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RESUMO

Este estudo sobre a formação dos profissionais de defesa civil surgiu a partir da
inquietação em relação ao modo como os instrutores fundamentavam suas ações
didáticas nos cursos da referida área e a contribuição desta prática para a
construção de uma nova identidade profissional. Ao mesmo tempo, sua realização
foi motivada pelo interesse pessoal e profissional em contribuir com a investigação
sobre o ensino de defesa civil, tema carente de pesquisas, especialmente no Ceará.
Este trabalho tem como objetivo analisar os processos de formação destinados aos
profissionais de defesa civil que atuam no enfretamento de situações adversas.
Trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo, no qual se buscou adotar a
pesquisa descritivo-exploratória utilizando fontes bibliográficas e documentais. No
que se refere à abordagem documental considerou-se a legislação relacionada ao
ensino de defesa civil: Leis, Decretos, Cursos da Secretaria Nacional de Defesa
Civil, a Matriz Curricular do CODC e a Matriz Curricular da Secretaria Nacional de
Segurança Pública. No campo bibliográfico realizou-se uma revisão literária
discorrendo sobre a educação, a formação inicial e continuada, o habitus e campo
do profissional de defesa civil. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um
questionário que foi aplicado junto a quatorze alunos e sete professores, integrantes
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC). Desse modo foi possível
analisar dados referentes à didática e às atividades que versam sobre a teoria e a
prática, identificando a existência de lacunas que dificultam uma formação eficaz e
compatível com as atividades desenvolvidas em trabalho de enfretamento dos
desastres. Necessário se torna a execução de ações, sob os aspectos de recursos
financeiros e humanos (quantitativos e qualitativos) condizentes com a importância
da Defesa Civil Estadual.

Palavras-chave: Defesa Civil. Formação inicial. Ensino. Segurança Pública.

ABSTRACT

This study on the training of civil defense arose out of concern over the way in
justifying their actions instructors teaching courses in that area and the contribution of
this practice for the construction of a new professional identity. At the same time, its
implementation was motivated by personal and professional interest in contributing to
research on the teaching of civil defense, a subject in need of research, especially in
Ceará. This paper aims to analyze the processes of training for professionals who
work in civil defense coping in adverse situations. This is a qualitative and
quantitative study, in which it sought to adopt the descriptive and exploratory using
bibliographic and documentary sources. With regard to the documentary approach
was considered relevant legislation relating to the teaching of civil defense: Laws,
Decrees, National Bureau of Courses for Civil Defense, the NCM and NCM CODCO
of the National Secretariat of Public Security. In the field there was a bibliographic
review of the literature discussing education, initial and ongoing training, habitus and
field training of civil defense. It was used as an instrument of data collection a
questionnaire was applied to fourteen students and seven teachers, members of the
State Coordination of Civil Defense (CEDEC). Thus it was possible to analyze data
related to teaching and activities which focus on theory and practice, identifying the
existence of gaps that hinder effective training and consistent with the activities
developed in the work of disaster coping. Becomes necessary to perform actions,
under the aspects of financial and human resources (quantitative and qualitative)
consistent with the importance of the State Civil Defense.

Keywords: Civil Defense. Initial training. Education. Public Safety.
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1 INTRODUÇÃO

Pode-se afirmar que a humanidade possui uma existência relativamente
recente se comparada a outros seres e mesmo assim já foram catalogadas
grandiosas catástrofes no planeta, resultando em milhares de mortos e
desabrigados.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros são os órgãos legalmente
designados para atender aos diversos acontecimentos que envolvem situações
críticas ou desastres, a saber: inundações, enchentes, secas, deslizamentos, abalos
sísmicos e outros fenômenos que fazem parte da natureza geográfica brasileira.

No entanto, quando se fala em Defesa Civil para a grande maioria da
população

e

até

mesmo

para

algumas

Instituições

Públicas,

surgem

questionamentos sobre o seu real significado e consequentemente sobre o processo
de formação de seus profissionais.

A partir de sua vivência profissional, o autor do presente trabalho
percebeu o quanto a qualidade nas ações de Defesa Civil está relacionada aos
programas de formação profissional de seus integrantes e que, embora ocorram
capacitações em áreas específicas, existe a necessidade de identificar possíveis
falhas e aprimorar os processos de formação inicial e continuada.

Outro fator importante é a relação acadêmica e profissional que este autor
apresenta com o tema, visto pertencer ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Ceará e ter formação em Ciências Humanas, no curso de Letras. Exercendo assim
uma dupla função: educador e bombeiro militar, inclusive deslocando-se algumas
vezes ao interior do estado para atuar em ações de resposta da área da defesa civil.

A formação dos profissionais de defesa civil começa a ganhar espaço em
discussões

relacionadas

às

necessidades

de

recursos

humanos

para

o

enfrentamento dos problemas ambientais. Consequentemente, cursos de caráter
técnicos são implantados em municípios brasileiros, todavia, os gestores enfrentam

dificuldades para manter os técnicos capacitados, pois, na sua grande maioria,
essas instituições estão emaranhadas em questões político-partidárias, dificultando
a permanência destes profissionais na instituição.

Analisando essas dificuldades, percebe-se cada vez mais a necessidade
emergente de se utilizar de tentativas mais ousadas, buscando novas estratégias
teóricas e metodológicas para a construção de uma formação mais contextualizada
às demandas locais e às mudanças climáticas.

Observa-se que as questões ambientais estão em destaque e que uma
parcela significativa das instituições envolvidas com o assunto busca a formação
profissional quer por meio de cursos técnicos, ou por meio de pesquisas científicas.

É fato que o comportamento do homem e a demanda social afetam e são
afetados por todos os estágios dos desastres. No entanto, observa-se que o modo
com o qual a população reage e se ajusta aos eventos adversos é fator decisivo
para definir quando este evento se tornará um desastre.

As situações complexas que envolvem tragédias naturais podem
comprometer a vida de muitas pessoas e para que os riscos sejam minimizados fazse necessário o monitoramento constante por parte de técnicos, especialistas e
principalmente da comunidade inserida no contexto, pois ela poderá vir a ser a
principal atingida.

Políticas públicas, estudos e pesquisas científicas visando contribuir para
a minimização dos desastres são constantemente realizadas no mundo inteiro, no
entanto a humanidade ainda não consegue prever o momento em que ocorrerá o
desastre, por isso a necessidade de enfatizar as ações de prevenção e,
principalmente, criar uma cultura ambiental na qual o Poder Público e a Sociedade
Civil aprendam a respeitar o meio ambiente e se adaptar às mudanças climáticas no
planeta.

É fundamental que os dirigentes deste País estabeleçam novas formas de
lidar com as questões climáticas a fim de não sofrer com resultados trágicos. Além
disso, é imprescindível aprender a observar os desastres que já ocorreram para
elaborar melhor as formas de atuação e prevenção.

A reflexão sobre o processo de formação dos profissionais atuantes nas
atividades de defesa civil precisa ser melhor compreendida visando intervenções
exequíveis tanto a nível teórico como prático, dessa forma tem-se um novo modo de
olhar a Defesa Civil. Levando em conta essas evidências, apresenta-se o seguinte
questionamento: Quais os processos formativos por que passa o profissional de
Defesa Civil cearense para o desempenho das atividades de enfrentamento dos
desastres?

Neste sentido pretendeu-se realizar um estudo com o objetivo analisar o
processo de formação dos profissionais de Defesa Civil no Estado do Ceará para o
enfrentamento dos desastres. O foco do trabalho foi direcionado para a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), notadamente para os
profissionais envolvidos no Curso Operacional de Defesa Civil (CODC).

