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p r E FáC i o

Os riscos apresentam uma grande diversidade, quer nas causas que os podem ori-

ginar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só 

uma abordagem com pluralidade permite apresentar uma visão holística das múltiplas 

possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta pre-

cisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde 

os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos 

e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que con-

siste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, 

adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas 

suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo 

caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais 

um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas 

ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse 

uma melhor percepção do ricos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visan-

do esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem 

a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção 

e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não 

podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, 

no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação. 

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos 

se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou 

não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo 

a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes. 

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço
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i N T ro D u Ç ão

fátima velez de castro
Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS, 

Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748     velezcastro@fl.uc.pt

Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou 

o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais1, ao 

invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em 

Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram 

importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de 

situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, 

frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez 

pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um 

conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários 

autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de 

refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim 

como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários 

títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em 

quatro ações principais, a saber: avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever. 

No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se re-

fletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, 

assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por 

um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los 

numa lógica de mudança e de inovação. 

1 Rebelo, F. (2010), Geografia Física e Riscos Naturais. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáti-

cas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à formação, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que 

pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombei-

ros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa 

incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Mi-

litar a na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das 

ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz 

empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de pa-

radigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de 

corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. 

Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos 

corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semies-

truturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do clima e da sensação térmica, dois capítulos abordam áreas 

temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas du-

rante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido 

entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio 

Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abor-

dagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e 

abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os 

fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho 

de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos 

municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, 

além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em es-

pecial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os 

procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o 

qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o con-

forto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas resgistadas em am-
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biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento 

térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a 

temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de confor-

to dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao ambiente, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado 

Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste 

do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores 

pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos 

de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto 

de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos 

mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências 

e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das 

normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foleto e Francisco Costa, 

discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do 

risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a carto-

grafia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Ab-

delghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos 

hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está 

a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, 

etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os 

autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “cumu-

lative rainfall”. 

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral 

no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais 

associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente 

no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na 

recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim 

como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista 

e por inquérito.
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Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila 

Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais 

afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores 

agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geó-

grafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação peri-

clitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da psique está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor 

Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizan-

do o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os 

traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores 

realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte 

como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir 

os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os ris-

cos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu 

caráter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 

momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.
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Resumo: Tendo em vista ser fundamental que os profissionais de Proteção 

e Defesa Civil envolvidos na redução do risco de desastres em 

todos os níveis trabalhem em concordância entre si e seguindo as 
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Introdução

A educação tradicional comete certos equívocos ao ministrar o processo de 

aprendizagem em seu modelo tradicional, pois o conceito de “aprender” e as 

ferramentas do “saber” são dicotômicas em relação ao que ainda se apresenta 

como formato. 

No mundo contemporâneo, preparar-se para a vida vai muito além de absorver 

conceitos, decorar fórmulas e identificar símbolos. Esses são comandos primários 

na esfera do saber atual.

da Justiça e as atribuições do Bombeiro Militar enquanto com-

ponente da Defesa Civil.

Palavras ‑chave: Educação, riscos, defesa civil, currículo, CBMERJ.

abstract: It is essential that Civil Defence and Protection professionals 

involved in disaster risk reduction at all levels work together to 

follow the recommendations of Law 12.608 (10 April 2012), of 

Normative Instruction No. 01 (24 August 2012), of the Ministry of 

National Integration and the Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction (2015-2030). This being so, the purpose of this study 

is to evaluate the Civil Defence curriculums of the courses of the 

Rio de Janeiro State Military Firefighters Corps (CBMERJ) and 

propose changes to them, using the National Curriculum Matrix, 

the Occupational Study and Mapping of Competencies by the 

Ministry of Justice and the responsibilities of military firefighters 

as a component of civil defence. 

 

Keywords: Education, risks, civil defence, curriculum, CBMERJ.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) 

apresenta uma ampla grade de cursos de formação e aperfeiçoamento, e, fa-

zendo parte do currículo destes cursos, encontra-se a disciplina Defesa Civil. 

Tendo em vista ser fundamental que os profissionais de Proteção e Defesa Ci-

vil, em todos os níveis, independente da esfera administrativa em que estejam 

inseridos trabalhem em concordância entre si e seguindo as recomendações 

determinadas pela Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, Instrução Normativa 

n.⁰ 01 de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração Nacional e Mar-

co de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 faz-se necessária 

a capacitação dos militares do CBMERJ, com o objetivo de responderem aos 

anseios da população fluminense, no tocante a temática de redução do risco 

de desastres.

O presente trabalho visa à reformulação curricular nos Cursos de Aperfeiçoa-

mento e Formação no âmbito do CBMERJ, em função de uma necessidade especí-

fica de inserção de conteúdos relacionados à área de Defesa Civil. Tal indicação se 

deve à observação de que a estrutura curricular vigente carece de atualizações para 

um aprendizado satisfatório à prática da Defesa Civil.

Como metodologia funcional foi feita a análise curricular dos cursos mi-

nistrados em Formação e Aperfeiçoamento pelo CBMERJ e verificado que 

havia a necessidade de adaptação de conteúdos e métodos junto à disciplina 

de Defesa Civil.

A metodologia e as análises curriculares implementam os dados necessários 

para que haja a compreensão do sistema vigente associado à necessidade de atua-

lização. Destarte, comprova-se a necessidade de se reavaliar as grades curriculares 

de todos os cursos citados para que se possa implementar a atualização e adequa-

ção através dos recursos discutidos a fim de que a corporação seja cada vez mais 

preparada e eficiente nas práticas a que se designa.

Após análise dos dados e do estudo proposto, constatou-se a necessi-

dade de uma adaptação da carga horária e conteúdos dos cursos de forma 

a proporcionar uma aprendizagem significativa e que torne o profissional 

bombeiro militar um agente proativo nas ações de Defesa Civil às quais o 

CBMERJ se propõe.
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Fundamentação teórica

Conceitos gerais

As transformações necessárias para o pleno processo de aprendizagem devem 

nascer de vivências e experiências, para que não sejam formados reprodutores cien-

tíficos de conceitos não vivenciados, apenas incorporados ao leque do conhecer, sem 

locar o leque do saber.

Dentro dessa ótica, o professor precisa se transformar não apenas no transmissor 

do ensinamento, mas o condutor do verdadeiro agente no processo de aprender: o 

aluno. Um claro exemplo disso ocorre na Escola da Ponte, em Portugal, que hoje é 

conhecida por ser um dos maiores centros de referência de quebra de paradigmas do 

modelo tradicional de ensino. Os alunos aprendem desenvolvendo habilidades con-

juntamente, sendo os professores os condutores de um processo de direcionamento 

individual para cada absorção de conhecimento.

Essa característica de absorção difere completamente da noção de reprodução 

do saber. A partir das próprias descobertas, os indivíduos desenvolvem muito mais 

as habilidades inerentes à faixa etária. Isso comprova, dentro de nossa realidade e 

alvo da discussão, que o processo de ensino precisa se readaptar às novas tecnologias 

e transformar os militares alunos da corporação.

