processo de preparação, o militar deverá ser dotado de

alto  grau  de:  iniciativa,  criatividade,  adaptabilidade,  capacidade  de  auto-

aperfeiçoamento. Permanece, porém, como condição fundamental para o trabalho

desenvolvido nas escolas militares que o homem, além de ser dotado dos requisitos

acima, deverá ter internalizado valores e atributos que o definam como soldado.

“Ser soldado”, na exata compreensão do termo, significa possuir valor militar,

observar  os  preceitos  da  ética  militar  e  cumprir  conscientemente  os  deveres

militares, sintetizados no Estatuto dos Militares (E-1).

Para iniciarmos esta discussão, é necessário entendermos a importância do

currículo como fator de transformação do cidadão e, consequentemente, da nossa

sociedade.  Trata-se  de  uma  ferramenta  importantíssima  na  construção  de  uma

consciência  ambiental  capaz  de  contribuir  para  uma  formação  mais  completa,

necessária e evidente para o novo perfil profissiográfico do oficial e do sargento no

EB.

A educação formal  tem como base o currículo,  que pode ser entendido,
segundo o Dicionário Interativo da Educação Brasileira, como o “conjunto de
disciplinas, programas de ensino ou a trajetória de um indivíduo para o seu
aperfeiçoamento  profissional”.  É  o  documento  que  reflete  expectativa
mente, valores e tendências, traduzindo as necessidades de uma sociedade
em seu tempo. Assim, é uma ferramenta fundamental para a transformação
da sociedade e, em consequência, das ações que são implementadas no
planeta. (MELLOS, p.92, 2010).

Perrenoud  (1999,  p.10)  enfatiza  que  os  currículos  são  voltados  para  a

construção  de  competências  e  devem  promover  uma  limitação  “drástica  da

quantidade de conhecimentos ensinados e exigidos”, dando prioridade a conteúdos

que  possam ser  exercitados,  no  âmbito  escolar,  pela  mobilização  em situações

complexas.
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A escola deve priorizar  o desenvolvimento de competências e não a pura

transmissão do conhecimento, ou seja, não se podem formar competências por meio

de  um  currículo  que  privilegie  apenas  a  transmissão  de  conhecimento,  sem

promover situações em que esse conhecimento seja mobilizado. 

O autor sustenta um ensino focado na construção de competências e uma

mudança na forma de elaboração dos currículos, em que esta elaboração estaria

calcada  nas  situações  reais  de  vida  que  serão  enfrentadas.  “A  escola  só  pode

preparar  para  a  diversidade  do  mundo  trabalhando-a  explicitamente,  aliando

conhecimentos e savoir-faire a propósito de múltiplas situações da vida de todos os

dias”.

Dessa forma, as propostas curriculares pautadas em tal visão não poderiam

se limitar a ensinar conhecimentos sem estarem ligados a uma situação de vida. Os

currículos por competências, na visão de Perrenoud (1999), devem construir uma

relação  com  o  saber  menos  pautada  em  uma  hierarquia  baseada  no  saber

descontextualizado, visto que os conhecimentos sempre se ligam, em última análise,

na ação.

Ropé (2002,  p.34)  diz  que  “no  currículo  organizado  por  competências,  os

conhecimentos passam a ser definidos em termos da identificação com a ação que

deve ser realizada pelo aluno”. Desse modo, a exigência de que os alunos saibam

fazer substitui a exigência de que apenas sabem. Pode-se, então, concluir que a

noção  de  competência,  enquanto  princípio  de  organização  curricular  insiste  na

atribuição do significado e da contextualização de cada conhecimento. Os conteúdos

escolares devem ser vinculados ás práticas sociais e os currículos não devem mais

definir os conhecimentos a serem ensinados, mas sim as competências que devem

ser construídas. 

“Em um currículo voltado para a construção de competências, o que importa

não é a transmissão do conhecimento acumulado, mas sim a virtualização de uma

ação, a capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar o que se deseja, o que

se projeta” (MACHADO, 2002, p. 31).

O ensino por competências atualmente enfatizado nos estabelecimentos de

ensino do EB busca trabalhar a interdisciplinaridade e a integração de forma plena.
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O conteúdo não será extinto,  mas terá significado, pois assim as disciplinas não

serão vistas mais de forma simples e isoladas.

O interessante é saber a importância da EA para a formação e saber trabalhar

ela de várias formas adaptando a teoria e a prática de acordo com as situações

apresentadas  e  do  enfoque  que  se  deseja  desenvolver:  jurídico,  naturalista  ou

socioambiental.

Nesse  sentido,  a  Educação  Ambiental  torna-se  importantíssima

principalmente  nos  Estabelecimentos  de  Ensino.  A  atualidade  e  relevância  do

assunto  no  mundo  todo  trazem  a  preocupação  da  conscientização  de  nossos

integrantes em entender e ter a exata responsabilidade em relação ao cuidado com

o meio ambiente, sua preservação e reparação, contribuindo na formação de oficiais

mais bem preparados neste tema de relevância social.

A  pesquisa  apresentada  proporciona  alternativas  de  inserção  da  EA  nos

Estabelecimentos  de  Ensino  dentro  da  Documentação  Curricular  do  Ensino  por

Competências,  visto que o  novo perfil  profissiográficos dos oficiais  e das praças

requer  uma  capacitação  adequada  ao  cuidado  com  o  meio  ambiente.  O

conhecimento ambiental deve ser aplicável ao desempenho funcional da profissão,

de modo que é imperativo que os referidos oficiais e sargentos sejam formados e

especializados  com conhecimentos  ambientais  que  permitam desempenhar  suas

funções dentro e fora da Força, com a exata mentalidade de gestão ambiental e do

cuidado que deve se ter com o Meio Ambiente.

Nesse  contexto  de  evolução  do  processo  educativo,  a  inserção  do  tema

Educação Ambiental no currículo dos cursos e estágios desenvolvidos pelo Exército

Brasileiro será uma forma de contribuir para a formação de cidadãos conscientes

dos seus direitos e deveres juntos ao meio ambiente onde vivem. Poderão, ainda,

ser  disseminadores  da  mentalidade  de  gestão  ambiental,  conservação  e

preservação do meio ambiente com equilíbrio e sustentabilidade.

4.3 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS

No  desenvolvimento  do  presente  trabalho,  foram  analisados  123

questionários.  A  partir  da  análise  destes  questionários  foi  possível  realizar
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conclusões parciais relevantes sobre cada dimensão das variáveis de trabalho que

aliada a uma avaliação das generalizações obtidas e uma interpretação dos dados à

luz da revisão da literatura, possibilitará responder as questões de estudo.

Além disso, foram entrevistados dois militares, o Capitão Charles que foi por 4

(quatro) anos instrutores do COS e hoje se encontra como Chefe da Seção Técnica

de  Ensino  e  instrutor  de  Guerra  na  Selva  no  Canadá  e  o  Capitão  Marcello

Fernandes  de  Berredo  Guimarães,  pedagogo,  que  já  serviu  em  diversos

estabelecimentos  de  ensino  e  participou  da  implantação  do  Ensino  por

Competências no Exército Brasileiro como: Academia Militar das Agulhas Negras,

Escola de Artilharia de Costa Antiaérea, Centro de Instrução de Aviação do Exército

e  Centro de Instrução de Guerra na Selva.

Questionários – Ensino por competências

O  gráfico  2  (dois)  apresenta  o  resumo  das  opiniões  a  respeito  da  nova

sistemática do ensino por competências. A pergunta 5 (cinco) iniciou a Parte 2 que

trata do Ensino por competências. Questionando se está nova sistemática poderá

preparar melhor os alunos dos Cursos de Operações na Selva, para exercerem os

cargos de acordo com o seu respectivo posto ou graduação nos corpos de tropa da

Amazônia,  ficou  evidenciado  que  a  grande  maioria  acredita  que  esta  nova

sistemática poderá preparar em melhores condições os alunos do COS.

Gráfico 2: Nova sistemática do Ensino por Competências.
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Fonte: O Autor.

Questionários – Educação Ambiental

 O gráfico 3 (três) apresenta o resumo das opiniões a respeito da mentalidade

de comprometimento com a gestão ambiental. A pergunta 6 (seis) iniciou a Parte 3

tratando  do  Sistema  de  Gestão  Ambiental  do  Exército  Brasileiro  (SIGAEB)  que

considera  que  a  Educação  Ambiental  pode  ser  promovida  em  cinco  níveis:

conscientização,  prevenção,  preservação,  recuperação  e  cooperação.  A  grande

maioria da população concordou que a Educação Ambiental inserida nos currículos

conseguirá desenvolver nos alunos, uma mentalidade de comprometimento com a

gestão ambiental.

     Gráfico 3: Mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental.

     Fonte: O Autor.

O  gráfico  4  (quatro)  apresenta  o  resumo  das  opiniões  a  respeito  da

importância da legislação ambiental. A pergunta 7 (sete) da Parte 3 tratou sobre a

legislação ambiental,  alegando que o aluno, futuro especialista em operações na

selva, poderá durante as operações na selva, se deparar com situações-problemas

relacionadas ao meio ambiente e questionou a população se o conhecimento da

legislação  ambiental  era  importante.  Pode-se  verificar  que  a  grande  maioria

concordou  em  dizer  que  o  assunto  é  importante,  os  militares  quando  não

concordaram  plenamente,  concordaram  parcialmente,  muito  poucos  não

concordaram com a importância do assunto.



67

Gráfico 4: Legislação Ambiental - importância do assunto.

Fonte: O Autor.

O gráfico 5 (cinco) apresenta o resumo das opiniões a respeito das formas de

inserção  da educação ambiental no currículo do COS. Considerando as respostas

mais  votadas  como  oportunas,  houve  uma  variação  na  intenção  da  população

demonstrando como principais formas de inserção os ciclos de palestras e temática

nos currículos em caráter transversal foram os mais votados.

Gráfico 5: Formas de Inserção no currículo do COS.