A carência de informações sobre a formação em defesa civil é um fato
que merece ser destacado e que evidencia uma situação a ser bem mais observada
por parte de pesquisadores e estudiosos.

Por meio do presente contexto, constatou-se a necessidade de se ter um
aprofundamento na questão da formação em defesa civil, bem como um estudo
sobre a cultura preventiva, ressaltando as ações de ensino.

Por conseguinte, entende-se ser conveniente o desenvolvimento de um
novo programa formativo conduzido para a preparação de agentes públicos capazes
de atender à população de modo eficaz e, sobretudo com dignidade.

Outra questão importante nesta investigação foi quanto à abordagem do
problema, sendo configurado por uma pesquisa qualitativa e quantitativa, tratando os
objetivos

de

forma

descritivo-exploratória,

se

utilizando

de

procedimentos

bibliográficos e documentais, além de se empregar questionários para servir de base
como instrumento de coleta.

Realizou-se a revisão literária baseada em autores e fontes que
contextualizam a formação inicial e continuada, bem como nos saberes teóricos e
práticos da formação. Na pesquisa documental utilizou-se a legislação de defesa
civil, a Matriz Curricular Nacional para formação de agente de segurança pública e a
Matriz Curricular do CODC.

Para pesquisa de campo utilizou-se como instrumento de coleta de dados
um questionário com 18 questões, abertas e fechadas, direcionado a vinte e um
profissionais da defesa civil do Estado do Ceará investigando principalmente, sobre
a forma de aplicação de conteúdos teóricos e práticos, a eficácia dos programas
curriculares, a preparação para as atividades de defesa civil. Dessa forma,
verificando a existência de lacunas pontuais com destaque para o distanciamento
entre a aplicação da teoria na prática.

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, incluindo a
introdução. O capítulo II refere-se à revisão bibliográfica sobre a formação inicial e
continuada, a questão da teoria associada à experiência, o habitus profissional, o
campo e o capital cultural. Descreve-se neste tópico a questão da formação
profissional que deve ser permanente, a educação que propõe soluções e a
relevância da aprendizagem na prática.

Um estudo sobre o início e a evolução da Defesa Civil, bem como sobre a
legislação inerente ao assunto evidenciado consta do capítulo III. São descritas
ainda os aspectos referentes ao ensino de defesa civil, destacando apontamentos
da segurança global da população.

No capítulo IV se concentra a análise dos dados coletados por meio da
pesquisa de campo. Discorre-se ainda sobre a forma de coleta dos dados, a análise
das respostas e ao final se apresentam os resultados.

No capítulo V constam as considerações finais em que se verifica se o
objetivo foi atingido, de que forma esta pesquisa pode contribuir para a formação
dos profissionais de defesa civil e quais os caminhos apontados pela investigação.

Por fim, apresentam-se as Referências, os Apêndices e os Anexos.

2 O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO CONTINUADA

2.1 A educação como base para vida humana

Educar faz parte da natureza humana, todos os indivíduos são envolvidos
pela educação seja em casa, na rua, na igreja ou na escola. A vida está entrelaçada
com a educação, pois esta é essencial ao ato de aprender, ensinar e aprender-eensinar. A educação na forma de transmissão de saberes de geração a geração,
está presente nas comunidades desde quando ainda não existia a escola. Para
Freire (1987) a educação é como a palavra, uma conquista humana
Com a palavra, o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o
homem assume conscientemente sua essencial condição humana. E o
método que lhe propicia essa aprendizagem comensura-se ao homem todo,
e seus princípios fundam toda pedagogia, desde a alfabetização até os mais
altos níveis do labor universitário. A educação reproduz, assim, em seu
plano próprio, a estrutura dinâmica e o movimento dialético do processo
histórico de produção do homem. Para o homem, produzir-se é conquistarse, conquistar sua forma humana (FREIRE, 1987, p. 6).

A educação está presente na vida de qualquer pessoa, pois sempre há
oportunidade de se aprender algo. Piletti (1999, p. 138) aborda o aspecto do controle
social no qual a educação se insere afirmando
Ninguém escapa da educação. Ela é condição necessária para a vida
humana. Mas a educação é paradoxal; ao mesmo tempo que é instrumento
de controle social, ela contribui para a modificação das condições das
condições existentes; ao mesmo tempo em que oprime, liberta.

Analisando as reflexões de Émile Durkheim1, Piletti (1999, p 139) destaca
dois pontos importantes da educação: a educação ao mesmo tempo múltipla e una;
e a educação fundamentada na socialização metódica das novas gerações.

Segundo Piletti (1999, p. 138), há vários tipos de educação e não existe
uma educação igual em todos os tempos e todas as partes, no entanto existe um
1

Émile Durkheim foi o fundador da escola francesa de sociologia, posterior a Marx, que combinava a
pesquisa empírica com a teoria sociológica.

aspecto comum a todas as formas de educação que é a intenção de inserir nas
novas gerações as ideias, sentimentos e práticas que, segundo a sociedade, são
capazes de fazer delas pessoas adultas.

Em uma mesma sociedade, mesmo havendo maneiras diferenciadas de
pensar e agir de grupos particulares há sempre maneiras comuns a todos, que
formam sua unidade e constituem o patrimônio comum da humanidade (língua,
história, geografia, literatura). Desse modo, cada povo recebe, por meio da
educação, a herança comum a seu povo e à humanidade (PILETTI, 1999, p. 137).

É possível relacionar o contexto da educação aos desafios que os
profissionais enfrentam com o advento da modernização, Morin (2009, p. 19) expõe
sobre o assunto tratando da inteligência - habilidade presente na formação humana e discorrendo em torno dos problemas globais. Ele alerta para a questão da
inteligência falha que só sabe separar e que
reduz o caráter complexo do mundo a fragmentos desunidos, fraciona os
problemas e unidimensionaliza o multidimensional. É uma inteligência cada
vez mais míope, daltônica e vesga; termina a maior parte das vezes por ser
cega, porque destrói todas as possibilidades de compreensão e reflexão,
eliminando na raiz as possibilidades de um juízo crítico e também as
oportunidades de um juízo corretivo ou de uma visão a longo prazo.

Para Morin (2009), o modo como as pessoas têm raciocinado na busca de
soluções para os grandes problemas do planeta constitui um dos desafios que a
humanidade irá enfrentar. O autor observa que quanto mais multidimensional os
problemas se tornarem, maiores serão as incapacidades em entendê-los
multidimensionalmente e

quanto mais globais forem os problemas, mais

impensáveis se tornarão.

Ao

analisar

o

conteúdo

proposto

pelo

autor

compreende-se

o

correlacionamento com as atividades desenvolvidas pelo profissional de defesa civil
à medida que são planejadas em conjunto e interligadas com outros setores do
poder público e da sociedade. Morin (2009, p. 18) é contrário a educação que
“ensina a separar os objetos de seu contexto, as disciplinas umas das outras para
não ter que relacioná-las”.

O referido autor ainda defende a transdisciplinaridade aliada a uma
reforma do pensamento na qual aconteça a substituição do pensamento
fragmentado,

descontínuo,

compartimentado

pelo

pensamento

interligado,

relacional, contextualizado e ressalta:
A atitude de contextualizar e globalizar é uma qualidade fundamental do
espírito humano que o ensino parcelado atrofia e que, ao contrário disso,
deve ser sempre desenvolvida. O conhecimento torna-se pertinente quando
é capaz de situar toda a informação em seu contexto e, se possível, no
conjunto global no qual se insere (MORIN, 2009, p. 20).