A compreensão do trabalho no processo de ensino-aprendizagem passa sempre 

pela compreensão de que toda ação em um ambiente formativo possui natureza 

educativa. O docente necessita da plena ciência de que ao longo de todo o processo 

vai ser constituída a edificação de formação e conhecimento tanto no docente como 

no discente. O trabalho, como princípio educativo, está situado no movimento de 

articulação entre a teoria e a prática pedagógica, que é a profissão do professor e 

constitui a sua identidade como tal, sendo sempre indissociáveis a teoria da prática.

Não é possível discutir o processo de ensino-aprendizagem sem considerar um 

dos pontos mais relevantes: o ato de avaliar. 

De acordo com Cipriano Luckesi, a avaliação parte do princípio da constata-

ção de uma realidade para que a partir daí seja possível estabelecer ações sobre o 
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diagnóstico. Concorda então que a avaliação não é a parte final de todo processo, 

mas sim a parte integrante e fundamental para as ações, sendo a “base material” da 

execução pedagógica. 

Somente com a mudança de mentalidade e de postura na confecção de no-

vos modeladores e mensuradores de conhecimentos práticos, será possível atingir 

o foco de novas perspectivas com base nas orientações da efetividade do processo  

(C. Luckesi,1998)

Educação à Distância (EAD)

Uma das ferramentas atuais mais preciosas para otimizar todo processo de 

aprendizagem e avaliação é a Educação à Distância (EAD) que possibilita um amplo 

universo de utilização. Mais precisamente, o educador João Mattar cita que as ava-

liações no EAD, em prática, possibilitam um processo contínuo e constante, sendo 

esta a maior vantagem em todo processo de acompanhamento de diagnóstico.

É impossível pensar em educação de futuro sem levar em conta a utilização do 

sistema de EAD. Dados do Censo de Educação Superior, divulgados em 2013, 

apontavam quase 7 milhões (14, 7 %) de universitários brasileiros que faziam parte 

integral ou parcialmente do sistema de usuários de EAD em 2011. No Canadá, 

como exemplo, por ser inclusive o país pioneiro de uso desse sistema, das 56 

universidades daquele país, 53 já oferecem cursos à distância.

“A Educação a Distância tem permitido expandir a oferta da educação para pes-

soas que antes não poderiam estudar presencialmente por diversos motivos. Além dis-

so, as novas tecnologias de EAD têm nos forçado a repensar nossas práticas na própria 

educação presencial, gerando uma onda de inovação pedagógica” (J. Mattar, 2011).

Há, para a melhor adaptação do sistema de EAD, a necessidade da criação de 

ferramentas para o melhor desenvolvimento de soluções diante de adversidades que 

comumente surgem com novos usuários. Essas ferramentas comuns costumam se 

adaptar a qualquer tipo de plataforma de aprendizagem (B. Lucena, 2003).
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Além disso, como afirma Lourenço, “[...] nem sempre há capacidade para 

que a transmissão do conhecimento se efetue ao ritmo necessário e desejável” (L. 

Lourenço, 2016).

Outro elemento indispensável ao sucesso da implementação de EAD é o 

suporte pedagógico online, sendo este mais uma das portas de entrada para 

potencializar todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. Geral-

mente são comuns os casos de dúvidas, orientações e sugestões, de forma 

que o administrador deve estar atento ao volume e o tipo de sinalizações 

que a plataforma indica. Em um ciclo proativo, todas as dúvidas e reclama-

ções são utilizadas para que seja feito um constante aperfeiçoamento dos 

serviços. Dessa forma, os cursos subsequentes são considerados sempre de 

melhor qualidade que os anteriores, posto que além das falhas servirem de 

ensinamento ao processo de construção do saber, servem para a introdução 

de novos elementos.

A plataforma possui sempre um caráter colaborativo, ou seja, por possuir 

uma natureza dinâmica, é possível fazer as adaptações para atingir as diversas 

necessidades, respeitando o nivelamento do curso oferecido e do público-alvo. 

Além disso, o manuseio pelo usuário é sempre bem facilitado por tutoriais que 

podem ser acessados a qualquer tempo, lembrando ainda que cada usuário pos-

sui sua identidade inviolável a partir de um login e uma senha, o que possibilita 

a elaboração de relatórios que demonstrarão à instituição o perfil e a intensidade 

de acessos.

Muitos são os benefícios associados à Educação à Distância. Podemos con-

siderar a economia de tempo, seja através do deslocamento até os centros uni-

versitários como a comodidade de estudar da própria casa, a flexibilidade de 

horário, haja vista a possibilidade de estudo em horários alternativos de acordo 

com a disponibilidade do usuário, interação com pessoas de ampla diversidade 

cultural e profissional.

Interessante observar que a sala de aula virtual não é concorrente à sala de 

aula física, sendo assim, a implementação do sistema de EAD pode ser comple-

mentar à sala de aula tradicional, funcionando como um recurso que otimiza a 

aprendizagem e flexibiliza os conteúdos. 
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Justificativas da fundamentação teórica

Com a Matriz Curricular Nacional, surgiu um novo investimento e desenvolvimen-
to de ações formativas mediante os anseios sociais. Esse foi o estopim para repensar o 
currículo, a organização curricular dos cursos, os espaços e o tempo das ações formativas.

Privilegiou-se, então, as diversas modalidades de ensino, diferentes tipos e recursos de 
aprendizagem, desenvolvimento de competências cognitivas, operativas e afetivas, auto-
nomia intelectual, reflexão do antes, durante e após a ação e o processo de aprendizagem, 
além da construção de diferentes redes de conhecimento de diferentes instituições.

Portanto, a Matriz Curricular Nacional possui a intencionalidade de ser um 
referencial técnico-metodológico para orientar todas as ações formativas de diversas 
áreas e níveis de ensino. Essa Matriz possui ainda a divisão em três matrizes: princí-
pios éticos, princípios educacionais e princípios didáticos pedagógicos, orientados 
pelo desenvolvimento de Competências afins.

A Lei 12.608, institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil e autoriza a criação do Sistema de Informações 
e Monitoramento de desastres.

Outras determinações importantes advêm do Marco de Sendai para Redução 
de Riscos de Desastres. Os países participantes, incluindo o Brasil, adotaram a De-
claração de Sendai e o Marco para a Redução do Risco de Desastres para o período 
2015-2030. Ficou reafirmada a necessidade de antecipar, planejar e reduzir o risco 
de proteger pessoas, comunidades e países de forma mais efetiva, assim como a 
construção de uma maior resilência, considerada uma medida urgente e crítica.

Cabe ainda ressaltar a Normativa n.º 01, que estabeleceu procedimentos e crité-
rios para a decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública 
pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das 
situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências.

ESDEC (Escola de Defesa Civil)

Visando à contribuição eficiente para a proteção das comunidades, foi criada a 
Escola de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro através da Resolução SEDEC 

n.º 269 de 19 de dezembro de 2003.
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A ESDEC tem como objetivo capacitar principalmente profissionais que atuem como 

gestores de risco e de ações operacionais de Defesa Civil e atuar em vários segmentos da 

sociedade transmitindo noções de Defesa Civil e promovendo a conscientização e partici-

pação em programas de redução do risco de desastres, uma vez que a participação de toda 

a comunidade, seja em área de risco ou não, é imprescindível para o trabalho de prevenção. 