Fonte: O Autor.
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O gráfico 6 (seis) apresenta o resumo das opiniões a respeito das atividades

mais  adequadas  a  serem  desenvolvidas  no  currículo  do  COS  na  prática

considerando as peculiaridades do Curso de Operações na Selva. As mais votadas

pela a mostra considerando também a prioridade foram durante  as operações a

necessidade de interação com os órgãos de fiscalização e controle ambiental e as

palestra com especialistas no assunto.

    Gráfico 6: Atividades mais adequadas para a realização no COS.

     Fonte: O Autor.

O gráfico 7 (sete) apresenta o resumo das opiniões a respeito do  enfoque

Naturalista  da  abordagem  da  Educação  Ambiental  no  COS.  Este  Enfoque

desenvolverá atividades educacionais relacionadas com a qualidade de vida e que

priorizam  o  aspecto  comportamental,  moral  e  ético.  Devendo  contextualizar  a

relação do ser humano com a natureza, priorizando a aprendizagem de conceitos e

a adoção de atitudes relacionadas com a conscientização, prevenção, preservação,

recuperação  e  cooperação  para  a  melhoria  do  meio  ambiente.  Devendo,  ainda,

atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas.  A maioria

concordou que este enfoque é muito importante contribuindo com a mentalidade de

gestão ambiental para o futuro especialista em operações na selva.
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     Gráfico 7: Enfoque Naturalista.

     Fonte: O Autor.

O  gráfico  8  (oito)  apresenta  o  resumo  das  opiniões  a  respeito  dos  três

enfoques.  A  pergunta  11  (onze)  da  Parte  3  tratou  de  destacar  os  dois  demais

enfoques previstos na portaria  nº  014, o enfoque JURÌDICO, que são atividades

educacionais  voltadas  para  o  estudo  da  legislação  ambiental,  incluindo  suas

consequências e repercussões para o Exército  e o SOCIOAMBIENTAL, que são

atividades  educacionais  que  consideram  o  meio  ambiente  em  sua  totalidade,

tratando-o do ponto de vista local, nacional e global. A população em sua maioria

escolheu  a  alternativa  que  diz  ser  os  três  enfoques  (naturalista,  jurídico  e

socioambiental) importantes em algum aspecto para a formação do especialista e a

jurídica também teve uma votação da população expressiva.

   Gráfico 8: Três enfoques – naturalista, jurídico e socioambiental.

   Fonte: O Autor.
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Entrevistas- Recursos Humanos e Ensino por Competências

A pergunta 2 (dois) do apêndice G iniciou os questionamentos das entrevistas

expondo que a Força Terrestre, através do Departamento de Educação e Cultura do

Exército  (DECEX),  escolheu  o  sistema  de  Ensino  por  Competências  (EC)  para

preparar seus quadros e atender as demandas da Força Terrestre para os novos e

futuros  desafios.  Perguntados  se  este  caminho  está  sendo  eficaz  para  tornar  o

aluno, futuro guerreiro de selva, mais capacitado e preparado, ou seja, competente

para o desempenho dos cargos a serem ocupados nas Organizações Militares da

Amazônia.

Ambos os entrevistados concordaram dizendo que o ensino por competências

é voltado para o saber fazer e o saber a ser, dentre outras coisas, o que atende as

demandas formativas dos Cursos de Operações na Selva.

A pergunta 3 (três) do apêndice G tratou sobre o processo de transformação

no  sistema  de  ensino  dentro  do  4º  vetor  o  de  Educação  e  Cultura  e  como  o

entrevistado analisava  a decisão do Exército em optar pelo processo de ensino por

competências,  a  fim  de  atender  a  esta  demanda  por  recursos  humanos  mais

capacitados e preparados para os novos desafios.

O Capitão Berredo relatou algo muito interessante:

 “  Muito  acertada  e  excelente,  pois  o  ensino  por  competências  prepara
recursos humanos para atuar em situações profissionais reais, complexas e
variadas,  lançando  mão  de  modo  integrado  de  recursos  de  natureza
conceitual,  procedimental  e  atitudinal.  Além  disto,  o  ensino  por
competências no EB, tem características construtivistas, que favorecem os
métodos  ativos  de  aprendizagem,  os  quais  preparam  os  alunos  para
responder desafios, resolver problemas e para aprender a aprender”.

Entrevistas- A documentação de ensino por competência

A pergunta 4 (quatro) da do apêndice G tratou sobre  as mudanças para se

adequar aos parâmetros do sistema de ensino por competências que o CIGS está

realizando. Citando a reformulação dos Planos de Disciplinas (PLADIS), a criação de

um  Mapa  Funcional  que  evidencia  os  cargos  a  serem  ocupados  pelos  futuros

guerreiros  de  selva  nos  Corpos  de  Tropas,  a  adequação  da  carga  horária  dos

conteúdos, a criação do Plano Integrado de Disciplina, a criação de novas normas
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que  viabilizem  o  novo  processo  de  ensino,  a  criação  de  novos  Perfis

Profissiográficos, a mudança no processo de avaliação, a metodologia do ensino,

dentre outras. Foram questionados se estás mudanças poderiam nortear a melhor

formação do futuro guerreiro de selva. 

Ambos  foram  enfáticos  em  afirmar  que  com  certeza,  o  Ensino  por

Competência é uma ferramenta super adequada para a formação profissional. Ele

teve  sua  origem  no  mundo  corporativo/profissional.  É  plenamente  aplicável  à

profissão militar.

Entrevistas- O Ensino por Competência, aprendizagem significativa e

educação ambiental

A pergunta  5  (cinco)  do apêndice  G iniciou  tratando  sobre  o  conceito  de

competências que está ligado ao processo de ensino e aprendizagem para a vida,

ou  seja,  tudo  que  se  aprende  tem  aplicabilidade  na  resolução  de  tarefas  do

cotidiano. Foi perguntado como analisavam a influência do processo de ensino por

competências,  no  bom  desempenho  do  aluno  nas  atividades  voltadas  para  a

Educação Ambiental, já que o processo volta-se para a aprendizagem que o prepara

para a vida.

Relataram que o ensino por competências e a educação ambiental preparam

tanto para o desempenho profissional quanto para a vida.  

A pergunta 6 (seis) do apêndice G está relacionada ao desenvolvimento de

quatro  conteúdos,  são eles:  factuais ligados a memorização,  conceitual  voltado

para a compreensão de um determinado assunto pelo aluno,  procedimental onde

predomina  o  saber  fazer,  ou  seja,  a  prática  e  atitudinal que  são  os  valores  e

atitudes desenvolvidos no aluno.

Os  entrevistados  foram  indagados  sobre  o  processo  de  ensino  e

aprendizagem com estes conteúdos e o Capitão Berredo relatou que:

“....Essencial! Cada um deles têm formas próprias para serem ensinados e

aprendidos, o que é requisito  para o desenvolvimento das competências,

que os mobilizam em situações de terminadas, de modo integrado.

A EA pode ser trabalhada no ensino dos quatro tipos de conteúdos.
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Seguem algumas possibilidades de ensino da EA, de acordo com a tipologia

dos conteúdos, utilizada no ensino por competências:

No  desenvolvimento  da  atitude  de  responsabilidade,  poderiam  ser

abordadas  temáticas  ambientais,  em  práticas  de  reflexibilidade,  que

demandassem a tomada de posição sobre os assuntos.

Poderiam  ser  ensinados  procedimentos  de  preservação  ambiental,  em

disciplinas e projetos facilitadores.

Poderiam ser  ensinados  dados  e  conceitos  relacionados  com a  EA,  em

disciplinas e projetos facilitadores”.

A pergunta 7 (sete) do apêndice G tratou sobre a aprendizagem significativa

apresentada como ferramentas básicas para a solução de problemas. O Capitão

Charles relatou que este tipo de aprendizagem é profunda, duradoura e facilita a

transferência dos conhecimentos, inclusive dos ligados à EA, para diversas outras

situações, relacionadas à resolução de problemas, interpretação de situações etc.

A pergunta 8 (oito) da parte 4 tratou dos benefícios existentes com a criação

durante  o  curso  de diversas  situações problemas.  O Capitão Berredo disse que

capacitará os concludentes para atuarem na dinâmica realidade que enfrentarão de

modo versátil, adaptável e flexível, pois já estarão acostumados a enfrentar desafios

e a resolver problemas.

Entrevistas- Educação Ambiental e Currículo

A pergunta 9 (nove) do apêndice G trata do Sistema de Gestão Ambiental do

Exército  Brasileiro  (SIGAEB) que considera que a Educação Ambiental  pode ser

promovida em cinco níveis: conscientização, prevenção, preservação, recuperação e

cooperação. A grande maioria da população concordou que a Educação Ambiental

inserida  nos  currículos  conseguirá  desenvolver  nos  alunos,  uma mentalidade  de

comprometimento com a gestão ambiental. Ambos concordaram plenamente.

A  pergunta  10  (dez)  do  apêndice  G  tratou  sobre  a  legislação  ambiental,

alegando  que  o  aluno,  futuro  especialista  em  operações  na  selva,  durante  as

operações na selva poderá se deparar com situações-problemas relacionadas ao

meio  ambiente  e  foi  perguntado se  o  conhecimento  da  legislação  ambiental  era
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importante. Ambos os entrevistados concordaram plenamente com a importância do

assunto.

A pergunta 11 (onze) do apêndice G tratou sobre as formas de inserção da

educação ambiental no currículo do COS, como: por meio de disciplina específica,

por  meio  de  conteúdo,  projeto,  temáticas  no  currículo  (caráter  transversal  no

contexto das atividades) e atividades de complementação do ensino. Foi perguntado

qual  destas  formas  seria  a  mais  adequada  e  se  existe  alguma  outra  forma  de

inserção da Educação Ambiental.

Ambos os entrevistados foram enfáticos em afirmar que todas as formas são

possíveis com exceção da disciplina específica, por conta da natureza práticas do

curso.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  também  caracterizam  bem  que  a

Educação  Ambiental  não  deve  ser  inserida  como  disciplina  por  ter  um  caráter

transversal e interdisciplinar podendo perpassar por diversas disciplinas.