O conhecimento se desenvolve a partir da capacidade de conceituar e
globalizar e não pela sofisticação, formalização e abstração. O conhecimento deve
mobilizar a atitude geral do espírito humano para resolver problemas. Por isso “a
necessidade de uma cultura geral e diversificada, capaz de estimular o emprego
total da inteligência geral, ou melhor dizendo, do espírito vivo” (MORIN, 2009, p. 21).

Morin (2009, p.16) analisando os avanços científicos pelos quais a
educação enfrentou considera que “só se pode preparar um futuro quando se salva
um passado, mesmo que estejamos num século em que forças de desintegração
múltiplas e potentes encontram-se em andamento”.

É nesse contexto da análise do passado, da experiência e da observação
dos fatos que a educação se instala na natureza humana com trocas de símbolos,
de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. Mas buscando sempre
a evolução do homem para torná-lo mais humano (BRANDÃO, 1995, p.14).

É sob esse aspecto dos avanços - considerando o aprendizado de
situações vivenciadas - e principalmente da busca por uma sociedade mais humana
que o profissional atuante nas ações de defesa civil necessita compreender a
realidade que lhe cerca para que possa exercer suas funções com eficácia.

É importante ressaltar que esse avanço só acontecerá à medida que os
profissionais de defesa civil se auto avaliarem, refletindo sobre sua prática docente e
buscando novas estratégias de ensino nas quais a teoria esteja associada a prática.

2.2 Aprendizado pela prática profissional

A sociedade está inserida em contextos históricos e culturais de sua
época, desse modo, cria sentidos que refletem sua maneira de conceber o mundo.
Por sua vez, a Defesa Civil, comportando uma historicidade, também é formada e
reformada dentro de um processo histórico de diálogos e disputas diante da
manifestação da humanidade e, por consequência, de produção de pensamentos
significativos sobre a relação da sociedade e da natureza.

A Defesa Civil desenvolve ações de segurança em favor do bem estar
social, desse modo, prima pela melhoria na qualidade de vida, prevenindo e
minimizando prováveis consequências aos afetados por situações críticas e/ou
desastres. E para que haja eficácia no atendimento à população é primordial a
análise dos acontecimentos passados, pois muito se aprende por meio da
experiência.

É nessa ótica que os profissionais de defesa civil têm aprendido, ao longo
dos tempos, com os acontecimentos, fortalecendo suas ações na análise dos
procedimentos adotados e experiências adquiridas no transcorrer de suas
atividades. E para uma melhor aplicação desse aprendizado são disponibilizados
cursos de formação e capacitação.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) entende a educação e a
capacitação de seus profissionais como um investimento, destacando que a pessoa
é o grande diferencial das organizações, tanto para melhor ou pior, dependendo do
grau de capacitação disponibilizado. Ressalta-se que não foi localizada na SEDEC
uma proposta pedagógica específica para a defesa civil.

Os cursos promovidos pela SEDEC são classificados como fechados, isto
é, destinados aos candidatos pertencentes aos órgãos ou instituições de defesa civil.
Além destes cursos, existem encontros regionais, seminários estaduais e municipais.

Embora ocorram cursos com acesso restrito, não se pode pensar em

Defesa Civil como uma instituição isolada, na verdade ela realiza suas atividades
com a participação de diversos órgãos, que interagem na busca de soluções para a
população e a educação está completamente inserida neste contexto.

2.3 Formação continuada e mudança de atitude

Para um melhor desempenho de suas funções é importante que os
profissionais continuem se capacitando a fim de buscar novos saberes e
acompanhar o processo natural de modernização. O mesmo deve acontecer com o
profissional de defesa civil, buscar uma formação contínua ou permanente,
relacionando os conhecimentos específicos à função e compreendendo outros
saberes que possam aprimorar o seu trabalho.

Demo (2006, p. 32) aponta sentidos fundamentais à formação
permanente destacando que a educação é muitas vezes relacionada a um
conhecimento de mercado, um produto que domina o produtor e que sofre constante
pressão para mudança: “O sentido da inovação não é definido pelo bem comum ou
pelas necessidades humanas fundamentais, mas pela lógica abstrata da mercadoria.
A inovação torna-se razão de si mesma, porque se confunde com a competitividade
globalizada”.

Contrapondo o sentido anterior aqui mencionado, Demo (2006, p.34)
defende outro sentido da educação contínua ao afirmar que “[...] a aprendizagem se
torna dinâmica constitutiva pela vida afora”. O autor admite que a formação seja um
processo e não um produto, algo que não começa e nem acaba, na verdade está em
constante progresso.
No conceito de formação permanente comparece, por isso, a expectativa de
grande profundidade de que a pessoa permaneça se repensando a vida
toda, mantendo-se atualizada pela via da habilidade de desconstrução e
reconstrução. Esta pressão, como regra, provém do mercado, mas não PE
esta a noção mais apropriada, claramente. Para manter-se competitivo, o
mercado precisa repensar-se toda hora. No caso do ser humano, o desafio
está no horizonte do bem comum, o que torna o desafio maior, por exemplo,
repensar a democracia, a política social e econômica, o igualitarismo, os

direitos humanos, as éticas, a multiculturalidade, etc. Não cabe colocar para
o ser humano que seu desafio maior é manter-se competitivo, porque
exacerbamos a tendência predatória, a gosto do mercado liberal (DEMO,
2006, p. 35-36).

Ao fazer referência a um provérbio nórdico: “formação é o que resta,
depois que se esqueceu tudo”, Demo (2006, p. 36) observa que a formação inicia
após a escola, é o momento caracterizado pela construção da autonomia, quando
não se esquece o que é construído pelo próprio autor. Dessa forma o autor relata
que a formação permanente indica que permanente é a mudança.
Demo (2006, p. 36) acrescenta ainda “[...] só permanece o que muda.
Embora possa parecer estranho, é a lei da vida: permanece enquanto muda, porque
viver é mudar, permanecer é mudar. Assim são feitas as identidades construídas
pela natureza”.

Ao elencar os sentidos atribuídos por Demo (2006) à formação, pretendese ressaltar a importância da ousadia na conquista do novo, algo inerente a qualquer
profissional que se julgue capacitado. O profissional de defesa civil também se
insere nesse contexto, pois necessita mudar para permanecer. Aqui se entende
mudar no sentido de se atualizar, buscar novos conhecimentos, sair da rotina, fugir
da repetência e refletir sobre novas práticas.

Demo (2006, p. 40) destaca ainda a formação relacionando-a às questões
da teoria e prática. Um assunto que engloba as ações de defesa civil e fornece
amparo as atitudes que serão adotadas na tentativa de melhor atender à população.
Para o autor ambos os conceitos (teoria e prática) são diferentes na lógica e na
dinâmica, no entanto um não vive sem o outro.