Núcleos de ensino e cursos pesquisados

ESCBM (Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar)

Referência nacional em ensino nos Corpos de Bombeiros Militares, tendo por 

objetivo aprimorar os conhecimentos técnico-profissionais e culturais de oficiais 

superiores e intermediários do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro:

•	 CAO – QOC E QOS: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – Quadro de 

Oficiais Combatentes e Quadro de Oficiais da Saúde;

•	 CCOS: Curso de Capacitação ao Oficialato Superior e

•	 CSBM – QOC E QOS: Curso Superior de Bombeiro Militar – Quadro de 

Oficiais Combatentes e Quadro de Oficiais da Saúde.

ABMDPII (Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II)

A ABMDPII está localizada dentro de um Complexo de Ensino com modernas 

instalações, favorecendo o ensino de excelência nas diversas áreas que interagem 

com a formação dos oficiais:

•	 CFO Curso de Formação de Oficiais.

•	 CFAP (Centro de Formação e Aperfiçoamento de Praças)

•	 O CFAP possui o objetivo de ministrar cursos de formação, aperfeiçoamento 

e habilitação de praças do CBMERJ, objetivando o aprimoramento técnico-

-profissional, administrativo e cultural, para o desempenho de funções.
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•	 CFSD: Curso de Formação de Soldado;

•	 CFC: Curso de Formação de Cabo;

•	 CFS: Curso de Formação de Sargento;

•	 CAS: Curso de Aperfeiçoamento de Sargento;

•	 CHOAE: Curso de Habilitação ao Oficialato Administrativo e Especialista.

O perfil profissional do Bombeiro Militar atuando em Defesa Civil

“O maior capital de qualquer instituição são as pessoas. Sem elas não se 

geram produtos nem serviços, não se constroem valores nem se fortalecem cul-

turas. Para o serviço público e em especial para a Segurança Pública, cujo foco 

principal são as relações humanas em sociedade, há que se exigir um perfil dife-

renciado” (E. Profissiográfico, 2012).

Para se chegar a um currículo que atenda às necessidades às quais a corporação 

está designada, faz-se necessária uma avaliação do perfil profissional do Bombeiro 

Militar, enquanto integrante da rede de ação da Defesa Civil.

O Art. 144, § 5º da Constituição Federal afirma que além das atribuições de-

finidas em lei, aos Corpos de Bombeiros Militares incumbe a execução da Defesa 

Civil (C.R.F. Brasil, 1988).

De acordo com o Estudo Profissiográfico e Mapeamento de Competências - 

DEPAID/SENASP, “Agir com respeito ao próximo” foi considerada a competência 

comportamental mais importante, na opinião dos bombeiros consultados (E. Pro-

fissiográfico, 2012).

Além disso, dentro das competências elencadas pelo referido estudo, encontra-

-se a atuação do BM em ações de Defesa Civil, bem como a necessidade de uma 

formação direcionada para a educação, com incentivo à paciência e à didática do 

bombeiro a fim de estar preparado para orientar os indivíduos, prevenindo de-

sastres. Pode-se mencionar ainda, que possuir conhecimentos básicos de ações de 

Defesa Civil, foi citada pelo estudo profissiográfico, como uma importante compe-

tência técnica associada a procedimentos operacionais.
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É possível, através do diagnóstico de competências, direcionar a formação 

do militar, bem como seu aperfeiçoamento, correlacionando essas competências 

exigidas pela profissão às estratégias e necessidades internas da corporação.

Esta avaliação das competências irá subsidiar as definições relacionadas 

a investimentos com o intuito de extrair dos profissionais o que de melhor 

eles podem produzir, ou mesmo formar esses profissionais com as compe-

tências esperadas.

Cabe ressaltar que de acordo com este estudo, o investimento contínuo no pro-

fissional, propiciará seu melhor desempenho nas missões, diminuição de acidentes 

antes causados por conhecimento inadequado, além de gerar nesse militar um sen-

timento de valorização da sua profissão.

Os profissionais quando melhor capacitados para atuarem no cumprimento das 

missões a eles designadas, sofrem menor vitimização, demonstram mais segurança.

Valorizar o profissional através de formação, capacitação continuada, formaliza-

ção dos cursos a ele oferecidos, suporte teórico-prático, preocupação com a aprendi-

zagem compartilhada de forma crescente em acordo com sua ascensão profissional, 

proporciona um melhor significado de sua ação para o militar e um consequente 

melhor desempenho.

Levando-se em consideração que a proposição de alterações no currículo de De-

fesa Civil nos cursos do CBMERJ tornou-se um dos objetivos do presente trabalho, 

quando da avaliação dos currículos em vigor, fez-se necessário correlacionar dados 

colhidos da Matriz Curricular Nacional e do estudo Profissiográfico e Mapeamento 

de Competências, Estatuto do Corpo de Bombeiros, com a Lei 12.608, a Norma-

tiva n⁰01 e o Marco de Sendai, a fim de se elaborar as ementas e orientar a escolha 

dos conteúdos da disciplina de forma a proporcionar o desenvolvimento de compe-

tências inerentes aos profissionais  de cada curso de formação ou aperfeiçoamento 

no âmbito do CBMERJ.

“Assim, alinhar as competências individuais dos seus profissionais com as 

competências necessárias para que atinjam seus objetivos estratégicos, constitui 

um importante passo no sentido do aprimoramento das Instituições”

(E. Profissiografico, 2012).
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Metodologia

O presente trabalho buscou adequar a grade da disciplina Defesa Civil e carga 

horária da mesma nos cursos de formação e aperfeiçoamento do CBMERJ utilizan-

do conteúdo relacionado às atividades de Defesa Civil, em consonância com a Lei 

12.608, a Normativa n.⁰ 01 e o Marco de Sendai.

Para isso, foi realizado um levantamento das ementas, grade curricular e planos 

de sessão dos núcleos de ensino: ESCBM, CFAP e ABMDPII do CBMERJ, através 

da solicitação oficial dos mesmos aos respectivos núcleos de ensino juntamente com 

a busca nos sites destes núcleos.

Após esta etapa, deu-se a análise da disciplina Defesa Civil, com suas ementas e 

cargas horárias nos cursos em separado. 

Procedeu-se simultaneamente à esta análise, a busca por conteúdo bibliográfico 

acerca do assunto.

Tendo em mãos essa bibliografia, a análise documental foi então realizada, en-

focando o que prescreve a Matriz Curricular Nacional, do Ministério da Justiça, 

o Perfil Profissiográfico de 2012, no que tange as competências cognitivas, ope-

rativas e atitudinais do bombeiro militar, nas funções que exerce na redução de 

risco de desastres, segundo orientação da Lei 12.608, Normativa n.⁰ 01 e Marco 

de Sendai, utilizando o método de procedimento comparativo junto às ementas 

e carga horárias.

Alteração na carga horária dos cursos e alguns conteúdos de Defesa Civil foram 

sugeridos com o objetivo de desenvolver competências e habilidades relacionadas 

à prática de formação de atividades próprias da Defesa Civil além da incorporação 

ativa do uso de EAD complementar.