 A  pergunta  12  (doze)  do  apêndice  G  trata  sobre  as  atividades  mais

adequadas a serem desenvolvidas no currículo do COS na prática considerando as

peculiaridades do Curso de Operações na Selva. O Capitão Berredo sugeriu que

antes das atividades práticas os alunos poderiam ser alertados sobre as medidas de

conservação  e  preservação  e,  após  os  exercícios,  realizarem  as  medidas  de

recuperação necessárias na área. O capitão Charles relatou que seria interessante

durante as operações que envolvesse alto  grau de impacto  ambiental  os alunos

atuarem recebendo assessoramento de órgãos de fiscalização e controle.

A pergunta 13 (treze)  do apêndice G  trata sobre o enfoque Naturalista da

abordagem da Educação Ambiental no COS. Ambos concordaram ser importante

este enfoque.

A pergunta 14 (quatorze) do apêndice G tratou dos demais enfoques previstos

na portaria nº 014, o enfoque JURÍDICO, que são atividades educacionais voltadas

para  o  estudo  da  legislação  ambiental,  incluindo  suas  consequências  e

repercussões  para  o  Exército  e  o  SÓCIOAMBIENTAL,  que  são  atividades

educacionais  que consideram o meio  ambiente  em sua totalidade, tratando-o do

ponto de vista  local,  nacional  e  global.  Ambos concordaram que estes enfoques

também são importantes.
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O  Capitão  Charles  ao  final  ainda  acrescentou  que  em  sua  análise  os

conhecimentos a serem passados devem englobar a legislação (aspectos básicos) e

aquilo que é necessário para avaliar as consequências das operações militares no

meio  ambiente,  sem,  no  entanto,  ter  que  realizar  diretamente  trabalhos  que

envolvam estudo de impacto ambiental ou outro tipo de trabalho técnico.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Atualmente  no  Exército  Brasileiro  é  dada  grande  importância  ao  tema,

Educação Ambiental, abordado neste trabalho, e tendo em vista essa preocupação

constante da força, descrito na Portaria nº 014 – DEP, de 08 de fevereiro de 2008,

que  Aprova  as  Normas  para  a  Promoção  da  Educação  Ambiental  nos

Estabelecimentos  de  Ensino  e  nas  Organizações  Militares  Subordinadas  e/ou

Vinculadas  ao  Departamento  de  Ensino  e  Pesquisa  dando  continuidade  e

complementando  a  Educação  Ambiental  nos  diversos  graus  e  ciclos  de ensinos

militares. 

É notório que existem lacunas de conhecimento, principalmente no que tange

ao  viés  prático  das  formas  de  inserção  da  EA  nos  Cursos  de  Especialização

voltados para o combate. O estudo foi conduzido de forma a analisar essas formas

de inserção, buscando-se observar as melhores formas e momentos ao longo do

curso para adequação da EA.

 A revisão da literatura deste trabalho permitiu vislumbrar a problemática do

meio ambiente, caracterizar a Educação Ambiental, observar e colher ensinamentos

com estudiosos no assunto, instrutores, militares especialistas e em formação, além

do acompanhamento dos cursos buscando visualizar junto da equipe de instrução o

melhor momento ou melhores momentos para a inserção da EA. 

A Educação Ambiental está preocupada com a relação homem-ambiente, o

homem como um ser  sustentável  e em harmonia  com o ambiente.  Barra  (2006,

p.111) diz que “...  a EA é um processo educativo mediante o qual os indivíduos

adquirem conhecimentos, desenvolvem valores, habilidades e comportamentos que

lhes permitem tomar decisões responsáveis no que se refere à sua interação no

meio ambiente, visando à manutenção da qualidade ambiental e o desenvolvimento

de sociedades sustentáveis”.

Nesse  sentido,  a  Educação  Ambiental  torna-se  importantíssima

principalmente  nos  Estabelecimentos  de  Ensino.  A  atualidade  e  relevância  do

assunto  no  mundo  todo  traz  a  preocupação  da  conscientização  de  nossos

integrantes em entender e ter a exata responsabilidade em relação ao cuidado com
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o meio ambiente, sua preservação e reparação, contribuindo na formação de oficiais

e praças mais bem preparados neste tema de relevância social.

Tal  superação visa  conferir  meios  para estimular  mudanças na percepção

humana do mundo, além de proporcionar a formação integral do homem. Os PCN

propõem a formulação de projetos educacionais  na escola  para que, através de

discussões  se  possam  conduzir  a  tomada  de  decisões  que  sejam  fruto  do

posicionamento de diferentes profissionais.

No ano de 2008, o Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP), atual DECEx,

aprovou a Portaria nº 014, que trata das normas para a Educação Ambiental nos EE

e nas OM subordinadas e/ou vinculadas ao DEP. Essa portaria tem a finalidade de

desenvolver,  junto ao público interno, a mentalidade de comprometimento com a

gestão  ambiental.  Um  de  seus  objetivos  é  de  sistematizar  a  EA  em  todas  as

modalidades de cursos, considerando-se seus graus e ciclos de ensino, conduzidos

no âmbito do DEP, atual DECEx.

O Chefe do DECEx em suas diretrizes na área da educação para o ano de

2017,  mencionou que  deve-se instituir  atividades  nos  EE que concorram para o

incremento da EA. Recentemente, no mês de agosto deste ano, o Departamento de

Educação e Cultura do Exército enviou para todos os Estabelecimentos de Ensino

do  Exército  Brasileiro  um  documento  interno  para  verificar  como  estava  o

andamento  da  inserção  da  Educação  Ambiental  nos  EE.  Isso  exemplifica  a

importância e relevância do tema para o Departamento e para o Exército cada vez

maior com o passar dos anos.

Isto posto, este trabalho confrontou a Educação Ambiental e a formação do

guerreiro de selva, futuro formador de opinião na sociedade, diante das diversas

formas de inclusão da educação ambiental nos cursos de especialização ligados à

linha bélica militar. Uma certeza fica evidente, a importância da EA na formação dos

oficiais e das praças como cidadão consciente e ambiental.

A principal finalidade deste trabalho foi de apresentar algumas propostas e

formas de inserir  a  EA no currículo  por  competências do COS. Assim sendo,  o

estudo pode contribuir  para exemplificar as melhores formas desta inserção, seja

através de conteúdos, assuntos, objetivos e/ou atividades de complementação do

ensino.  Verificando  em  que  medida  a  EA  no  currículo  por  competências  pode

colaborar  para o incremento da mentalidade de comprometimento com a gestão

ambiental.
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O interessante é identificar a importância da EA para a formação do guerreiro

de selva e trabalhar este tema de várias formas adaptando a teoria à prática de

acordo com as situações apresentadas e do enfoque que se deseja desenvolver:

jurídico, naturalista ou socioambiental.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  propõem,  através  da

interdisciplinaridade,  superar  a  fragmentação  do  saber  proposta  pela  visão

mecanicista do ensino. 

A  fragmentação  existente  no  ensino  sugere  mudanças  que  fomentem  a

formação total do homem, isto é, de um sujeito inserido em sua realidade. Nessa

direção, o aluno poderia ser encarado como agente das mudanças no mundo. 

A  divisão  da  ciência  em disciplinas/áreas  isoladas  contribuiu  para  que  se

perdesse a visão do todo, prejudicou o entendimento do conhecimento na sua forma

integrada, formando especialistas que entendem cada vez mais das partes e cada

vez  menos  da  parte  no  todo.  Para  a  resolução  das  questões  ambientais,  é  de

fundamental importância à visão integral da situação, porque o planeta é um sistema

vivo e a através da educação ambiental manteremos ele vivo.

O ensino por competências atualmente enfatizado nos estabelecimentos de

ensino do EB busca trabalhar a interdisciplinaridade e a integração de forma plena.

O conteúdo não será extinto,  mas terá significado, pois assim as disciplinas não

serão vistas mais de forma simples e isoladas.

O  trabalho  está  baseado  nos  documentos  preconizados  pela  legislação

federal, resoluções, normas no âmbito do Exército Brasileiro e livros de especialistas

e estudiosos no assunto, que são categóricos em afirmar que a Educação Ambiental

é primordial em todos os níveis e estabelecimentos de ensino, que participem da

formação do cidadão, buscando a interação do homem com o meio ambiente. 

A  bibliografia  relacionada  correspondeu  às  expectativas  com  relação  às

fontes de consulta sobre o assunto. As entrevistas e os questionários enriqueceram

o compêndio de dados coletados sobre o assunto, dirimindo a falta de informações

mais práticas.

Os  resultados  obtidos  neste  estudo  são  significativos  e  atingem  os  seus

objetivos. Sendo descrito o histórico da EA, fazendo o levantamento da legislação

ambiental  no âmbito do EB, foi  descrito o ensino por competências e o trabalho

apresentou uma análise dos efeitos desta inserção no currículo concluindo sobre a

importância  da  EA para  os  recursos  humanos  do  EB.  Ao  final  foram propostas
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algumas  formas  de  inserção  da  EA  na  documentação  curricular  já  dentro  dos

parâmetros do ensino por competências.

Do presente trabalho, pôde-se verificar que a pesquisa resolveu o problema

proposto, pois foram constatados, através dos resultados obtidos, que a Educação

Ambiental é a ferramenta ideal, em suas diversas formas, para o incremento de uma

mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental alvo da Portaria nº 014.

Colaborando com o aprimoramento das Ciências Militares, foram elaborados

os  produtos  finais  deste  trabalho:  apêndice  “A”  –  Quadro  Geral  de  Atividades

Escolares  (QGAEs),  apêndice  “B”  –  Ciclo  de  Palestras,  apêndice  “C”  –  Projeto

Facilitador,  apêndice  “D”–  PLADIS  de  operações.  Estes  apêndices  são

consequência das discussões e  dados obtidos sobre a  Educação Ambiental  e  a

mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental.