Segundo o autor, a teoria existe para desconstruir e reconstruir a prática,
e a prática para desconstruir e reconstruir a teoria. Quando se usa apenas a teoria,
nada acontece e se for usada somente a prática, permanecesse na rotina, não há
mudança. Ele afirma que
Formação permanente nos lembra, então, que, sendo teoria e prática
movimentos provisórios e interligados, é preciso saber ir e vir com elegância

e inteligência, precisamente para manter aberta a chance de aprendizagem.
Podemos aprender da teoria, à medida que formos capazes de sistematizar
ideias, definir bem conceitos e categorias, ordenar o pensamento, exercitar
o método. Podemos aprender da prática, à medida que formos capazes de
nos confrontar com desafios concretos e procurar soluções, mesmo que
sempre parciais. No mundo da teoria, temos chances ilimitadas, porque
nossa mente pode criar, até certo ponto, á vontade. No mundo da prática,
as chances se afunilam, porque toda prática é localizada e datada. Nunca
esgota a riqueza da teoria. Mas toda teoria só interessa se puder ser
praticada. Quem sabe desconstruir e reconstruir teorias e práticas, mantémse atualizado em duplo sentido: acompanha o que se faz na teoria e
realimenta-se com as mudanças que a prática impõe (DEMO, 2006, p. 40).

Uma pessoa bem formada tem em si o caráter da instigação para
reconstrução, possui a habilidade de estar em constante reflexão. É o indivíduo que
está ciente tanto da necessidade do consenso, quanto da necessidade de confronto.
Para Demo (2006, p. 47), aquele que não se confronta adota a característica do
opressor, embora a vida esteja repleta de confrontos. Ele trata da importância da
convivência, observando que
[...] conviver supõe parceiros, que ora colaboram, ora não colaboram, ora
aceitam, ora rejeitam, mas no todo, tornam possíveis consensos ao mesmo
tempo inteligentes e frágeis. E esta é uma das marcas mais profundas da
educação emancipatória.

Fazendo menção ao educador Paulo Freire, Demo (2006, p. 47) relata
que “educar é influenciar o aluno de tal modo que ele não se deixe influenciar. É
imprescindível ter no outro lado da relação não um submisso, subserviente, mas um
parceiro que pretendemos motivar a ponto de saber pensar por si mesmo”.

Analisando os sentidos apontados pelo autor e as demais reflexões
propostas anteriormente percebe-se que o processo de formação é o diferencial em
qualquer profissão e que não se constrói teoria sem prática, pois é a partir da
aplicação da teoria na prática que se define o profissional completo.

É válido então ressaltar que a função do profissional de defesa civil está
entrelaçada nessa temática, principalmente quando se trata da questão do confronto
com os desafios concretos e da busca por soluções. O profissional de defesa civil
vive um exercício constante entre teoria e prática.

2.4 O habitus na formação profissional

O conceito de habitus e campo, defendidos por 2Bourdieu (2004, p. 26),
serão aqui abordados, vinculando-os ao objeto de estudo deste trabalho, cujo tema
central é a formação dos profissionais de defesa civil da Coordenadoria Estadual do
Ceará. Para tanto, o que se segue dá ênfase às relações entre o processo de
formação e aos conhecimentos adquiridos pela experiência profissional.

2.4.1 Habitus segundo Pierre Bourdieu

Silva (2009, p. 62) afirma que o sociólogo francês Pierre Bourdieu
construiu seu trabalho englobando uma variedade de temas e objetos de estudos,
focando a sua análise nos fenômenos sociais tanto na perspectiva estrutural quanto
na relação entre os agentes dominantes e dominados.

De acordo com Silva (2009, p. 62), Bourdieu primava pela ruptura da
dicotomia entre o subjetivismo (visão da ordem social a partir da ação humana) e o
objetivismo (compreensão da ordem social como uma realidade externa e
independente da ação humana), visto que o crescimento de um em detrimento do
outro conduziria para uma interpretação errônea da realidade social.

Para a autora, Bourdieu se distanciava do imperialismo de um
subjetivismo ou de um objetivismo através de uma teoria que ele denominou de
habitus:
sistema das disposições socialmente construídas que, enquanto estruturas
estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do
conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de
agente (SILVA, 2009, p. 63).

A ideia de habitus não é algo novo, segundo Silva (2009, p. 63), esse
2

Sociólogo francês nascido em 1930, Pierre Bourdieu tornou-se célebre pelos seus estudos na área
da sociologia da cultura e da educação e também pelas suas teorias no domínio do poder.

conceito já havia sido utilizado anteriormente por muitos outros pensadores como
Hegel, Husserl, Weber, Durkheim e Mauss. No entanto, Bourdieu afirma que esses
autores refletiram sobre tal conceito de modo similar ao constituírem uma intenção
teórica semelhante.

Segundo Setton (2002, p. 61), no livro Architecture gothique et pensée
scolastique, Bourdieu retoma o conceito de habitus segundo uma ótica original e
aproveitando-se das reflexões de Erwin Panofsky3 sobre a relação de afinidade entre
a arte gótica e o pensamento escolástico4, propõe então um problema sociológico.
Bourdieu aponta que Panofsky não observou somente a correlação entre imagem e
as ideias de um período, mas relatou que tal similaridade seria referente a uma
educação sistemática apropriada de modo inconsciente e difusa.

De acordo com Miceli (1998, p. 348), Panofsky percebe esta similaridade
quando nota que hábitos mentais semelhantes aos dos escolásticos ou dos
arquitetos góticos estão presentes em qualquer civilização e sugere observar que
[...] os esquemas que organizam o pensamento do homens cultos, nas
sociedades dotadas de uma de uma instituição escolar, desempenham, sem
dúvidas, a mesma função que os esquemas inconscientes descobertos pelo
etnólogo, quando analisa criações como ritos ou mitos nos indivíduos de
sociedades desprovidas de tais instituições, a mesma função que essas
“formas primitivas de classificação”, que não podem ser percebidas
conscientemente, nem transmitidas de maneira explícita e metódica.

Miceli (1998, p. 349) compreende que Panofsky usou o conceito de
habitus para mostrar que a cultura não é só um código comum, nem mesmo um
repertório comum de respostas a problemas comuns ou um grupo de esquemas de
pensamento particulares e particularizados; é,
sobretudo, um conjunto de esquemas fundamentais, previamente
assimilados, a partir dos quais se engendram, segundo uma arte da
invenção semelhante à da escrita musical, uma infinidade de esquemas
particulares, diretamente aplicados a situações particulares” (MICELI, 1998,
p. 349).

3

Erwin Panofsky foi um crítico e historiador da arte alemão, um dos principais representantes do
chamado método iconológico, estudos acadêmicos em iconografia.
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A Escolástica (ou Escolasticismo) é uma linha dentro da filosofia medieval, de acentos notadamente
cristãos, surgida da necessidade de responder às exigências da fé.

A partir de pesquisas realizadas por Bourdieu a teoria do habitus recebeu
um significado mais preciso. Bourdieu fundamentou suas pesquisas na Argélia e
entre camponeses da região francesa de Béarn. O conceito de habitus surge então
da necessidade empírica de apreender as relações de afinidade entre o
comportamento dos agentes e as estruturas e condicionamentos sociais.
Trata-se de disposições adquiridas pela experiência, logo, variáveis
segundo o lugar e o momento. [...] Sendo produto da incorporação da
necessidade objetiva, o habitus, necessidade tornada virtude, produz
estratégias que, embora não sejam produto de uma aspiração consciente
de fins explicitamente colocados a partir de um conhecimento adequado das
condições objetivas, nem de uma determinação mecânica de causas,
mostram-se objetivamente ajustadas à situação. [...] Os agentes fazem, com
muito mais frequência do que se agissem ao acaso, “a única coisa a fazer”.
Isso porque, abandonando-se às intuições de um “senso prático” que é
produto da exposição continuada a condições semelhantes àquelas em que
estão colocados, eles antecipam a necessidade imanente ao fluxo do
mundo (BOURDIEU, 2004, p. 21 e 23).