A metodologia utilizada foi uma abordagem empírico-analítica, fenomenológi-

ca, tipo metodológica, documental e bibliográfica com finalidade aplicada e método 

de procedimento comparativo, através da qual foi feita análise dos currículos dos 

cursos de formação e aperfeiçoamento do CBMERJ. 
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Resultados da pesquisa e proposta de adaptação curricular

A Tabela I apresenta os resultados da pesquisa realizada nos núcleos de ensino 

mencionados e a adaptação curricular  de acordo com o grau de abordagem sugirido 

para cada seguimento (Tabela I).

A análise dos dados compilados como descrita na metodologia, levou ao diag-

nóstico de que, uma vez os currículos em Defesa Civil dos Cursos pesquisados 

terem sido muito atualizados a bastante tempo, faz-se necessária realmente uma 

adaptação das cargas horárias e conteúdos dos mesmos de forma a proporcionar 

uma aprendizagem significativa e condizente com os objetivos aos quais o Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro se propõe:

curso resultados da pesquisa adaptação proposta

cao/ccos
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau II  
O) - Gerenciamento

csBM
Carga horária: 0 horas
Sem conteúdo

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau III  
O) - Gestão

cfo
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 240 horas
Conteúdo: abordagem grau I
(O) - Formação

cfsd
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau I
(P) - Formação

cfc
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau II
(P) - Análise

cfs
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau III
(P) - Aprofundamento

cas
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico de Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau VI
(P) - Aperfeiçoamento

cHoae
Carga horária: 30 horas
Conteúdo: Histórico Defesa Civil 
Conceitos, Ações e Glossário

Carga horária: 30 horas
Conteúdo: abordagem grau I
(O) - Formação

tABELA i ‑ Resultados e Adaptações propostas.
Table I - Results and Proposed Adaptations.
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“O CBMERJ, de acordo com os dispositivos legais e constitucionais, tem por 

missão a salvaguarda de vidas e bens ameaçados por contingências emergenciais, 

realizando os serviços específicos de Bombeiro-Militar, através de ações de preven-

ção, perícia e combate aos incêndios, efetuando as buscas, a proteção e os salvamen-

tos diversos e, executando as atividades de Defesa Civil” (M.B.B. Militar, 2014).

“A efetivação de um currículo exige uma relação de congruência entre as intencio-

nalidades contextuais expressas nos fatos do cotidiano (dimensão contextual), os aportes 

legais e conceituais (dimensão política) e as condições adequadas para a sua operacio-

nalização no dia-a-dia (dimensão técnico-metodológica)” (E. Profissiográfico, 2012).

Disso apreende-se que a formação do bombeiro militar, enquanto agente de De-

fesa Civil, deve estar voltada para o desenvolvimento de competências profissionais 

necessárias à atuação do mesmo nos momentos de necessidade, quando a missão 

“vida alheia e riquezas salvar” imperar.

Com o objetivo de capacitar para uma utilização eficaz e criativa dos conhe-

cimentos, não somente através de um repasse de informações, foi utilizada nes-

te estudo a Matriz Curricular Nacional e o Estudo Profissiográfico, uma vez que 

os mesmos fornecem subsídios possibilitando a elaboração de caminhos para um 

aprendizado mais crítico e que gere eficácia e eficiência nas missões complexas e 

rotineiras do bombeiro militar.

No contexto atual, tem se tornado cada vez mais necessário se articular a in-

tenção da formação dos indivíduos, afinal, a valorização do profissional e o investi-

mento nesse militar, transformou-se em algo imprescindível para que a corporação 

atenda as demandas e supere os desafios emergentes.

Embasamento e proposição de ementas, conteúdos e carga horária

De posse dos resultados da pesquisa e embasado na Lei 599/82, em seu artigo 

8⁰, que afirma ser o ensino de bombeiro militar compreendido em três graus: ele-

mentar, médio e superior e cientes do conteúdo dos artigos 9º, 10º e 11 º da mesma 
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lei, é proposto que as ementas dos cursos sejam elaboradas de forma a atender ao 

perfil profissional do bombeiro militar.

Artigo 9º, 10º e 11 º da Lei 599/82: “Art. 9º - O ensino de bombeiro-militar de grau 

elementar destina-se a habilitar o cabo e o soldado BM para o desempenho de função 

própria de uma qualificação de bombeiro-militar. Art. 10 º  - O ensino de bombeiro-

-militar de grau médio destina-se à habilitação para o exercício dos cargos e funções próprios 

das graduações de Subtenente e de Sargento BM e dos postos dos Quadros de Oficiais de 

Administração e Especialistas, e é constituído de três ciclos: I - o primeiro ciclo inclui Curso de 

Formação;  II - o segundo ciclo inclui Curso de Aperfeiçoamento e III - o terceiro ciclo inclui 

Curso de Habilitação de Oficiais dos Quadros de Administração e Especialistas. Art. 11 º - 

O ensino de bombeiro-militar de grau superior, destina-se à habilitação para o exercício dos 

cargos e funções de Oficiais Combatentes, e compreende três ciclos: I - o primeiro ciclo inclui 

Curso de Formação; II - o segundo ciclo inclui Curso de Aperfeiçoamento e III - o terceiro 

ciclo inclui Curso Superior de Bombeiro-Militar” (Lei 599, 1982).

Desta forma, serão apresentadas as ementas da disciplina Defesa Civil divididas 

pelos núcleos de ensino e cursos pesquisados, a saber:

ESCBM (Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar)

CAO (QOC E QOS) e CCOS

Ementa: Sendo este um curso voltado para o aperfeiçoamento do oficial, 

o mesmo se propõe a instruir o profissional no gerenciamento de ações de 

defesa Civil e é esperado que o militar conclua este nível, com a expertise nestas 

ações gerenciais de forma a executar sua função dentro da corporação com a 

capacidade de integrar operações em Defesa Civil do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro aos órgãos de Defesa Civil envolvidos, 

vislumbrando o preconizado no Marco de Sendai(2015-2030), otimizando 

e valorando essas ações integradas com foco na redução de riscos de desastres.

Carga horária: 30 horas 

CSBM (QOC E QOS)

Ementa: Sendo este um curso superior de comando, o mesmo se 

propõe a instruir o profissional na gestão de ações de defesa Civil e é 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491907/art-9-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491878/art-10-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491804/art-10-inc-i-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491778/art-10-inc-ii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491720/art-10-inc-iii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491681/art-11-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491639/art-11-inc-i-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491610/art-11-inc-ii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12491578/art-11-inc-iii-da-lei-599-82-rio-de-janeiro
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esperado que o militar conclua este nível, com a expertise nessas ações 

de forma a executar sua função dentro da corporação com a capacidade 

de implementar, organizar e gerir  políticas em Defesa Civil do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro bem como junto 

aos órgãos de Defesa Civil envolvidos, vislumbrando o preconizado no 

Marco de Sendai(2015-2030), otimizando e valorando ações integradas 

com foco na redução de riscos de desastres.

Carga horária: 30 horas.

Justificativa para a inserção da disciplina Defesa Civil no CSBM - QOS
Cabe ressaltar que, de acordo com as grades curriculares avaliadas, 

a disciplina Defesa Civil não se encontra inserida no currículo do 

curso Superior de Bombeiro Militar, do quadro de Oficiais de Saúde 

(CSBM- QOS).