A pesquisa procurou proporcionar alternativas de inserção da EA no COS,

visto que os novos perfis profissiográficos do Oficial e do Sargento requerem uma

capacitação adequada ao cuidado com o meio ambiente. O conhecimento ambiental

deve ser aplicável ao desempenho funcional da profissão, de modo que é imperativo

que  os  referidos  Oficiais  e  Sargentos  sejam  formados  com  conhecimentos

ambientais que permitam desempenhar suas funções dentro e fora da Força, com a

exata mentalidade de gestão ambiental e dos cuidados que deve se ter com o Meio

Ambiente.

Nesse  contexto,  a  inserção  do  tema  Educação  Ambiental  no  currículo  do

Curso  de  Operações  na  Selva  é  uma  forma  de  proporcionar  à  sociedade  uma

oportunidade  de  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos  conscientes  dos  seus

direitos e deveres juntos ao meio ambiente onde eles vivem. Poderão, ainda, ser

disseminadores  da  mentalidade  de  gestão  ambiental  preservação,  prevenção,

conservação e recuperação do meio ambiente com equilíbrio e sustentabilidade.

As pesquisas futuras a respeito do tema poderão abordar mais a fundo a

gestão ambiental  como uma solução para os impactos ambientais  causados nas

operações militares em ambiente operacional amazônico.

Recomenda-se,  ainda  que  o  Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva

mantenha estreito relacionamento com o Comando Militar da Amazônia (CMA), com

o Departamento de Educação e Cultura do Exército, durante a fase de atualização e

reformulação  da  documentação  de  ensino  dentro  dos  parâmetros  do  ensino  por

competências.  A  inserção  da  EA  de  forma  integrada  ligada  as  grandes
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competências, deverá estar alinhada com as diretrizes do CMA e servirá de base

para outros Cursos e Estágios no âmbito da força e fora dela.

Por fim, o presente trabalho procurou buscar desenvolver de forma metódica

e objetiva uma pesquisa que culminasse em possíveis soluções, recomendações e

sugestões,  visando ao aprimoramento técnico profissional,  o desenvolvimento da

Educação Militar na área ambiental e, por conseguinte a possibilidade de aperfeiçoar

ainda mais, o processo de ensino e aprendizagem nos Estabelecimentos de Ensino,

e, em particular, no Centro de Instrução de Guerra na Selva.
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MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx – DESMil

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

(EsAO/1919)

APÊNDICE “A” – QUADRO GERAL DE ATIVIDADES ESCOLARES

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA (CIGS)

CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA CATEGORIA B (COS Cat B)

Aprovado pelo BI Nr          - DETMil, de         , de         de

QUADRO GERAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES (QGAEs)

CARGA HORÁRIA DO CURSO 1242

ANO/PERÍODO - MODALIDADE Presencial

ATIVIDADES DE ENSINO

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES DE ENSINO DISCIPLINARES

DISCIPLINA
CH CH por

Disciplina
Créditos

D N

VIDA NA SELVA 63 57 120 8

TÉCNICAS DE
DESLOCAMENTO

68 35 104 6

TÉCNICAS DE ESPECIAIS 68 12 80 5

OPERAÇÕES 280 284 564 37

Cg H atividades de ensino disciplinares 868 56

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES DE ENSINO INTERDISCIPLINARES

SITUAÇÕES
INTEGRADORAS (SI)

CH CH por SI

D N
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Módulo Único 36 36 72

Cg H atividades de ensino interdisciplinares 72

Cg H total das atividades de ensino 940 (a)

ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO

ATIVIDADE CH

EDL 24

PRISÃO MILITAR 24

CICLO DE PALESTRAS (EDUCAÇÃO AMBIENTAL)*** 10

EXERCÍCIO NO TERRENO (OPERAÇÃO ONÇA AÉREA) 120

PROJETOS FACILITADORES*** 8**

Cg H das atividades de complementação do ensino 186 (b)

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ESCOLARES

ATIVIDADE CH

MEDIDAS  ADMINISTRATIVAS  (MOBILIZAÇÃO,
DESMOBILIZAÇÃO,  FORMATURA,  PREPARAÇÃO PARA
A  ONÇA  AÉREA,  RECEBIMENTO  E  ENTREGA  DE
MATERIAIS,  ADA,  PESQUISA  DE  FIM  DE  CURSO,
CERIMÔNIA  DE  ENTREGA  DO  FACÃO  1  e  2,  outras
julgados necessários) 

116

TFM *

Cg H das atividades administrativas escolares 116 (c)

CARGA HORÁRIA DO ANO/FASE/PERÍODO
1242

(a)+(b)+(c)

* Carga horária extra, computada apenas nos QTS.

**  O  desenvolvimento  dos  projetos  facilitadores  poderão  ser  realizados  nas
instruções dentro das disciplinas.

*** Foi colocado as duas atividades podendo ser realizada apenas uma ou as
duas. Neste caso os projetos facilitadores seriam voltados para a prática dos
conhecimentos adquiridos no ciclo de palestra.
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MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx – DESMil

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

(EsAO/1919)

APÊNDICE “B”  - CICLO DE PALESTRAS

Tema: Ciclo de Palestras sobre Educação Ambiental 

Estabelecimento de Ensino: Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)

Cursos: 1. Curso de Operações na Selva Categoria “B”(COS Cat “B”)

Carga Horária Total: 10 horas

1. FINALIDADE

Este Ciclo de Palestras tem como finalidade de conscientizar os discentes sobre a
importância da Educação Ambiental para a construção de uma mentalidade de gestão
ambiental ligada a conservação, preservação, prevenção e recuperação do meio.

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Desenvolver no público interno uma mentalidade de gestão ambiental. (ATITUDINAL)

-   Criar  nos  discentes  o  hábito  de preservação  ambiental,  empregando  os  meios

disponíveis  e  adotando  medidas  que  evitem  a  degradação  do  meio  ambiente

(ATITUDINAL)

- Conhecer a legislação ambiental vigente. (FACTUAL)

- Identificar os órgão de fiscalização e controle ambiental. (FACTUAL)

- Conhecer os princípios da ética ambiental. (CONCEITUAL)
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- Compreender a importância da gestão ambiental no controle dos impactos ambientais.

(CONCEITUAL)

-  Desenvolver  no  discente  a  mentalidade  de  preservação,  prevenção,  conservação,

melhoria  e  recuperação  do  meio  ambiente,  de  forma  a  visualizá-lo  dentro  de  um

comportamento  integrador,  abrangente,  permanente,  participativo,  contextualizado  e

transformador. (ATITUDINAL)

- Desenvolver e contribuir para a formação do cidadão consciente do uso sustentável do

meio ambiente (atitudes correspondentes a “ser” integrante partícipe dos ambientes físico

e biológico) e na construção de uma nova relação do homem com o meio ambiente.

(ATITUDINAL)

3. ASSUNTOS E CARGAS HORÁRIAS (Cg H)

ASSUNTOS Cg H: 10

1. Gestão Ambiental. 3

2. Legislação Ambiental. 1

3. Ética Ambiental. 1

4. Educação Ambiental. 2

5. Relação homem x meio ambiente. 1

6. Desenvolvimento sustentável. 1

7. Órgãos de fiscalização e controle ambiental. 1

4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

1. Procedimentos Didáticos.

a. Relacionados aos tipos de conteúdo:

1) Factuais: Associar ao aprendizado dos conceitos e procedimentos, agrupando-

os  por  grau  de  afinidade,  para  facilitar  a  memorização.  Utilizar  processos

associativos,  através  de  demonstrações  entre  objetos,  configurações  e  suas

respectivas denominações.

2)  Conceituais: Puxar  pelos  conhecimentos  dos  discentes,  indagando-os  e
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fomentando a discussão através de estudos de caso, levando-os, deste modo a

construir  conceitos e  a  associá-los,  através de mapas conceituais,  sempre que

possível.

3) Procedimentais: Realizar  demonstrações,  exercícios,  distribuindo os alunos

equilibradamente  (em  termos  técnicos).  O  instrutor  deve  apoiar  direta  ou

indiretamente (por intermédio de monitores) as execuções dos discentes, até que

ganhem  autonomia  na  execução.  Além  disso,  deve  pedir  aos  discentes  para

explicar os procedimentos que executa.

b. Relacionados às atividades de ensino:

O ideal é que as palestras sejam dialogadas. Os exemplos extraídos da realidade

serão  muito  importantes  para  a  fundamentação  e  fixação  da  aprendizagem.

Poderão ser utilizados textos de informes e mensagens, vídeos e gravações em

áudio  para  fomentar  discussões  e  enfatizar  as  lições  aprendidas.  Faz-se

necessário questionar os discentes, desafiando-os, para que possam construir e

aplicar os conhecimentos.

2. Indicações Básicas de Segurança na Instrução.

Não há.

3. Avaliação Formativa

Situação-Problema,  englobando  todos  os  assuntos,  que  será  executada  em  1

tempo de instrução, inclusa a RETAP.



90

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx – DESMil
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

(EsAO/1919)

APÊNDICE “C”  - PROJETO FACILITADOR

Tema: Educação Ambiental (EA)

Estabelecimento de Ensino: Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)

Curso: Curso de Operações na Selva (COS)

1. FINALIDADE

Este  Projeto  Facilitador  tem  como  finalidade  despertar  e  conscientizar  os

discentes  para  tenham  uma  mentalidade  de  gestão  ambiental,  prevenção,

preservação, conservação e recuperação ambiental, contribuindo para a efetividade

das ações profissionais alinhadas com as diretrizes do DECEx.

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

a. Objetivo particular

Interpretar  a  Educação  Ambiental  como  ferramenta para  a  criação  de  uma

mentalidade  no  público  interno  de  gestão  ambiental,  prevenção,  preservação,

conservação e recuperação ambiental.

b. Objetivos específicos
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1) Desenvolver no público interno uma mentalidade de gestão ambiental.