Em pesquisas empreendidas na Argélia nos anos de 1950 e 1960,
Bourdieu (1963) observou a situação dos indivíduos arrancados de um universo rural
e submetidos a um ambiente urbano e consumista. Foi então formulada uma nova
noção de habitus: de alcance universal, tornando-se um instrumento conceitual, à
medida que possibilita examinar a coerência das características mais diversas de
indivíduos dispostos às mesmas condições de existência (SETTON, 2002).

Aproveitando das contribuições de Panofsky (SILVA, 2009, p. 63) que
tratam da reflexão sobre o pensamento escolástico, Bourdieu (1989) posiciona-se
contra a orientação mecanicista de Saussure5 e do estruturalismo. O conceito de
habitus defendido por Bourdieu foi construído
como uma teoria capaz de romper com o paradigma estruturalista,
uma maneira de escapar da alternativa do estruturalismo sem sujeito e
da filosofia do sujeito; seria uma maneira de reintroduzir os agentes na
estrutura social que tanto essas teorias tendiam a abolir e a transformá-los
em meros fenômenos da estrutura. A teoria de Bourdieu (habitus) procura
evitar que a sociologia veja as ações e percepções dos sujeitos como
independentes ou como uma execução mecânica a partir dos
determinismos estruturais (SILVA, 2009, p.63)

Silva (2009, p. 63) observa que Pierre Bourdieu também foi contrário a
5

Ferdinand de Saussure linguista suíço cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da
linguística enquanto ciência e desencadearam o surgimento do estruturalismo.

três tradições filosóficas e sociológicas que refletem sobre as produções simbólicas.
A primeira tradição considera os sistemas simbólicos como estruturas estruturantes.
A segunda percebe os sistemas simbólicos como estruturas estruturadas, os
símbolos são instrumentos de integração social que permitem a obtenção de
conhecimento e comunicação, possibilitando a aquisição de um consenso sobre o
sentido do mundo social e contribuindo para a reprodução da ordem social. A
terceira tradição considera os sistemas simbólicos como formas de dominação, isto
é, como um instrumento capaz de legitimar o poder de dominação de uma
determinada classe.

Analisando as reflexões de Bourdieu (1989) sobre essas tradições,
compreende-se que os sistemas simbólicos são estruturas estruturantes porque são
estruturadas; e que essas estruturas também estão presentes nas ações dos
indivíduos e exercem grande influência nas distinções e hierarquias de poder
existentes na sociedade.

Silva (2009, p. 64) considera então que o habitus seria
uma forma de estabelecer uma mediação entre a estrutura e a prática, ou
seja, as práticas sociais estariam associadas à forma como os indivíduos
percebem o mundo, elas são construídas a partir da posição em que
ocupam na estrutura social. O sujeito ao assumir uma determinada posição
nessa estrutura vivencia experiências que contribuirão para a construção
da sua subjetividade e orientarão suas ações ulteriores.

De acordo com Silva (2009, p. 64), Bourdieu entende que o espaço social
é organizado em três dimensões: os agentes se distribuem no espaço social
conforme seu volume global de capital possuído; de acordo com o peso que o
capital econômico e cultural adquire no conjunto do seu patrimônio; e finalmente, de
acordo com a evolução no tempo, do volume e da estrutura de seu capital.

Após permitir ao habitus passar por um processo de amadurecimento,
Bourdieu afirma ser o habitus um sistema de esquemas individuais, socialmente
constituídos de disposições estruturadas e estruturantes, adquirido nas e pelas
experiências práticas, frequentemente orientado para funções e ações realizadas no
dia-a-dia (SETTON, 2002, p. 63). É nesse contexto que o profissional de defesa civil

está inserido, pois é por meio da experiência vivenciada em campo com profissionais
experientes e em situações diferenciadas que ele aprende o exercício da função.

Para Setton (2002, p. 65), o habitus não pode ser entendido como
sinônimo de uma memória sedimentada e imutável, afirmando que ele é um sistema
em construção contínua, aberto e disponível a novas experiências. Afirma ainda ser
possível entendê-lo “como um sistema de disposição que predispõe à reflexão e a
uma certa consciência das práticas, se e à medida que um feixe de condições
históricas permitir”.

Setton (2002, p. 65) trata da constituição e disposição em que o habitus é
processado:
Em essência, o conceito de habitus busca romper com as interpretações
deterministas e unidimensionais das práticas. Quer recuperar a noção ativa
dos sujeitos como produtos da história de todo campo social e de
experiências acumuladas no curso de uma trajetória individual. Os habitus
individuais, produtos da socialização, são constituídos em condições
sociais específicas, por diferentes sistemas de disposições produzidos em
condicionamentos e trajetórias diferentes, em espaços distintos como a
família, a escola, o trabalho, os grupos de amigos e/ ou a cultura de
massa.

Com base nos conceitos mencionados acima se verifica que a maneira de
ser e de fazer do profissional de defesa civil, ou do educador, tem relação com a
socialização, que é um processo de formação do indivíduo que se prolonga por sua
história de vida, incorporando rupturas e continuidades.

Pozzobon (2008, p. 71) menciona os saberes que são inatos e trata da
socialização e dos espaços sociais.
Os saberes (esquemas, regras, hábitos, procedimentos) são produzidos
pela socialização, através do processo de imersão dos indivíduos nos
diversos espaços sociais (família, grupos, amigos, escola) nos quais eles
constroem, em interação com os outros, sua identidade pessoal e social.

Dessa forma também pode ser trabalhada a atuação dos agentes sociais,
pois à medida que estão interagindo com as comunidades, contribuem para uma
construção social melhor.

A articulação entre habitus e educação também foi objeto de reflexão de
6

Perrenoud

(2002), embora Bourdieu e Perrenoud apresentem diferenças de

pensamento. Para Perrenoud a transformação das práticas passa pela mudança do
habitus, destacando a necessidade de se ater mais ao habitus do educador, neste
estudo considera-se o habitus do profissional de defesa civil (POZZOBON, 2008, p.
62).
Maurice Tardif7, mesmo diferindo da perspectiva sociológica de Bourdieu,
também se fundamentou nesse autor para explicar a formação educacional,
apropriação e utilização dos saberes pelo educador, destacando em especial os
saberes da experiência, formados na prática diária do exercício profissional,
considerando que estes têm prioridade sobre aqueles originários da formação
acadêmica, visto que nos desafios da prática pedagógica os saberes experienciais
são incorporados à prática profissional como habitus, de habilidades, de saber fazer
e saber-se (POZZOBON, 2008, 62).

Perrenoud

citado

por

Pozzobon

(2008)

propõe

a

reflexão

em

compreender que o reconhecimento do habitus na ação docente é um avanço em
direção à análise de como os educadores exercem seu ofício
O modo como a profissão é exercida relaciona-se com as formas de
culturas vigentes em determinado contexto social. Assim, a cultura e o
habitus estão entrelaçados, pois cultura não é só o acesso ao patrimônio
cultural, mas também um conjunto de esquemas de percepções do mundo,
modos de compreendê-lo e descrevê-lo e o habitus é a referência para
perceber e interpretar a realidade (POZZOBON, 2008, p. 62).

É com este entendimento que se buscou investigar o processo de
produção de habitus na formação dos profissionais de defesa civil e contribuir para
uma reflexão sobre a relação entre habitus e a cultura profissional desses agentes.