Contudo, segundo o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 

2015-2030, “a gestão eficaz dos riscos contribui para o desenvolvimento sustentável” 

(Marco de Sendai, 2015).

Em seu tópico Princípios Norteadores, item 19 (c), o presente Marco aponta que:

“[...] (c) A gestão do risco de desastres é destinada a proteger as pessoas e 

seus bens, saúde, meios de vida e bens de produção, bem como seu patrimônio 

cultural e ambiental, além de promover e proteger todos os direitos humanos, 

incluindo o direito ao desenvolvimento;

(e) A redução e a gestão do risco de desastres dependem de mecanismos de coorde-

nação intra- e interssetoriais e com as partes interessadas em todos os níveis, exigindo 

também o empenho integral de todas as instituições públicas de natureza executiva 

e legislativa em nível nacional e local e uma articulação clara das responsabilidades 

de cada uma das partes interessadas públicas e privada” (Marco de Sendai, 2015).

O referido marco em sua terceira prioridade (Investir na redução do risco de de-

sastres para resiliência), apresenta o item 30 (i) e o item 30(j) do contexto nacional 

e local que versam:
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“[...] i) Aumentar a resiliência dos sistemas nacionais de saúde, inclusive 

através da integração da gestão do risco de desastres no atendimento de saúde 

primário, secundário e terciário, especialmente em nível local; capacitar os pro-

fissionais da saúde para compreender o risco de desastres e aplicar e implementar 

abordagens de redução do risco de desastres no trabalho em saúde; e promover 

e reforçar as capacidades de formação no domínio da medicina de desastres; e 

apoiar e treinar grupos comunitários de saúde sobre abordagens à redução do 

risco de desastres em programas de saúde, em colaboração com outros setores, bem 

como sobre a implementação do Regulamento Sanitário Internacional (2005) 

da Organização Mundial de Saúde; 

Melhorar o projeto e a implementação de políticas de inclusão e mecanismos 

de proteção social, inclusive por meio do envolvimento da comunidade, inte-

grados com programas de melhoria dos meios de subsistência e acesso a serviços 

básicos de saúde, inclusive saúde materna, neonatal e infantil, saúde sexual e 

reprodutiva, segurança alimentar e nutrição, habitação e educação, para a er-

radicação da pobreza, com o objetivo de encontrar soluções duradouras na fase 

pós-desastres e de capacitar e ajudar as pessoas desproporcionalmente afetadas 

por desastres” (Marco de Sendai, 2015).

O texto base do Marco de Sendai dispõe ainda na terceira prioridade, agora 

no contexto global e regional (item 31) de mais alguns itens que norteiam a for-

ma como devem ser promovidas as relações entre autoridades, redes acadêmicas 

e entidades:

“[...] (c) Promover a cooperação entre entidades e redes acadêmicas, científi-

cas e de pesquisa e o setor privado a fim de desenvolver novos produtos e serviços 

para ajudar a reduzir o risco de desastres, particularmente aqueles que poderiam 

ajudar os países em desenvolvimento em seus desafios específicos;

(e) Intensificar a cooperação entre autoridades de saúde e outras partes inte-

ressadas relevantes para aumentar a capacidade de países para a gestão do risco 

de desastres para a saúde, implementar o Regulamento Sanitário Internacional 

(2005) e construir sistemas de saúde resilientes” (Marco de Sendai, 2015).
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Desta forma, e em consonância com as competências exigidas de um oficial 

superior do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, faz-se mis-

ter sugerir que a disciplina seja a este curso incorporada, a fim de proporcionar ao 

oficial superior condições de gerir de forma articulada, proativa e com expertise as 

políticas de seus setores quando da necessidade de integração das mesmas na redu-

ção de risco de desastres.

ABMDPII (Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II)

CFO

Ementa: O CFO é caracterizado como nível de formação do oficial em 

Defesa Civil e tem por objetivo apresentar e preparar o militar dentro da 

disciplina, a fim de que seja instruído no contexto histórico da defesa Civil 

Mundial, Nacional, Estadual e Municipal, fazendo identificação da ação 

do CBMERJ enquanto parte da Defesa Civil Estadual, além de apresentar 

a COBRADE, analisando de forma crítica os conceitos de Defesa Civil e 

conceito de desastres e suas classificações, a Lei 12.608 – Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, a Normativa n.⁰ 01 de 24 de agosto de 2012, 

a Coordenação de operações em Defesa Civil, orientando o futuro oficial 

sobre suas atribuições ao assumir uma subseção de Defesa Civil em uma 

unidade operacional, além de apresentar o Marco de Sendai. Sendo este 

um nível de capacitação do cadete, ao findar o curso é esperado que o 

militar possua preparo e desenvoltura diante dos conhecimentos em De-

fesa Civil, de forma a executar sua função dentro da corporação com a 

capacidade de tomar decisões numa interação harmônica entre as leis, as 

estruturas e as ações de Defesa Civil, objetivando uma resposta eficaz e 

priorizando as ações preventivas de redução do risco de desastres.

Carga horária: 240 horas (01 módulo de 60 horas e 02 módulos de 90 horas).

Justificativa para a reinserção da disciplina Defesa Civil no Curso de For-

mação da ABMDPII

Cabe destacar que: “Verifica-se que o distanciamento entre teoria e prá-

tica permite que surjam espaços de verdades cristalizadas, dogmatizadas e 

inquestionáveis. Somente com a associação entre essas duas faces da prática 
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profissional é que o indivíduo consegue investir no aprimoramento do capital 

cultural da atividade [...] Assim, os professores devem dinamizar e tornar 

consciente as teorias que fundamentam a sua prática, de modo a poder ques-

tioná-las e constituí-las elementos próprios de uma economia do saber”  

(P. A. M. J. da Costa, 2010).

Desta forma, é imprescindível que a disciplina Defesa Civil seja pautada em conte-

údos teóricos, mas que hajam seguimentos de aulas práticas, em campo, com o objetivo 

de formar cadetes preparados para agirem com expertise nas ações de Defesa Civil.

Para tanto, é proposto que sejam inseridos três módulos de Defesa Civil, sendo 

um de 20 horas no primeiro ano e mais dois de 30 horas nos dois outros anos na 

grade curricular da academia, a fim de preparar com eficiência e eficácia os futuros 

oficiais do CBMERJ.

Cabe ressaltar que, há o anseio de que a grade curricular da academia seja am-

pliada para 4 anos, o que facilitaria o posicionamento dos módulos de Defesa Civil.

Analisando o currículo antigo e o novo currículo da Academia de Bombeiro 

Militar D. Pedro II, publicado no Boletim da SEDEC/CBMERJ número 033 de 

24/02/2016, e de posse da grade curricular do 3⁰ ano para o ano de 2017, conclui-

-se que a disciplina de Defesa Civil, que possuía uma carga horária de 30 horas 

presente somente no último ano de formação dos cadetes, agora no novo currículo 

fora extinta. 

A Constituição Federal vigente, no Capítulo III, artigo 144, parágrafo quinto, 

afirma: “Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil” (Brasil, C. R. F., 1988).