(ATITUDINAL)

2) Criar nos discentes o hábito de preservação ambiental, empregando os

meios disponíveis e adotando medidas que evitem a degradação do meio

ambiente (ATITUDINAL)

3) Conhecer a legislação ambiental vigente. (FACTUAL)

4) Identificar os órgão de fiscalização e controle ambiental. (FACTUAL)

5) Conhecer os princípios da ética ambiental. (CONCEITUAL)

6)  Compreender  a  importância  da  gestão  ambiental  no  controle  dos

impactos ambientais. (CONCEITUAL)

7)  Desenvolver  no  discente  a  mentalidade  de  preservação,  prevenção,

conservação,  melhoria  e  recuperação  do  meio  ambiente,  de  forma  a

visualizá-lo  dentro  de  um  comportamento  integrador,  abrangente,

permanente, participativo, contextualizado e transformador. (ATITUDINAL)

8) Desenvolver e contribuir para a formação do cidadão consciente do uso

sustentável do meio ambiente (atitudes correspondentes a “ser” integrante

partícipe dos ambientes físico e biológico) e na construção de uma nova

relação do homem com o meio ambiente. (ATITUDINAL)

9) Praticar a preservação ambiental, empregando os meios disponíveis e

adotando medidas que evitem a degradação do meio ambiente.

3. ASSUNTOS E CARGAS HORÁRIAS (Cg H)

ASSUNTOS EIXO TRANSVERSAL *
Cg H: 8

1. Gestão Ambiental. Direção e planejamento. 2

2.  Legislação  Ambiental  e
Órgãos  de  fiscalização  e
controle ambiental.

Decisão e curiosidade intelectual. 1

3. Ética Ambiental. Coerência e sobriedade. 1

4. Educação Ambiental.
Disciplina intelectual,
responsabilidade e

contextualização moral.
2
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5.  Relação  homem  x  meio
ambiente.

Autocrítica, coerência e
sociabilidade

2

* Um mesmo componente pode servir para mais de um assunto ou todos os assuntos

4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

1. Procedimentos Didáticos.

a. De modo geral, deverão ser utilizados os seguintes procedimentos didáticos:

1) relacionados aos tipos de conteúdos da aprendizagem: 

- Factuais: Associar ao aprendizado dos conceitos e procedimentos, agrupando-

os  por  grau  de  afinidade,  para  facilitar  a  memorização.  Utilizar  processos

associativos,  através  de  demonstrações  entre  objetos,  configurações  e  suas

respectivas denominações.

-  Conceituais: Puxar  pelos  conhecimentos  dos  discentes,  indagando-os  e

fomentando a discussão através de estudos de caso, levando-os, deste modo a

construir  conceitos e a associá-los,  através de mapas conceituais,  sempre que

possível.

- Procedimentais: Realizar  demonstrações,  exercícios,  distribuindo  os  alunos

equilibradamente  (em  termos  técnicos).  O  instrutor  deve  apoiar  direta  ou

indiretamente (por intermédio de monitores) as execuções dos discentes, até que

ganhem  autonomia  na  execução.  Além  disto,  deve  pedir  aos  discentes  para

explicar os procedimentos que executa.

- Atitudinais: Propor dilemas e solicitar posicionamentos dos discentes; fomentar

as atividades em grupo; revezar os discentes em posições de comando; utilizar

rituais e rotinas; dar o exemplo; discutir valores, a partir de situações do cotidiano

militar e da realidade nacional e internacional.

2) Recomenda-se que as atividades sejam presenciais.

3) Para o estudo dos aspectos teóricos da disciplina, sugere-se o uso de Palestra,

Demonstração, Exercício Individual, discussão dirigida e estudo de caso. 

4)  As  sessões  de  instrução  deverão  enfatizar  a  importância  da  criação  de

mentalidade de gestão ambiental
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5) Propõe-se que sejam utilizados os seguintes meios auxiliares: quadro mural,

vídeos,  documentários,  projetor  multimídia  e  materiais  relacionados  com  a

Educação Ambiental.

b. De  modo  específico,  deverão  ser  utilizados  os  seguintes  procedimentos

didáticos:

Assunto 1: Gestão Ambiental

- Palestra sobre o assunto com indagações pertinentes para que o discente

manifeste o seu entendimento;

- Fotografias e vídeos que contextualizem o assunto dentro das atividades

profissionais dos discentes.

Assunto 2: Legislação Ambiental e Órgãos de fiscalização e controle ambiental

- Explanação sobre o assunto;

- Apresentação da documentação referente à Legislação ambiental.

Assunto 3: Ética Ambiental

- Palestra sobre o assunto com indagações pertinentes para que o discente

manifeste o seu entendimento.

Assunto 4: Educação Ambiental

- Explanação sobre o assunto através de palestra;

- Será apresentada ao discente uma situação que pode ocorrer durante as

operações na selva;

- O discente deverá responder os questionamentos em forma de condutas a

serem tomadas diante da situação apresentada;

- Discussão dirigida.

Assunto 5: Relação homem x meio ambiente

- Explanação sobre o assunto através de uma tempestade de ideias;

- Os discentes serão divididos em grupos para realização da atividade.

- Será apresentada aos grupos uma situação-problema em que contrapõe o

homem e o meio ambiente;
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-  O  grupo  deverá  analisar  e  apresentar  uma  solução  para  a  situação-

problema;

- Discussão dirigida.

2. Indicações Básicas de Segurança na Instrução.

As instruções  práticas  deverão  obedecer  aos  princípios  de  segurança

preconizados no CI 32/1 (PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA INSTRUÇÃO) e as

medidas de segurança adotadas serão exploradas com os discentes ao final das

sessões.

3. Avaliação Formativa

Diante de uma situação de impacto ambiental que poderia ter sido evitado,

os grupos irão apresentar  alternativas  de gestão ambiental  que poderiam ser

realizadas. Apresentação de uma solução para o impacto ambiental que poderia

ter sido evitado através da gestão ambiental em sala de aula para instrutor e

demais discentes utilizando projetor multimídia.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx – DESMil
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

(EsAO/1919)

APÊNDICE “D”  – PLADIS DE OPERAÇÕES

CENTRO DE INSTRUÇAO DE GUERRA NA SELVA

CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA CATEGORIA B (COS Cat B)

Aprovado pelo BI/DETMil N° _____, de   de    de 20__.

PLADIS

DISCIPLINA OPERAÇÕES Cg H Total: 

ANO/FASE/PERÍODO MODALIDADE MÓDULO

- PRESENCIAL ÚNICO

COMPETÊNCIA  PRINCIPAL:  Executar  operações  militares  em  ambiente  operacional  amazônico  e  a
difusão da doutrina militar correspondente, de acordo com suas habilitações profissionais.

Unidade(s) de Competência: Comandar frações em ambiente de selva.

Elemento(s) de Competência: Realizar patrulhas em ambiente operacional de selva.

CONTEÚDO: 5. Operações de
Coordenação e de Cooperação
com Agências

Cg H: 123 
EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS D N

1.  Proteção  Integrada  (Ações
na Faixa de Fronteira)

2 -

Direção

Iniciativa

Planejamento

Resolução de Problemas

Responsabilidade

Realizar  o  planejamento  e  a
execução de uma operação na
faixa  de  fronteira,  até  o  nível
Btl,  de  modo  isolado  e/ou  em
coordenação  com  outros
órgãos  governamentais,  de
acordo  com  a  legislação
pertinente,  para  coibir  delitos
transfronteiriços e ambientais.

2.  Normas  de  Conduta  para
Emprego de Tropas (NCET) do
CMA

2 -

3. Atuação das Forças Armadas
nas Terras Indígenas

2 -

4. Operações em Ambiente In-
teragências

2 -

5. Gestão Ambiental 3 -

6. Legislação Ambiental 2 -

7.  Agências  de  fiscalização  e
controle ambiental

1 -

5. Prática de Operações na Fai-
xa de Fronteira

49 60
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx – DESMil
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

(EsAO/1919)

APÊNDICE “E” – FORMULÁRIO DE PRÉ-TESTE 
(INSTRUTORES, MONITORES, ALUNOS E EX-ALUNOS DO COS)

Este questionário visa a colher dados para a Dissertação de Mestrado do Cap

Inf Richard Pinto Brandão.

O trabalho versa sobre o tema: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRÍCULO POR

COMPETÊNCIAS DO CURSO DE  OPERAÇÕES  NA SELVA DO CENTRO  DE

INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA.

Inserido  no  tema  encontra-se  o  problema  que  se  pretende  solucionar  e  que  é

descrito da seguinte forma: em que medida a introdução da Educação Ambiental no

currículo  por  competências  do  Curso  de  Operações  na  Selva,  do  Centro  de

Instrução  de  Guerra  na  Selva  (CIGS)  pode  colaborar  para  o  incremento  da

mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental. 

1. Para que o Sr possa avaliar a validade do questionário, solicita-se seguir os

passos abaixo:

    - Primeiro: responda na íntegra o questionário da monografia anexo sem a

observância do item 2 (dois) deste documento.

    - Segundo: responda os quesitos dos itens de 2 (dois) a 4 (quatro) deste

questionamento.