Pozzobon (2008, p. 63) faz referência ao trabalho exercido pelo educador,
ou professor, no entanto este autor compreende características semelhantes no
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Philippe Perrenoud é um sociólogo suíço que é uma referência essencial para os educadores em
virtude de suas idéias pioneiras sobre a profissionalização de professores e a avaliação de alunos.
7
Pesquisador canadense, influenciado por vários autores, tais como Paulo Freire e Schön, propõe
suas reflexões sobre a racionalidade.

desempenho do profissional de defesa civil.

O conceito de habitus é neste estudo relacionado ao contexto do papel do
profissional de defesa civil, tem-se então o habitus profissional que está presente no
grupo de elementos que estruturam a epistemologia8 da prática (POZZOBON, 2008,
p. 64). A partir desse posicionamento, vislumbra-se a adequação dessa proposição
de Pozzobon ao trabalho efetuado pelo profissional de defesa civil, tratada pelo
autor como o
modo de ser e de agir do professor que são produzidos por meio de
influências da cultura da escola, presente na instituição em que o indivíduo
desenvolve sua carreira docente. Desta forma, o habitus é definido como
um conjunto de valores, crenças, concepções que orientam a prática
docente e que refletem as características da realidade em que o professor
foi socializado (POZZOBON, 2008, p. 64).

Pozzobon (2008, p. 64) relata que mesmo apresentando divergências das
perspectivas definidas por Bourdieu, encontra-se com frequência nas obras de Tardif
e de Perrenoud a referência ao habitus apresentado por Bourdieu, conceituando-o
como gerador de práticas e relacionando-o ao saber da experiência.

O habitus surge a partir de uma série de habilidades adquiridas no
exercício cotidiano da função, nos condicionantes presentes que exigem
improvisação e habilidades pessoais, bem como na capacidade de vivenciar
situações variáveis. Quando esse processo de condicionamentos e situações se
efetiva identifica-se então o caráter da formação, permitindo ao profissional de
defesa civil desenvolver o habitus que lhe permitirá enfrentar os condicionamentos
imponderáveis da profissão (POZZOBON, 2008).

Landini (2005, p. 4) faz referência sobre a importância dos habitus
estudados por Bourdieu:
Os habitus, nos seus conteúdos, representam capital cultural sob a forma
incorporada e, portanto, recursos de poder, já que o capital cultural, assim
como o econômico, é distribuído desigualmente na sociedade. Os habitus
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constituem princípios de um arbítrio cultural, principalmente na sua acepção
de cultura prática: são o sentido prático, o saber prático, evoluindo
estrategicamente segundo uma lógica prática entre a acumulação de capital
cultural e a legitimação social. As experiências da vida social são, nesse
sentido, interpretadas, julgadas e assimiladas através de um sistema de
disposições em vigor que constitui uma espécie de gramática que está no
princípio da percepção e da apreciação de toda uma experiência social.

O habitus está diretamente relacionado à prática e segundo a visão de
Ortiz (1994, p. 61), ela é o resultado dele.
[...] as práticas que o habitus produz (enquanto princípio gerador de
estratégias que permitem fazer face a situações imprevisíveis e sem cessar
renovadas) são determinadas pela antecipação implícita de suas
consequências, isto é, pelas condições passadas da produção de seu
princípio de produção de modo que elas tendem a reproduzir as estruturas
objetivas das quais elas são, em última análise, o produto.

A questão da prática associada aos conhecimentos técnicos forma o perfil
de atuação dos profissionais de defesa civil. O habitus destes profissionais está
relacionado à prática e segundo a visão de Ortiz (1994, p. 65), ela é o resultado dele
[...] só podemos, portanto, explicar essas práticas se colocarmos em
relação a estrutura objetiva que define as condições sociais de produção do
habitus (que engendrou essas práticas) com as condições do exercício
desse habitus, isto é, com a conjuntura que, salvo transformação radical,
representa um estado particular dessa estrutura

Neste sentido, pode-se dizer que o habitus também é produzido na
atividade cotidiana do profissional de defesa civil nas comunidades, na sua relação
com as lideranças locais, funcionários, diretores e outros profissionais.

Envolve também a relação com as diretrizes da Secretaria Nacional de
Defesa Civil, as propostas e as estratégias de atuação na prevenção de desastres
que visam reduzir as perdas e danos, principalmente, no que diz respeito ao
planejamento e a promoção da defesa permanente contra as calamidades públicas.

Qualquer decisão tomada pelo profissional de defesa civil em seu trabalho
de campo em muitos casos não seguem regras preestabelecidas, pois na maioria
das vezes não são previstas. Há o problema de não haver tempo, em muitos casos,
de se fazer uma reflexão mais aprofundada durante a ação, pois o contexto exige
muita rapidez e habilidade na tomada de decisão.

Verifica-se então ser de grande relevância a associação do saber
adquirido pela experiência e do conhecimento técnico ao capital cultural adquirido
durante a vida. É neste sentido que o profissional da área de defesa civil precisa
estar atuando, sempre articulando os conceitos assimilados em sala de alua com
atividades desenvolvidas em seu cotidiano laboral.

2.4.2 Campo e espaço social

Outro conceito também defendido por Bourdieu (2004, p. 130) é o do
campo que estabelece uma relação de interdependência com o habitus, esses
dois conceitos encontram-se intercalados, o campo estrutura o habitus e este
constitui o campo.

Landini (2005, p. 5) trata da importância em evidenciar a relação existente
entre o habitus e o campo afirmando que “a incorporação do habitus pelo agente se
dá a partir de sua inserção e participação num dado campo, formado por agências
sociais específicas daquele campo”.

Silva (2009, p. 65) menciona o campo referindo-se aos espaços sociais
onde as ações humanas se processam, tendo como fator determinante o seu capital
acumulado, onde estão incluídos os capitais simbólico, cultural, econômico e social.

Pozzobon (2008, p. 65) compreende o campo como uma representação
de um espaço simbólico no qual as lutas dos agentes determinam, validam e
legitimam representações. A autora afirma ser o espaço onde acontecem as
relações entre os indivíduos, grupos e estruturas sociais. Trata-se de um espaço
dinâmico e com uma lógica de leis próprias, cujo interesse principal é ser bemsucedido nas relações estabelecidas entre os seus componentes.

Com relação ao campo anteriormente mencionado, Bourdieu (1998)
afirma que:

[...] um campo se define, entre outras coisas, estabelecendo as disputas e
os interesses específicos que estão em jogo. Para que um campo funcione
é preciso que haja lutas, ou seja, indivíduos que estejam motivados a jogar
o jogo, dotados de habitus implicando o conhecimento e o reconhecimento
das leis imanentes do jogo (BOURDIEU, 1998 apud POZZOBON, 2008, p.
66).

Refletindo ainda sobre a questão do campo, Gonçalves (2010, p. 48),
observa que é comum nas obras de Bourdieu aparecerem como sinônimos os
termos espaço social e campo. A autora compreende o espaço social como
um sistema de posições sociais que se definem umas em relação ás outras,
que se faz em determinado espaço e tempo físicos, e que tendencialmente
se reproduz pela conformação consensual, em geral inconsciente, de seus
agentes. Os espaços sociais podem abranger campos distintos, que se
inter-relacionam (GONÇALVES, 2010, p. 48).

Todo campo tem um agente, agentes de grupos específicos partilham um
conjunto de interesses e capital comuns, superando quaisquer outras divergências
que possam ter, pois ocorre uma luta concorrencial diante das relações de poder
internas ao campo (GONÇALVES, 2010, p. 48).