Segundo texto de Mauro Cerri Neto, em Aspectos jurídicos da ações de Defesa 

Civil, 2007: “Uma Defesa Civil que planeja suas atividades com antecedência e que 

se articula bem com os diferentes organismos existentes na sua comunidade está no ca-

minho certo para prestar um serviço público de qualidade. Planejamento e articulação 

são atividades que se complementam e que possibilitam uma adequada coordenação das 

atividades de defesa civil” (M. C., Neto, 2007).

A Constituição da República, no capítulo da “Segurança Pública” Art. 144, § 5º 

determina: “Aos corpos de bombeiros militares [...] incumbe a execução de atividades de 

defesa civil” (Brasil, C. R. F., 1988).
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Ainda segundo Mauro Cerri Neto: “As atividades de Defesa Civil [...] têm nature-

za jurídica de serviço público propriamente dito, de caráter uti universi e sua prestação 

é tida como própria do Estado” (M.C., Neto, 2007).

Em consonância a isso, a lei 12.608 em seu Artigo 9o encerra: “Art. 9o Compete à 

União, aos Estados e aos Municípios: V - oferecer capacitação de recursos humanos 

para as ações de proteção e defesa civil” (Lei 12.608, 2012).

Ainda nesta lei, o artigo 18 cabe ser ressaltado quando afirma que os agentes 

públicos são considerados agentes de proteção e defesa civil.

Além disso, o artigo 29 da referida lei, altera o artigo 26 da lei 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que passa a vigorar com o dever implícito 

de que os princípios da Proteção e Defesa Civil sejam integrados como conteúdos 

obrigatórios nos currículos do ensino fundamental e médio (Lei 9.394, 1996).

Assim, torna-se de certa maneira incoerente que se tenha conseguido este avan-

ço na lei e esta determinação não seja seguida na formação daqueles que serão po-

tenciais mantenedores da estratégia de redução de risco de desastres.

Diante de tal constatação, faz-se ainda necessário um breve levantamento do que 

diz o Marco de Sendai acerca da formação e aperfeiçoamento dos profissionais agentes 

da Defesa Civil, não mais vistos como tal, e sim como agentes para redução de risco de 

desastres, além de voltar os olhos à Lei 599/82, que dispõe sobre o ensino de Bombei-

ro Militar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Desta forma, “Prevenir novos riscos de desastres e reduzir os riscos de desastres 

existentes, através da implementação medidas econômicas, estruturais, jurídicas, so-

ciais, de saúde, culturais, educacionais, ambientais, tecnológicas, políticas e institu-

cionais integradas e inclusivas que previnam e reduzam a exposição a perigos e a 

vulnerabilidade a desastres, aumentar a preparação para resposta e recuperação, e, 

assim, aumentar a resiliência” (Marco de Sendai, 2015), é um dos objetivos bus-

cados pelo referido marco.

Além disso, a exigência de formação do profissional funcionário público 

no que tange a redução de risco de desastres, fica bem clara nos itens (g), (j) 

e (l) da prioridade de ação 1 - contexto nacional e local, do Marco de Sendai: 

“[...] (g) Ampliar o conhecimento de funcionários do governo de todos os níveis, 

sociedade civil, comunidades e voluntários, bem como do setor privado, por meio 
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do compartilhamento de experiências, lições aprendidas, boas práticas e formação 

e educação sobre a redução do risco de desastres, incluindo o uso de mecanismos 

existentes de formação e educação e aprendizagem entre pares.(j) Reforçar a capaci-

dade técnica e científica de aproveitar e consolidar os conhecimentos existentes, bem 

como desenvolver e aplicar metodologias e modelos para avaliar riscos de desastres, 

vulnerabilidades e exposição a todos os perigos.(l) Promover a incorporação de co-

nhecimento sobre o risco de desastres – incluindo prevenção, mitigação, preparação, 

resposta, recuperação e reabilitação – na educação formal e não-formal, bem como 

na educação cívica de todos os níveis e no ensino e treinamento profissionalizante” 

(Marco de Sendai, 2015).

Segundo o Marco de Sendai, “Treinar funcionários e voluntários para trabalho 

em resposta a desastres e aprimorar as capacidades técnicas e logísticas a fim de garantir 

uma melhor resposta em situações de emergência além de promover exercícios regulares 

de preparação para desastres, resposta e recuperação, incluindo exercícios de evacuação, 

treinamento e estabelecimento de sistemas de apoio para áreas específicas, com o objetivo 

de assegurar uma resposta rápida e eficaz aos desastres e aos deslocamentos relacionados, 

incluindo acesso a um abrigo seguro, alimentos essenciais e suprimentos não alimentí-

cios de ajuda, conforme adequado às necessidades locais (Sendai, 2015), são citações 

importantes acerca da prioridade quatro, que também “aponta para a necessidade de se 

reforçar a capacidade das autoridades locais para evacuar as pessoas que vivem em áreas 

propensas a desastres” (Marco de Sendai, 2015).

Também dentro da mesma prioridade, o marco incita a promoção de protocolos 

regionais facilitando o compartilhamento de capacidades de resposta e recursos no 

curso e posteriormente a catástrofes, além de enfatizar a necessidade de treinamento 

da força de trabalho para resposta a desastres.

Quando o documento aborda o papel de cada uma das partes interessadas no 

objetivo do marco, pode-se extrair o item 36(b): “Academia, entidades e redes 

científicas e de pesquisa devem: concentrar-se nos fatores e cenários de risco de de-

sastres, incluindo novos riscos de desastres, a médio e longo prazo; intensificar a 

pesquisa para aplicação regional, nacional e local; apoiar a ação de comunidades 

e autoridades locais; e apoiar a interface entre política e ciência para a tomada de 

decisões”, que termina por embasar a presente justificativa, por falar das atribui-
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ções das redes científicas e de pesquisa, academia e entidades, no que se refere 

ao seu compromisso enquanto agente formador de opinião e gerador de apoio 

na tomada de decisões.

A Lei 599/82, já em seu artigo 1⁰, estabelece que: “O Corpo de Bombeiros do 

Estado do Rio de Janeiro (CBERJ) manterá um sistema de ensino próprio, denominado 

Ensino de Bombeiro-Militar, com a finalidade de proporcionar ao seu pessoal na ativa, 

a necessária qualificação e habilitação para o exercício dos cargos e funções previstos em 

sua organização básica” (Lei 599, 1982).

No artigo 4⁰, a Lei 599/82, afirma que o ensino de bombeiro-militar deverá se 

desenvolver segundo a linha de ensino de bombeiro-militar operacional, com foco 

no preparo e no adestramento de pessoal.

Já o artigo 7⁰ da referida lei, aborda a legislação que regulamenta a mi-

nistração do ensino na corporação: “O ensino fundamental será ministrado em 

consonância com a legislação que regula o ensino no País, obedecidos os seus graus, 

mantida a correspondência curricular e assegurados os direitos que lhe são corres-

pondentes” (Lei 599, 1982).

Cabe ressaltar que a Matriz Curricular Nacional, da Secretaria Nacional de Se-

gurança Pública, “[...] um referencial teórico-metodológico para orientar as ações for-

mativas - inicial e continuada - dos profissionais da área de segurança pública - Polícia 

Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, independentemente do nível ou 

da modalidade de ensino que se espera atender” (M. C. Nacional, 2014)  apresenta 

em sua Malha curricular para as ações formativas do Corpo de Bombeiros Militar, 

dentro da área temática I -  Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança 

Pública, a disciplina Sistema de Defesa Civil, além de na área temática IV - Modali-

dades de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos, a disciplina Atuação do Bombeiro 

Militar diante de Desastres.