2.  Após  responder  o  questionário  da  monografia,  avalie  a  introdução  nos

seguintes atributos:

     a. Cordialidade

          (   ) Cordial    (   ) Pouco cordial   (   ) Não cordial
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b. Objetividade

          (   ) Objetivo    (   ) Pouco objetivo   (   ) Prolixo

3.  Após avaliar  a introdução, avalie cada questão em separado. Quanto à

clareza, atribua nota de 0 a 2, e quanto à validade, atribua nota 0 ou 1, conforme

parâmetros da legenda a seguir:

Legenda:

Validade
Não válido Válido

0 1

Questão Objetivos Clareza Validade
1 Identificar o entrevistado
2 Identificar o entrevistado
3 Identificar o entrevistado
4 Identificar a aproximação do entrevistado ao tema

5
Verificar a relevância do ensino por competências

na formação do futuro guerreiro de selva

6

Verificar se a importância da Educação Ambiental

para  o  desenvolvimento  de  uma  mentalidade  de

gestão ambiental

7

Verificar  a  importância  do  conhecimento  da

legislação  ambiental  para  solucionar  situações-

problemas relacionadas ao meio 

8
Verificar  as  formas  de  inserção  da  Educação

Ambiental nos Currículos

9
Verificar  as  atividades  relacionadas  a  Educação

Ambiental mais indicadas para serem 

10

Verificar  se  o  enfoque  naturalista  indicado  na

norma  que  trata  da  promoção  da  Educação

Ambiental é o mais indicado para o COS

11

Verificar outros dois tipos de enfoques: jurídico e

socioambiental  citados  na  norma,  e  suas

relevâncias para o COS
12 Verificar  se  a  capacitação  através  da  Educação
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Ambiental é necessária para criar uma mentalidade

de  gestão  ambiental,  prevenção,  preservação  e

conservação do meio ambiente 

13
Verificar sugestões para a implantação do ensino

por competência no CIGS

14

Verificar  sugestões  a  respeito  do  tema  de

Educação  Ambiental  e  formas  de  inserção  no

currículo

4. Quanto à estrutura do questionário:

    a. Apresentação

       (   ) Boa    (   ) Regular   (   ) Ruim

    b. Sequenciamento das perguntas

       (   ) Boa    (   ) Regular   (   ) Ruim

5.  Caso  o  Sr  julgue  necessário,  utilize  o  espaço  a  seguir  para  enviar

sugestões  que  visem  à  melhora  do  questionário,  principalmente  com  relação  à

introdução, a estrutura e aos quesitos apresentados.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Obrigado pela colaboração!

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO
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DECEx – DESMil

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

(EsAO/1919)

APÊNDICE “F” - QUESTIONÁRIO EM APOIO À PESQUISA

(INSTRUTORES DO CIGS, MONITORES DO CIGS, ALUNOS E EX-ALUNOS

DO COS)

Este questionário visa a colher dados para a Dissertação de Mestrado do Cap

Inf Richard Pinto Brandão.

O  trabalho  versa  sobre  o  tema:  A  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  NO

CURRÍCULO POR COMPETÊNCIAS DO CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA

DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA.

Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar e que é

descrito  da  seguinte  forma: De  que  maneira,  a  introdução  da  Educação

Ambiental no currículo por competências do Curso de Operações na Selva, do

Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva  (CIGS)  pode  colaborar  para  o

incremento da mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental. 

A fim de verificar essa estrutura,  o senhor foi selecionado, dentro de um

amplo  universo,  para  responder  às  perguntas  deste  questionário.  Solicito-vos  a

gentileza de respondê-lo o mais completo possível. 

A  experiência  profissional  do  senhor  irá  contribuir  sobremaneira  para  a

pesquisa,  colaborando  nos  estudos  referentes  ao  ensino  por  competências  ora

implantado no Exército, em particular, no Centro de Instrução de Guerra na Selva.

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar,

suas opiniões a respeito do tema e do problema.

A escolha da temática justifica-se pela atualidade do tema. Hoje, o Exército

Brasileiro  (EB)  vive  um  processo  de  transformação,  no  qual  o  ensino  por

competências é um dos objetivos a ser alcançado na Educação Militar,  por isso
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precisamos saber exatamente do que se trata o assunto e a sua importância. Além

disso, essa problemática esta diretamente ligada a uma das principais preocupações

do  EB,  o  meio  ambiente,  contribuindo  para  que  tenhamos  um  entendimento

adequado  das  formas  de  desenvolvimento  da  Educação  Ambiental  pelos

professores ou instrutores nos diversos estabelecimentos de ensino do EB.

Agradeço  desde  já  a  atenção  dispensada,  colocando-me  à  disposição:

telefone→ (0xx92) 982361670, e e-mail: richardvic@hotmail.com

PARTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

Para  uma  melhor  consolidação  dos  dados,  solicitam-se  as  informações

abaixo:

1) Qual seu posto/graduação?

________________________ 

2) Estabelecimento  de  Ensino  que  o  Sr  já  serviu  (ou

serve):_______________________________________________________

3) OM Atual: _________________________ 

4) Curso ou estágio que possui na área de ensino militar:

Curso:____________________OM: _________        Ano: _________

Curso:____________________OM: _________        Ano: _________

Curso:____________________OM: _________        Ano: _________

Curso:____________________OM: _________        Ano: _________

PARTE 2 – ENSINO POR COMPETÊNCIA

O  Ensino  por  Competência  (EC)  veio  em resposta  ao  antigo  sistema  de

aprendizagem que reduziu-se a um método que consistia na memorização. O CIGS

atualmente está passando por um processo de atualização de toda a documentação

curricular  e  o  Curso  de  Operações  na  Selva  este  ano  já  ocorrerá  dentro  dos

parâmetros do EC.

Essa nova sistemática da educação por competências procura desenvolver

nos alunos ferramentas que ultrapassem a memorização e que o transformem em
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um profissional mais qualificado e preparado para atender as demandas atuais e

futuras da profissão.

Neste  contexto,  o  aluno,  futuro  especialista  em operações  na  selva,  será

preparado  para  desenvolver  não  somente  a  memorização,  mais  também  as

habilidades,  o  conhecimento,  as  atitudes  e  a  experiência.  O futuro  guerreiro  de

selva, com essas ferramentas, poderá ser capaz de solucionar melhor os problemas

que encontrará nos corpos de tropa após o retorno para suas Organizações Militares

de origem e em possíveis Operações Militares que venha a realizar

Marque  um  “X”  na  opção  que  melhor  reflete  sua  opinião  acerca  das

afirmativas apresentadas.

5) O Sr acredita que o ensino por competências poderá preparar melhor os

alunos dos Cursos de Operações na Selva, para exercerem os cargos de acordo

com o seu respectivo posto ou graduação nos corpos de tropa da Amazônia?
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(    ) sim

(    ) não 

PARTE 3 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Educação Ambiental está preocupada com a relação homem-ambiente, o

homem como um ser sustentável e em harmonia com o ambiente. Preocupação esta

com a modificação de atitudes perante este sócio ambiente, para que as atitudes e

decisões tomadas estejam em acordo com a natureza. 

Barra (2006, p.111) definiu Educação Ambiental como: 

Processo  educativo  mediante  o  qual  os  indivíduos  adquirem

conhecimentos,  desenvolvem valores,  habilidades e comportamentos que

lhes  permitem  tomar  decisões  responsáveis  no  que  se  refere  à  sua

interação no meio ambiente, visando a manutenção da qualidade ambiental

e o desenvolvimento de sociedades sustentáveis. 

Para enfatizar a temática e caracterizar a importância do assunto,  a lei nº

9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação ambiental e que institui a

política  nacional  de educação  ambiental,  em seu artigo 2º  diz  que “A  educação

ambiental  é  um  componente  essencial  e  permanente  da  educação  nacional,

devendo estar presente, de forma articulada em todos os níveis e modalidades do

processo educativo, em caráter formal e não formal.

6) O Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (SIGAEB) considera

que a Educação Ambiental pode ser promovida em cinco níveis: conscientização,

prevenção,  preservação,  recuperação  e  cooperação.  O  senhor  concorda  que  a

Educação Ambiental inserida nos currículos conseguirá desenvolver em seu público

interno, a mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental?

(    ) concordo plenamente

(    ) concordo parcialmente
(    ) não concordo
(    ) é indiferente

7)  Um dos  objetivos  da  Portaria  nº  014  –  DEP (atual  DECEx),  de  08  de

fevereiro de 2008, que aprova as normas para a promoção da Educação Ambiental
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(EA) no Estabelecimentos de Ensino (EE) é possibilitar aos militares do Exército o

conhecimento da legislação internacional, nacional e do Exército relacionada com o

meio ambiente. O aluno, futuro especialista em operações na selva, irá durante as

operações na selva poderá se deparar com situações-problemas relacionadas ao

meio ambiente. O senhor concorda que o conhecimento da legislação ambiental é

de muito  importante  para que  este  militar  resolva estas situações,  facilitando ao

militar atingir as competências indispensáveis para a solução de problemas?

(    ) concordo plenamente
(    ) concordo parcialmente
(    ) não concordo
(    ) é indiferente

8) Abaixo estão listadas algumas formas de inserção da Educação ambiental

nos  currículos  dos  Estabelecimentos  de  Ensino  que  estão  em  análise.  Na  sua

opinião considerando as peculiaridades do COS qual  destas formas seria a mais

adequada? Marque as opções que o Sr considera mais oportunas,  no mínimo 1

(uma) podendo ser até duas opções. Caso opte por duas opções coloque 1-para a

primeira opção e 2-para a segunda opção.

(   ) por meio de disciplina específica

(   ) por  meio de conteúdo (antiga Unidade Didáticas)                      

(   ) projetos (Ex: projeto facilitador)

(   ) temáticas no currículo (caráter transversal no contexto das atividades)

(   ) atividade de complementação de ensino (Ex: ciclo de palestras)

 9) A inserção da educação ambiental dentro dos parâmetros do currículo por

competências,  seguindo diretrizes do DECEx é uma realidade.  Muitas atividades

diferentes  podem  ser  executadas  para  desenvolvermos  a  educação  ambiental.

Abaixo estão listadas algumas atividades relacionadas à Educação ambiental para a

realização durante o COS. Na sua opinião considerando as peculiaridades do Curso

de Operações na Selva qual ou quais destas atividades seriam mais adequadas

para realização durante o curso? Marque com um “X” as opções que o Sr considera

mais oportunas, no mínimo 1 (uma) podendo ser mais de uma.
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(   ) visita a OCA do conhecimento – Educação Ambiental (conscientização – relação

homem-ambiente

(  ) Nas operações - relatório de degradação e impactos ambientais no “Quadrado

Maldito” (gestão ambiental)                    

(   ) Operações – interação com órgão de fiscalização e controle ambiental

(  ) Palestras com especialistas no assunto (dimensões ambientais – econômico,

político, cultural, ético, etc)

(   ) Tratamento de lixo e resíduos - procedimentos

(   ) Levantamento de áreas utilizadas para recuperação ambiental

(   ) Durante o planejamento realizar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) , como por

exemplo: utilização de explosivos, munição, viaturas blindadas, etc.