Araújo (2009, p. 6) expõe sobre a questão do campo observando que
todas as lutas internas ao campo envolvem a distribuição ou posse de um capital
específico.
A luta ocorre entre aqueles que pretendem assumir posições e aqueles
que desejam mantê-las. Em geral, novatos disputam, dentro das regras
estabelecidas, o lugar daqueles que ocupam posições dominantes. Para
que um novato seja admitido em um determinado campo, é preciso que
ele tenha efetuado os investimentos necessários. Exemplificando: para
que alguém possa participar da comunidade científica se faz necessário,
a realização de cursos, a ocorrência de publicações, em outros termos, o
acúmulo prévio de um certo capital que lhe permita ser reconhecido pelos
seus pares como um integrante daquela comunidade. É como um jogo
que pressupõe que se reconheçam as suas regras como legítimas e que,
fundamentalmente, existam pessoas dispostas a jogar.

De acordo com Araújo (2009, p. 7), embora as lutas aconteçam torna-se
difícil a concorrência de uma revolução total que possa colocar em risco a existência
do campo, por conta do esforço e investimento que os novatos fazem para serem
admitidos. A autora também faz referência à transferência do capital acumulado
afirmando que

O capital acumulado em determinados campos nem sempre é
transferível para outros campos e a sua validade se limita,
frequentemente, ao próprio campo. Podemos pensar em caso como
o de pessoas que, em certas circunstâncias, conseguiram transferir
o seu capital acumulado na vida científica para o campo da política,
mas nem sempre é possível.

Segundo Ortiz (1994, p. 19), Bourdieu denomina campo o espaço onde as
posições dos agentes se encontram pré-fixadas. O campo se define como “o locus
onde se trava uma luta concorrencial entre os atores em torno de interesses
específicos que caracterizam a área em questão”.

Pode-se então compreender o habitus como sendo a história incorporada,
inscrita no modo de pensar e também no corpo, nos gestos, nos modos de falar ou
em tudo o que o profissional de defesa civil realiza. O campo deste profissional seria
então compreendido como a sua área de atuação que estará sempre vinculada às
situações de emergência ou eventos adversos que afetem a população.

3 A DEFESA CIVIL E A FORMAÇÃO

3.1 A Defesa Civil no contexto global e local9

3.1.1 Origem e evolução

O Ser humano tem como condição inata o sentido de sobrevivência e a
percepção do perigo. Neste sentido observa-se que a humanidade cada vez mais
visa solucionar questões que afetam o bem estar em comum. Pesquisadores em
todo o planeta buscam em seus estudos aprofundar temas como: proteção,
segurança global da população, vulnerabilidades naturais e populacionais. Além
disso, os pesquisadores tentam entender e, consequentemente amenizar, os riscos
e as ocorrências de eventos adversos que podem eclodir num ecossistema
vulnerável, acarretando desastres. Estes estudos apontam para o surgimento e a
promoção da evolução dos conceitos e práticas doutrinárias da Defesa Civil.

A Defesa Civil tem sua origem a partir dos primeiros conflitos bélicos.
Quando os referidos conflitos aconteciam afetavam uma grande parcela da
população civil, desse modo os governos eram responsáveis em adotar de medidas
que favorecessem a proteção deste grupo populacional. Para exemplificar os
mencionados conflitos bélicos pode-se citar a 1ª e 2ª Guerras Mundiais que
dizimaram milhares de pessoas.

A luta contra os incêndios começou a surgir na Idade Média quando
operários e ordens religiosas específicas se envolveram nessa causa. Então já no
século XVII, os corpos de combate a incêndio estavam organizados e atuantes. A
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partir dessa organização Napoleão Bonaparte desenvolveu uma política de
segurança cujo objetivo era proteger o homem. Desse modo foi definido um conjunto
de medidas administrativas com o objetivo de proteger a população em caso de
falha na prevenção.

Primando pela extrema necessidade de proteção à população dos
grandes centros urbanos que não estavam obrigados a participar da Segunda
Guerra Mundial foi criada na Inglaterra, por volta de 1941, uma organização
estruturada e denominada: Civil Defense.

Com relação à atuação frente às ocorrências dos conflitos acontecidos
em período de guerras, a estrutura da Defesa Civil estava fundamentada na
realização de ações, eminentemente, de socorro executadas durante e após os
bombardeios. Contudo a variedade de origens e atribuições dos organismos
envolvidos e a quantidade e qualidade de atores envolvidos necessitava de um
planejamento mais eficaz. Foi com base nessas ações que se objetivou o
aperfeiçoamento dos métodos de controle das operações, dando origem aos
sistemas de planejamento conjunto e o controle centralizado que permitia a alocação
de recursos e evitava o desperdício.

Essa Defesa Civil, originária das ocorrências advindas das guerras,
adquiriu de forma elevada o aspecto exacerbado de resposta caracterizando o
atendimento após a ocorrência do sinistro. Dessa forma o pessoal treinado só
entrava em ação quando acontecia um ataque e tentavam minimizar possíveis
danos e prejuízos.

Ao longo do tempo, outros fatores contribuíram para uma nova visão na
abordagem da ocorrência de desastres. Anteriormente a causa principal eram os
conflitos bélicos, no entanto após a implantação da nova cultura de defesa civil os
desastres foram compreendidos de modo mais amplo.

A

criação

da

FEMA

(Agência

Federal para

Gerenciamento

de

Emergências dos Estados Unidos) em 1979 proporcionou uma mudança significativa
no tratamento e nos estudos sobre desastres no mundo. Com o advento desta

organização buscou-se procedimentos capazes de contribuir no desenvolvimento de
ações voltadas para a melhor utilização da administração de desastres. O modelo
doutrinário desenvolvido pela FEMA foi considerado bastante eficiente chegando a
ser adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e difundida pelo mundo.

Observa-se que houve uma evolução no desenvolvimento das ações que
lidam com ocorrências de eventos adversos, visto tratar-se de um processo
dinâmico. A partir dessa evolução surgiu uma abordagem mais eficiente,
favorecendo o aprimoramento das habilidades de reposta e fortalecendo um sistema
único que contemplasse diversas instituições, articuladas entre si em prol da
segurança da população.

3.1.2 A Defesa Civil Brasileira

No Brasil, assim como em nível mundial, a Defesa Civil teve seu início
durante o período de Guerra Mundial. Quando o Brasil participou da 2ª Guerra
Mundial teve os navios Arará e Itagiba afundados, vitimando cinquenta e seis
pessoas, em consequência desse fato o Governo Federal Brasileiro instituiu no ano
de 1942 as medidas a saber: mediante o Decreto-Lei nº 4.624 cria o Serviço de
Defesa Passiva Antiaérea sob a supervisão do Ministério da Aeronáutica; por meio
dos Decretos-Lei nº 4.716 e nº 4.800 tornam obrigatório o ensino de defesa passiva
em todos os estabelecimentos de ensino existentes no país.

Observa-se que os Decretos-Lei nº 4.716 e nº 4.800, de 1942,
estabelecem a inserção de modo obrigatório do ensino de defesa passiva nas
escolas brasileiras. Infelizmente a realidade que se comprova é bem diferente
daquilo que a legislação institui. Está evidenciado que o ensino de defesa civil não
recebe a atenção devida e o que se percebe com relação ao ensino de defesa civil
são tentativas isoladas de inserção no currículo escolar, muitas vezes fazendo parte
do quadro das disciplinas transversais, não sendo efetivada em nível nacional.