Diante do exposto e amparado pelo fato de que é a Academia de Bombeiro 

Militar D. Pedro II o berço dos comandantes do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro e sendo esta corporação pertencente à Secretaria de Estado 

de Defesa Civil, faz-se mister que o cadete ali formado seja preparado para exercer 

funções das mais variadas, dentro e fora da corporação, e que no interior desta for-

mação acadêmica e profissional esteja a disciplina de Defesa Civil.
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CFAP (Centro de Formação e Aperfiçoamento de Praças)

CFSD

Ementa: A disciplina de Defesa Civil abordará os aspectos teóricos 

e práticos de modo a possibilitar que o soldado formado tenha conhe-

cimento dos principais aspectos da Defesa Civil, do contexto histórico 

da Defesa Civil Mundial e Nacional, fazendo identificação da ação do 

CBMERJ enquanto parte da Defesa Civil Estadual, além de apresentar o 

COBRADE, o conceito de Desastres, a Lei 12.608 e a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, de forma a ter condições de intervir nas ações 

de resposta de forma esclarecida e funcional. Sendo este um nível basi-

camente de execução, é esperado que o militar conclua este curso com a 

apreensão dos conceitos básicos, de forma a executar sua função dentro 

da corporação com a destreza exigida.

Carga horária sugerida: 30 horas.

CFC

Ementa: A disciplina de Defesa Civil abordará os aspectos teóricos e 

práticos de modo a possibilitar que o cabo formado tenha conhecimen-

to dos principais aspectos da Defesa Civil, de forma a ter condições de 

intervir nas ações de resposta de forma esclarecida, funcional e integra-

da iniciando um processo de desenvolvimento dos conteúdos. O CFC 

é caracterizado como nível de formação integrada em Defesa Civil e tem 

como objetivo apresentar a disciplina aos cabos a fim de que sejam instru-

ídos no contexto histórico da Defesa Civil Mundial e Nacional, fazendo 

identificação da ação do CBMERJ enquanto parte da Defesa Civil Esta-

dual, além de abordar o conceito de Desastres, a Lei 12.608 com a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, numa visão mais abrangente da estu-

dada no CFSD. Ressalta-se que faz-se necessária uma abordagem diferente 

dos conteúdos neste curso, iniciando um processo de reflexão e análise dos 

mesmos por parte dos alunos, uma vez que a função do cabo se assemelha 

à do soldado, mas é preciso preparar o militar para ir galgando melhorias 

em suas ações. Para tanto, o estímulo à instrução é importantíssimo. Fazer 
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o militar enxergar que o curso interno da corporação o valoriza, o faz 

crescer em conhecimento, gera no mesmo uma motivação ao ensino e 

instrução, que culminará por formar militares mais dispostos a cumprir 

com excelência sua função no CBMERJ.

Carga horária sugerida: 20 horas.

CFS

Ementa: A disciplina de Defesa Civil abordará os aspectos teóricos e 

práticos de modo a possibilitar que o sargento formado tenha conhecimen-

to dos principais aspectos da Defesa Civil, de forma a intervir nas ações 

de resposta de maneira esclarecida, funcional e integrada num processo de 

desenvolvimento dos conteúdos que permita tomar decisões no tocante ao 

controle e direcionamento da tropa nas ações de resposta em Defesa Ci-

vil para as quais estiver designado. O CFS é caracterizado como nível de 

aprofundamento em Defesa Civil e tem por objetivo tornar mais amplos 

aos sargentos os conhecimentos na disciplina, no que tange a classificação 

dos desastres, a Estrutura Organizacional da Defesa Civil a nível Estadual e 

Municipal, uma visão crítica da Lei 12.608, as Ações de Defesa Civil, além 

da atuação do bombeiro militar nestas ações de Defesa Civil. Sendo este um 

nível de capacitação técnica e tática, é esperado que o militar conclua o mes-

mo com o aprofundamento dos conceitos, de forma a executar sua função 

dentro da corporação otimizando as ações e direcionando seus subordinados 

para realização de um trabalho proativo nas situações de desastres.

Carga horária sugerida: 30 horas.

CAS

Ementa: O CAS é caracterizado como nível de aperfeiçoamento em Defe-

sa Civil e tem por objetivo preparar o militar dentro da disciplina, analisando 

de forma crítica os conceitos em Defesa Civil, a Lei 12.608 – Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, a Normativa n⁰ 01 de 24 de agosto de 2012, a 

Coordenação de operações em Defesa Civil além do Marco de Sendai.

Carga horária sugerida: 30 horas.
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CHOAE

Ementa: Sendo este um nível de capacitação ao oficialato, é es-

perado que o militar conclua este nível com preparo e desenvoltura 

diante dos conhecimentos em Defesa Civil, próprios a um oficial do 

CBMERJ, analisando de forma crítica os conceitos, a Lei 12.608 – 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Normativa n⁰ 01 de 

24 de agosto de 2012, a Coordenação de operações em Defesa Civil, o 

Marco de Sendai(2015-2030), de forma a executar sua função dentro 

da corporação com a capacidade de tomar decisões numa interação 

harmônica entre as leis, as estruturas e as ações de Defesa Civil, obje-

tivando uma resposta eficaz e valorizando a mitigação na redução de 

riscos de desastres.

Carga horária sugerida: 60 horas.

Especificação dos conteúdos inseridos em Defesa Civil

Dentro da disciplina Defesa Civil, foram mantidos alguns conteúdos do currí-

culo avaliado e outros foram sugeridos.  De forma a esclarecer esses conteúdos, é 

apresentado um desdobramento dentro de cada um deles, facilitando a abordagem 

dos mesmos pelos instrutores.

É sugerida que essa abordagem de conteúdos se dê de forma gradual, apresentando 

dois grandes níveis que seriam aqueles trabalhados com praças e oficiais. No interior 

de cada grande nível, a abordagem dos conteúdos deverá ser realizada seguindo um 

nivelamento em graus de aprofundamento no assunto.

Desta forma, os conteúdos são abordados em graus, sendo para:

Praças:

I(p) – Formação,

II(p) – Análise,

III(p) – Aprofundamento e

IV(p) – Aperfeiçoamento

Oficiais:

I(o) – Formação,

II(o) – Gerenciamento e

III(o) – Gestão.
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Proposta de inclusão do EAD em Defesa Civil como pré-requisito de 

aprendizagem para a disciplina de Defesa Civil nos cursos CAO e CSBM

Cabe ressaltar que devido ao fato de o oficial após sua formação permanecer 

atualmente um longo período de “gap de instrução”, voltando às cadeiras de ensino 

somente quando convocados para o CAO, propõe-se que neste intervalo, o oficial 

receba a devida instrução ao aprimoramento e atualização em Defesa Civil através 

de educação continuada da disciplina, por meio de sistema EAD, que possibilitará 

tal aprimoramento sem que seja necessário o deslocamento do militar de sua função 

e sem o custo para a corporação, o que haveria, caso o mesmo fosse presencial.