(   ) Atividades teóricas e práticas de forma integrada

(   ) Outra atividade:________________________________________________

10) A norma para a promoção da Educação Ambiental nos EE e nas OM

subordinadas e vinculadas ao DECEx diz que nos cursos de especialização deve-se

alinhar  a  condução  da  EA  ao  perfil  profissiográfico,  afim  de  possibilitar  a

aprendizagem de conhecimentos ambientais aplicáveis ao desempenho funcional do

concludente do curso. 

A  norma  cita  ainda  que  os  cursos  de  especialização  deverão  ter  uma

abordagem NATURALISTA, ou seja,  atividades educacionais relacionadas com a

qualidade de vida e que priorizam o aspecto comportamental, moral e ético. Devem

contextualizar a relação do ser humano com a natureza, priorizando a aprendizagem

de  conceitos  e  a  adoção  de  atitudes  relacionadas  com  a  conscientização,

prevenção,  preservação,  recuperação  e  cooperação  para  a  melhoria  do  meio

ambiente. Devem, ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os

ecossistemas. O senhor concorda com este enfoque a ser abordado no COS?

(    ) concordo plenamente
(    ) concordo parcialmente
(    ) não concordo
(    ) é indiferente

11) Existem outros dois enfoques previstos na norma citada anteriormente

que podem ser abordados: o JURÌDICO, que são atividades educacionais voltadas

para  o  estudo  da  legislação  ambiental,  incluindo  suas  consequências  e
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repercussões  para  o  Exército,  incluindo  também  o  planejamento  de  gestão

ambiental e o SÓCIOAMBIENTAL, que são atividades educacionais que consideram

o meio ambiente em sua totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e

global.  Sob  este  enfoque  está  a  análise  dos  aspectos  sociocultural  e  político-

econômico dos problemas postos,  influenciados pelo meio ambiente ou que nele

venham a interferir.  Abaixo marque os enfoques que o Sr considera importantes

para o desenvolvimento da EA no COS.

(    ) Jurídico

(    ) Naturalista

(    ) Socioambiental

(    ) Os três enfoques são importantes

PARTE 05 – CONCLUSÃO 

12) Após ter respondido às questões anteriores, o senhor concorda que para

capacitarmos este público alvo de oficiais e sargentos que realizam os cursos de

operações na selva anualmente com uma mentalidade de comprometimento com a

gestão ambiental, prevenção, preservação e conservação do meio ambiente,  faz-se

necessária a Educação Ambiental?

(    ) concordo plenamente
(    ) concordo parcialmente
(    ) não concordo
(    ) é indiferente

13)  O senhor  gostaria  de apresentar  sugestões,  a  respeito  do  ensino  por

competências que no momento está sendo  implantado nos estabelecimentos de

ensino subordinados ao DECEx, que julgue ser importante para a pesquisa deste

trabalho?  Caso  o  Sr  deseje,  utilize  o  espaço  abaixo  para  a  exposição  de

comentários acerca do tema apresentado. 
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___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

14) O senhor gostaria de apresentar sugestões, a respeito do tema: Educação

Ambiental,  sobre  alguma  forma  de  inserção  no  currículo  ou  atividade  para

desenvolvimento  do  assunto,  que  julgue  ser  importante  para  a  pesquisa  deste

trabalho?  Caso  o  Sr  deseje,  utilize  o  espaço  abaixo  para  a  exposição  de

comentários acerca do tema apresentado. 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________

                    

De fato, existem poucos estudos na literatura especializada que analisem as

concepções e práticas de gestão e educação ambiental do EB, e, em particular, do

CIGS, que descrevam o seu impacto no desenvolvimento local e regional, ou que

esclareçam quais as suas afinidades e divergências em relação aos paradigmas

vigentes de educação ambiental que influenciam os marcos legais em vigor. Este

fato motiva a realização desta pesquisa, no sentido de desenvolver subsídios para o

aperfeiçoamento  das  práticas  de  educação  ambiental  em instituições  educativas

militares atuantes na região amazônica e no Brasil.

Obrigado pela sua contribuição!
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx – DESMil
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

(EsAO/1919)

APÊNDICE “G” – ENTREVISTA 

Esta entrevista visa a colher dados para a Dissertação de Mestrado do Cap

Inf Richard Pinto Brandão.

O  trabalho  versa  sobre  o  tema:  A  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  NO

CURRÍCULO POR COMPETÊNCIAS DO CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA

DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA.

Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar e que é

descrito  da  seguinte  forma: De  que  maneira,  a  introdução  da  Educação

Ambiental  no currículo por competências do Curso de Operações na Selva

(COS), do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) pode colaborar para

o incremento da mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental. 

A fim de verificar essa estrutura, o senhor/senhora foi selecionado, dentro

de um amplo universo, para responder às perguntas desta entrevista. Solicito-vos a

gentileza de respondê-la da forma mais completa possível. 

A experiência profissional do senhor/senhora irá contribuir sobremaneira para

a pesquisa,  colaborando nos estudos referentes ao ensino por competências ora

implantado no Exército, em particular, no Centro de Instrução de Guerra na Selva.

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar,

suas opiniões a respeito do tema e do problema.

A escolha da temática justifica-se pela atualidade do tema. Hoje, o Exército

Brasileiro  (EB)  vive  um  processo  de  transformação,  no  qual  o  ensino  por

competências é um dos objetivos a ser alcançado na Educação Militar,  por  isso

precisamos saber exatamente do que se trata o assunto e a sua importância. Além

disso, essa problemática esta diretamente ligada a uma das principais preocupações
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do  EB,  o  meio  ambiente,  contribuindo  para  que  tenhamos  um  entendimento

adequado  das  formas  de  desenvolvimento  da  Educação  Ambiental  pelos

professores ou instrutores nos diversos estabelecimentos de ensino do EB.

Agradeço  desde  já  a  atenção  dispensada,  colocando-me  à  disposição:

telefone→ (0xx92) 982361670, e e-mail: richardvic@hotmail.com

PARTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1) Para uma melhor consolidação dos dados, solicitam-se as informações

abaixo:

Posto/Graduação:___Nome:_________________________OM: ________

Principais funções desempenhadas relacionadas ao ensino militar

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

PARTE 2 – RECURSOS HUMANOS E O ENSINO POR COMPETÊNCIAS

2) O Brasil  passa por um momento político e econômico positivo e a sua

projeção política e econômica no mundo tem crescido cada vez mais. Com isso o

Governo aprovou a Estratégia Nacional de Defesa (END) em que o Exército tem

papel fundamental para o êxito desta.

O  Exército,  seguindo  a  (END),  lançou  o  Programa  de  Transformação  do

Exército (PROFORÇA), onde muitas mudanças irão ocorrer no sentido de melhor

preparar e operacionalizar a Força Terrestre.

Um importante vetor desta transformação são os Recursos Humanos. Estes

deverão  estar  aptos  para  atuarem  nos  atuais  e  novos  cenários  nacionais  e

internacionais. 

Sendo assim, a Força Terrestre,  através do Departamento de Educação e

Cultura do Exército (DECEX), escolheu o sistema de Ensino por Competências (EC)

para preparar seus quadros e atender as demandas da Força Terrestre para os

novos e futuros desafios.
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O senhor/senhora considera que este caminho está sendo eficaz para tornar

o aluno, futuro guerreiro de selva, mais capacitado e preparado, ou seja, competente

para o desempenho dos cargos a serem ocupados nas Organizações Militares da

Amazônia?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3)  O  Exército  Brasileiro  vive  um  período  importante  de  transformações

destacando-se a aquisição de equipamentos modernos com tecnologia de ponta.

Contudo necessitará de recursos humanos mais preparados e capacitados para bem

operar e empregar tais materiais.

Nos Estabelecimentos de Ensino e no CIGS particularmente o processo de

transformação está dentro do 4º Vetor Educação e cultura. Como o senhor analisa a

decisão do Exército em optar pelo processo de ensino por competências, a fim de

atender a esta demanda por recursos humanos mais capacitados e preparados para

os novos desafios?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PARTE 3 – A DOCUMENTAÇÃO DE ENSINO POR COMPETÊNCIAS

4) O CIGS está realizando mudanças para se adequar aos parâmetros do

sistema de ensino por competências. Podemos citar a reformulação dos Planos de

Disciplinas (PLADIS), a criação de um Mapa Funcional que evidencia os cargos a

serem  ocupados  pelos  futuros  guerreiros  de  selva  nos  Corpos  de  Tropas,  a

adequação  da  carga  horária  dos  conteúdos,  a  criação  do  Plano  Integrado  de

Disciplina, a criação de novas normas que viabilizem o novo processo de ensino, a

criação de novos Perfis Profissiográficos, a mudança no processo de avaliação, a

metodologia do ensino, dentre outras.



110

Após essas mudanças, os resultados ainda serão passíveis de ajustes. 

Como o  senhor  analisa  essas  mudanças  e  se  elas  irão  nortear  melhor  a

formação do aluno como especialista em operações na selva?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PARTE 4 – O ENSINO POR COMPETÊNCIAS, APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

5)  Segundo  Zaballa  (2010),  “o  uso  do  termo  competências  veio  da

necessidade  de  superar  o  ensino  que,  na  maioria  dos  casos  resumiu-se  a

memorização, ou seja, acarreta a dificuldade para que os conhecimentos possam

ser aplicados na vida real.”

O  conceito  de  competências  está  ligado  ao  processo  de  ensino-

aprendizagem para  a  vida,  ou  seja,  tudo  que  se  aprende  tem aplicabilidade  na

resolução de tarefas do cotidiano.

Como o senhor analisa a influência do processo de ensino por competências,

no bom desempenho do aluno nas atividades voltadas para a Educação Ambiental,

já que o processo volta-se para a aprendizagem que o prepara para a vida?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6) O ensino por competências está relacionado ao desenvolvimento de quatro

conteúdos, são eles:  factuais ligados a memorização,  conceitual  voltado para a

compreensão  de  um  determinado  assunto  pelo  aluno,  procedimental onde

predomina o saber fazer, ou seja,  a prática e  o  atitudinal que são os valores e

atitudes desenvolvidos no aluno.
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Como o senhor analisa que o processo de ensino-aprendizagem utilizando o

desenvolvimento  desses  quatro  conteúdos  possa  melhorar  o  desempenho  dos

alunos durante o curso? Como trabalhar a EA com estes conteúdos? Poderia citar

um exemplo.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7)  As  informações  no  mundo  atual  são  cada  vez  maiores  quantidade,

qualidade e rapidez. Sendo assim, o conhecimento transmitido pelo instrutor nas

instruções  não se esgota,  tendo o aluno a necessidade  de  se aprofundar e  ser

partícipe do processo ensino-aprendizagem, já que este tem o acesso à informação.

Contudo, cabe ao instrutor, proporcionar uma aprendizagem significativa, ou

seja, ensinar aquilo que é fundamental para o desenvolvimento das competências

bem como o que será necessário para a solução das situações-problema que o

aluno  possa  enfrentar  não  somente  durante  o  curso,  mas  durante  sua  vida

relacionadas à temática ambiental.

  Ao  proporcionar  a  aprendizagem  significativa  ao  aluno,  estamos  lhe

apresentando  ferramentas  básicas  para  a  solução  de  problemas?  Com  esta

sistemática o aluno sente-se estimulado a aprofundar o conhecimento para resolver

problemas  mais  complexos?  Qual  a  sua  opinião  quanto  a  importância  da

aprendizagem significativa para a EA?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8) Quais  os  benefícios  que  o  senhor  acredita  a  existência  de  situações-

problemas  irão  trazer  na  formação do  aluno  do  Curso  de  Operações  na

Selva?
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PARTE 5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CURRÍCULO

A Educação Ambiental está preocupada com a relação homem-ambiente, o

homem como um ser sustentável e em harmonia com o ambiente. Preocupação esta

com a modificação de atitudes perante este sócio ambiente, para que as atitudes e

decisões tomadas estejam em acordo com a natureza. 

Barra (2006, p.111) definiu Educação Ambiental como: 

Processo  educativo  mediante  o  qual  os  indivíduos  adquirem

conhecimentos,  desenvolvem valores,  habilidades e comportamentos que

lhes  permitem  tomar  decisões  responsáveis  no  que  se  refere  à  sua

interação no meio ambiente, visando a manutenção da qualidade ambiental

e o desenvolvimento de sociedades sustentáveis. 

Para enfatizar a temática e caracterizar a importância do assunto,  a lei nº

9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação ambiental e que institui a

política  nacional  de educação  ambiental,  em seu artigo 2º  diz  que “A  educação

ambiental  é  um  componente  essencial  e  permanente  da  educação  nacional,

devendo estar presente, de forma articulada em todos os níveis e modalidades do

processo educativo, em caráter formal e não formal.

9) O Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (SIGAEB) considera

que a Educação Ambiental pode ser promovida em cinco níveis: conscientização,

prevenção,  preservação,  recuperação  e cooperação.  O senhor/senhora  concorda

que a Educação Ambiental inserida nos currículos conseguirá desenvolver em seu

público interno, a mentalidade de comprometimento com a gestão ambiental?
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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10) Um dos objetivos da Portaria  nº 014 – DEP (atual  DECEx),  de 08 de

fevereiro de 2008, que aprova as normas para a promoção da Educação Ambiental

(EA) no Estabelecimentos de Ensino (EE) é possibilitar aos militares do Exército o

conhecimento da legislação internacional, nacional e do Exército relacionada com o

meio ambiente. O aluno, futuro especialista em operações na selva, irá durante as

operações na selva poderá se deparar com situações-problemas relacionadas ao

meio  ambiente.  O  senhor/senhora  concorda  que  o  conhecimento  da  legislação

ambiental  é  de  muito  importante  para  que  este  militar  resolva  estas  situações,

problemas?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11) Quanto a forma de inserção da Educação ambiental nos currículos dos

Estabelecimentos  de  Ensino,  posso  citar  algumas  formas  como:  por  meio  de

disciplina específica, por meio de conteúdo, projeto, temáticas no currículo (caráter

transversal no contexto das atividades) e atividades de complementação do ensino.

Em sua opinião considerando as peculiaridades do COS qual destas formas seria a

mais adequada? Existe alguma outra forma de inserção da Educação Ambiental que

o senhor/senhora visualiza no currículo do COS?

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 12) A inserção da educação ambiental dentro dos parâmetros do currículo

por competências, seguindo diretrizes do DECEx é uma realidade. O Cmt do DECEx

destacou em suas diretrizes para 2017, a implantação de atividades de EA em todos

os  EE  subordinados  e  vinculados.  Muitas  atividades  diferentes  podem  ser

executadas para desenvolvermos a EA. Posso citar algumas atividades relacionadas

à  Educação  ambiental  para  a  realização  durante  o  COS.  Na  sua  opinião

considerando as peculiaridades do Curso de Operações na Selva qual  ou quais

destas atividades seriam mais adequadas para realização durante o curso? 
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ATIVIDADES

1- Visita  a  OCA do  conhecimento  –  Educação  Ambiental  (conscientização  –

relação homem-ambiente

2- Nas  operações  -  relatório  de  degradação  e  impactos  ambientais  no

“Quadrado Maldito” (gestão ambiental)                    

3- Operações – interação com órgão de fiscalização e controle ambiental

4- Palestras com especialistas no assunto (dimensões ambientais – econômico,

político, cultural, ético, etc)

5- Tratamento de lixo e resíduos - procedimentos

6- Levantamento de áreas utilizadas para recuperação ambiental

7- Durante o planejamento realizar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) , como

por exemplo: utilização de explosivos, munição, viaturas blindadas, etc.

8- Atividades teóricas e práticas de forma integrada

Existe  alguma  outra  atividade  relacionada  à  Educação  Ambiental  que  o

senhor/senhora visualiza que possa ser realizada durante o COS?

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13) A norma para a promoção da Educação Ambiental nos EE e nas OM

subordinadas e vinculadas ao DECEx diz que nos cursos de especialização deve-se

alinhar  a  condução  da  EA  ao  perfil  profissiográfico,  afim  de  possibilitar  a

aprendizagem de conhecimentos ambientais aplicáveis ao desempenho funcional do

concludente do curso. 

A  norma  cita  ainda  que  os  cursos  de  especialização  deverão  ter  uma

abordagem NATURALISTA, ou seja,  atividades educacionais relacionadas com a

qualidade de vida e que priorizam o aspecto comportamental, moral e ético. Devem

contextualizar a relação do ser humano com a natureza, priorizando a aprendizagem

de  conceitos  e  a  adoção  de  atitudes  relacionadas  com  a  conscientização,

prevenção,  preservação,  recuperação  e  cooperação  para  a  melhoria  do  meio

ambiente. Devem, ainda, atentar para os riscos ambientais e os cuidados com os

ecossistemas. 
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O senhor/senhora concorda com este enfoque a ser abordado no COS?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14) Existem outros dois enfoques previstos na norma citada anteriormente

que podem ser abordados: o JURÌDICO, que são atividades educacionais voltadas

para  o  estudo  da  legislação  ambiental,  incluindo  suas  consequências  e

repercussões  para  o  Exército,  incluindo  também  o  planejamento  de  gestão

ambiental e o SÓCIOAMBIENTAL, que são atividades educacionais que consideram

o meio ambiente em sua totalidade, tratando-o do ponto de vista local, nacional e

global.  Sob  este  enfoque  está  a  análise  dos  aspectos  sociocultural  e  político-

econômico dos problemas postos,  influenciados pelo meio ambiente ou que nele

venham a interferir.  De todos os enfoques (jurídico, naturalista e socioambiental).

Qual ou quais destes o senhor/senhora considera ser/serem os mais importantes

para o desenvolvimento da EA no COS.

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________

PARTE 06 – CONCLUSÃO 

15) Após ter respondido às questões anteriores, o senhor/senhora concorda

que para capacitarmos este público alvo de oficiais e sargentos que realizam os

cursos  de  operações  na  selva  anualmente  com  uma  mentalidade  de

comprometimento com a gestão ambiental, prevenção, preservação e conservação

do meio ambiente,  faz-se necessária a Educação Ambiental?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________
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16) O senhor/senhora gostaria de apresentar sugestões, a respeito do ensino

por competências que no momento está sendo  implantado nos estabelecimentos de

ensino subordinados ao DECEx, que julgue ser importante para a pesquisa deste

trabalho?  Caso  o  Sr  deseje,  utilize  o  espaço  abaixo  para  a  exposição  de

comentários acerca do tema apresentado. 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________

17) O senhor/senhora gostaria de apresentar sugestões, a respeito do tema:

Educação Ambiental, sobre alguma forma de inserção no currículo ou atividade para

desenvolvimento  do  assunto,  que  julgue  ser  importante  para  a  pesquisa  deste

trabalho?  Caso  o  Sr  deseje,  utilize  o  espaço  abaixo  para  a  exposição  de

comentários acerca do tema apresentado. 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________

                    

De fato, existem poucos estudos na literatura especializada que analisem as

concepções e práticas de gestão e educação ambiental do EB, e, em particular, do

CIGS, que descrevam o seu impacto no desenvolvimento local e regional, ou que

esclareçam quais as suas afinidades e divergências em relação aos paradigmas

vigentes de educação ambiental que influenciam os marcos legais em vigor. Este

fato motiva a realização desta pesquisa, no sentido de desenvolver subsídios para o

aperfeiçoamento  das  práticas  de  educação  ambiental  em instituições  educativas

militares atuantes na região amazônica e no Brasil.

Obrigado pela colaboração!