Além disso, e nesse ínterim, também se faz necessária uma proposta que viabili-

ze a efetiva implementação do currículo sugerido no CAO e CSBM para os oficiais 

que não tenham sido ainda formados nos padrões do referido currículo.

Isso se dá pelo fato de que a proposta do curso de aperfeiçoamento de oficiais 

seria o gerenciamento em Defesa Civil e a do CSBM seria a gestão em Defesa Civil 

abordando políticas nesse sentido.

Diante disso, propõe-se que estes oficiais façam um curso no ambiente virtu-

al, comparativamente ao que se faz em universidades, de forma a nivelar os co-

nhecimentos em Defesa Civil dos alunos para que a disciplina possa ser abordada 

em acordo com a ementa proposta em cada curso, não necessitando portanto de 

uma abordagem básica dos conteúdos para que o objetivo da disciplina no CAO e 

CSBM seja alcançado.

Proposta de nivelamento de instrutores em Defesa Civil pela ESDEC

Segundo o Manual do CETEO (Curso Expedito de Técnicas de Ensino para 

Oficiais) da Diretoria Geral de Ensino e Instrução do CBMERJ:

“Na educação, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar, 

de forma consciente, o processo educacional de modo a oportunizar mudanças de pen-

samentos, ações e condutas. Essa estruturação é resultado de um processo de planeja-
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mento que está diretamente relacionado à escolha do conteúdo, de procedimentos, de 

atividades, de recursos disponíveis, de estratégias, de instrumentos de avaliação e da 

metodologia a ser adotada por um determinado período de tempo” (CETEO,2014).

Desta forma, ainda segundo o CETEO, “[...] fica mais difícil, para os discentes, 

atingirem o nível de desenvolvimento cognitivo, por não saberem exatamente o que deles 

é esperado durante e após o processo de ensino”.

Assim, definir clara e estruturada os objetivos instrucionais, levando-se em con-

sideração a absorção de conhecimento  e de competências acordadas ao perfil do 

profissional, “[...] direcionará o processo de ensino para a escolha adequada de estraté-

gias, métodos, delimitação do conteúdo específico, instrumentos de avaliação e, conse-

quentemente, para uma aprendizagem efetiva e duradoura” (CETEO, 2014).

Ressalta-se que a Esdec, “ [...] coopera para a formação e capacitação de profissio-

nais ligados à área de Defesa Civil de forma que possibilite um melhor planejamento e 

gerenciamento de ações coordenadas de resposta” (SUOP, 2015).

Vale apontar que a ESDEC possui em sua grade de cursos, um especificamente vol-

tado para o Nivelamento e Preparação de Instrutores em Defesa Civil, além de possuir 

cursos diversos nesta área, formando profissionais com competência para atuação efetiva 

no tocante às ações exigidas por suas funções específicas na redução de risco de desastres.

Isto posto, cabe propor que os instrutores da disciplina de Defesa Civil do CB-

MERJ, sejam prioritariamente nivelados pela única Escola de Defesa Civil do país (ES-

DEC,2014) a fim de que seja padronizada a instrução da disciplina nos cursos e os 

objetivos inerentes a cada fase de aprendizagem sejam alcançados com eficiência e efi-

cácia, proporcionando uma instrução significativa, que gere resultados visíveis nas ações 

de Defesa Civil que competem ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 

Conclusão

Após as demonstrações, discriminações e análises feitas ao longo do trabalho, é 

possível obter a ciência de que algumas atualizações curriculares de fazem necessá-

rias nos cursos de Formação e Aperfeiçoamento do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro.
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A atualização curricular dos mesmos se faz necessária devido à natureza expan-

siva dos âmbitos ramificados pelas ciências próprias da Defesa Civil, tendo em vista 

que o preparo dos membros da corporação cada vez mais exige o conhecimento 

múltiplo dessa área tão necessária à sociedade.

Amparado pelas exposições curriculares atuais, em contrapartida às perspectivas 

do mundo em relação ao preparo para redução de riscos de desastres, urge uma 

revisão curricular para que os militares tenham competências, habilidades e conhe-

cimentos adquiridos nessa área de atuação ao mesmo tempo em que se deve buscar 

uma equiparação na formação do Bombeiro Militar, quanto às atividades de com-

bate à incêndios, salvamento e Defesa Civil.

Recomenda-se ainda a intensificação dos estudos e uma vivência prática das ca-

rências observadas naqueles que se dedicam à citada área, não sendo descartada uma 

reavaliação curricular e comprobatória como a que foi elaborada por este trabalho, 

pois toda mudança exige um comprometimento e ações que devem ser pautadas em 

dados específicos, como o referido trabalho procede.

Diante deste estudo e da motivação para uma aprendizagem significativa por 

parte dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, faz-se importante desta-

car que as pesquisas acerca deste assunto não se encerram neste trabalho.

Além disso, é necessário que se concretizem ações aqui propostas para que, a 

partir de um novo posicionamento, o ensino na corporação seja cada vez mais valo-

rizado por seus militares alunos e que os mesmos possam utilizar os conhecimentos 

adquiridos para seu enriquecimento e consequentemente da corporação.

Cabe ainda à instituição uma adequada avaliação da utilização dos recursos de 

EAD como suporte prático para resolver as definições de distribuição de carga ho-

rária nas disciplinas relacionadas à Defesa Civil, posto que esta ferramenta já provou 

ser segura e confiável no desenvolvimento de conceitos e avaliações continuadas, 

elementos que geram a segurança pedagógica no processo de aprendizagem.

Constata-se que, se é desejo uma corporação cada vez mais preparada na redução 

de riscos de desastres, cabe diretamente uma reformulação do ensino prático-teórico 

nas unidades de ensino, sendo este o caminho mais seguro para o enfrentamento de 

futuras adversidades com a expectativa de excelência que é e sempre será o grande 

comprometimento desta corporação.
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Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apre-

sentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os 

investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais cons-

cientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, 

como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discus-

são sobre a dimensão do pragmatismo e do risco1, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação 

do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da 

pré-catástrofe (…) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção 

e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, 

correspondente à fase de socorro (…) [e] a fase de pós-catástrofe, durante 

a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam re-

equacionar procedimentos, assim como restruturar cenários de atuação. Um dos 

campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos 

e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e 

à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam 

respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. 

Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis 

de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas 

1 Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, 
N., Siena, M. e Malagoli, M.A., Riscos de desastres relacionados à água. São Paulo: RiMa Editora.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=


alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais ten-

dencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para 

situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionai de diferente escala de 

afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação 

intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). 

Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do 

território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situa-

ções de perigo iminente em situação de risco natural. 

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação 

constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a co-

munidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe 

entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é 

uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estu-

dos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade. 

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, 

seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-

-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar 

(por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar edu-

cativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e 

difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos 

cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, 

continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e 

do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.
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A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por 
um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir 
aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de 
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populações afetadas.
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A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por 
um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir 
aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de 
risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da 
previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados 
derivam da investigação científica realizada na área da formação, 
do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir 
da análise da diversidade fatual, pretende-se contribuir para 
aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas 
possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge 
olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os 
estudos cindínicos possam manter o seu caráter inovador e 
utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 
momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das 
populações afetadas.
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