Em 1943 o Governo Federal instituiu o Decreto-Lei nº 5.861 denominando
o antigo serviço de Defesa Passiva Antiaérea de Serviço de Defesa Civil. Após o
término da Segunda Guerra Mundial, em 1946, o Serviço de Defesa Civil foi extinto
por meio do Decreto-Lei no 9.370, porém ficou estabelecido que os encargos
previstos no Decreto-Lei no 4.098, de 06 de fevereiro de 1942 seriam cumpridos
pelas pessoas jurídicas, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministério da
Justiça.

Ainda em 1946 a Constituição Federal encarregou o Poder Executivo de
organizar de maneira permanente, a defesa contra os efeitos da seca, das
endemias e das inundações, sem mencionar o serviço da Defesa Civil. Os
legisladores entendiam que as ações de defesa civil estavam ligadas apenas as
questão de proteção em tempos de guerra.

No ano de 1966 as enchentes ocorridas na região Sudeste do Brasil,
fortaleceram os aspectos globais de Defesa Civil Nacional. Como exemplo, foi
criado, no então Estado da Guanabara, o Grupo de Trabalho com a finalidade de
estudar a mobilização dos diversos órgãos estaduais em casos de catástrofes. Este
grupo elaborou o Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da Guanabara, definindo
atribuições para cada órgão componente do Sistema Estadual de Defesa Civil. O
Decreto Estadual nº 722, de 18.11.1966, que aprovou este plano estabelecia, ainda,
a criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REDEC) no
Brasil. Em dezembro de 1966 é organizada no Estado da Guanabara, a primeira
Defesa Civil Estadual do Brasil.

Em 1967 é criado o Ministério do Interior com a competência de assistir as
populações atingidas por calamidade pública em todo território nacional. Com o
intuito de prestar assistência a defesa permanente contra as calamidades públicas, é
criado em 1970, no âmbito do Ministério do Interior, o Grupo Especial para Assuntos
de Calamidades Públicas - GEACAP.

Em agosto de 1979 foi criado o primeiro Órgão Central de Defesa Civil no
país, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, subordinada ao então Ministério do
Interior, e que tinha como atribuições orientar e coordenar, em todo o Território

Nacional, as medidas relativas à prevenção, assistência e recuperação quando da
ocorrência de fenômenos adversos de quaisquer origens.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seus
artigos 21 e 22 diz que é da competência da União planejar e promover a defesa
contra calamidades públicas e compete, privativamente, legislar sobre defesa civil.
Atendendo ao que manda a Constituição, foi aprovado o Decreto nº 97.274, de 16 de
dezembro de 1988, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC).

Com o objetivo de aprimorar e aumentar a percepção do conceito
preventivo do risco de desastres foram aprovados, em ordem cronológica, o Decreto
nº 895, de 16 agosto de 1993, que comenta sobre o SINDEC e, em 17 de fevereiro
de 2005, o Decreto nº 5.376, que discorre sobre o SINDEC e sobre o Conselho
Nacional de Defesa Civil (CONDEC).

No que se refere ao SINDEC o art. 10 do Decreto nº 5.376 destaca a
competência da SEDEC para fomentar a formação no campo dos recursos
humanos, no entanto se verifica que ainda hoje o quadro de pessoal é deficitário,
com um número de profissionais inadequado para a demanda populacional e que
necessita de capacitação continuada para atuar em situações de defesa civil.

Nos Artigos 11, 12 e 13 do decreto citado no parágrafo anterior são
relatadas as atribuições referentes às atividades de capacitação destinadas aos
órgãos regionais e municipais com destaque para a capacitação de recursos
humanos e para a inclusão dos princípios de defesa civil nos currículos escolares

Contudo, o referencial teórico que marca a Defesa Civil no Brasil é a
Política Nacional de Defesa Civil, aprovada pela resolução do CONDEC nº 002 de
12 de dezembro de 1994. Este instrumento foi criado para servir como referência
para toda a conduta e relacionada à defesa civil, bem como regulamentar o
funcionamento do SINDEC, nas três esferas de governo estabelecidas no Pacto
Federativo (União, Estado e Município).

3.1.3 A Política Nacional de Defesa Civil

A PNDC é um manual completo, fundamental aos profissionais de defesa
civil por conter todos os instrumentos necessários a correta aplicação da doutrina de
Defesa Civil.

A PNDC é constituída de nove partes e dois anexos. Destacam-se neste
estudo os condicionantes, encontrados na primeira parte, e que tratam da evolução
da ocorrência de desastres, apontando questões essenciais ao bem estar da
população. Dentre eles, evidencia-se o item: “14 - É imperioso que o processo de
planejamento

do desenvolvimento

nacional contemple, de forma

clara

e

permanente, a prevenção dos desastres.” (BRASIL, 2004, p. 6).

O objetivo geral da Defesa Civil é a redução de desastres e para que essa
ação seja alcançada é necessária a aplicação dos seguintes aspectos globais: 1
Prevenção; 2 Preparação; 3 Respostas aos desastres e; 4 Reconstrução.

A PNDC também contempla as definições técnicas direcionadas às
questões de Defesa Civil, tais como: desastres, risco, dano, vulnerabilidade,
ameaça, segurança, defesa civil. São conceitos e classificações que servem pra
unificar e uniformizar uma só linguagem na abordagem dos desastres.

Outro ponto a ser destacado na PNDC são as Diretrizes que têm a função
de delimitar e especificar as normas de conduta a serem utilizadas no alcance dos
objetivos. As seguintes diretrizes são citadas com maior ênfase por este autor, haja
vista mencionarem o aspecto da formação em recursos humanos:
Diretriz n.º 8: Implementar programas de mudança cultural e de treinamento
de
voluntários,
objetivando
o
engajamento
de
comunidades
participativas, informadas, preparadas e cônscias de seus direitos e deveres
relativos à segurança comunitária contra desastres (BRASIL, 2004, p. 15).

Por essa diretriz, verifica-se a preocupação em se envolver a
comunidade, reforçando o entendimento de que a defesa deve envolver todos os

indivíduos, instituições e órgãos públicos e privados. A segurança global da
comunidade se reflete na cultura viabilizada por treinamentos constantes. Nesse
sentido, a diretriz 13 propõe a necessidade de estudar e pesquisar os desastres. A
implementação de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico está inserida
na diretriz 14 dando suporte teórico às atividades do setor.

A diretriz 15 aborda a inclusão nos currículos escolares de conteúdos
ligados à redução de desastres, valorização da vida humana, primeiros socorros e
reanimação cardiorrespiratória.

Outras questões da PNDC são relativas às metas, aos planos, aos
programas e aos projetos. Entre as Metas que deveriam ser atingidas no ano de
2000 ressalta-se a nº 2 que propõe implementar 120 (cento e vinte) projetos de
desenvolvimento de recursos humanos e a nº 3 que trata da implementação de 12
(doze) Centros Universitários de Estudos e Pesquisas sobre desastres - CEPED,
estimulando, inclusive, os Cursos de Especialização em Planejamento e Gestão em
Defesa Civil.

Os Planos Diretores de Defesa Civil estão fundamentados nos aspectos
globais que regem a Defesa Civil (prevenção, preparação, resposta e reconstrução)
e para cada um desses aspectos são estabelecidas condutas de ação frente à
existência de desastres com destaque neste estudo monográfico o Plano nº 2 que
faz menção à preparação para emergências e desastres objetivando otimizar as
ações preventivas, de resposta aos desastres e de reconstrução por meio de
projetos de desenvolvimento: institucional, de recursos humanos, científico e
tecnológico. Além de projetos que visem: mudança cultural, motivação e articulação
empresarial, informações e estudos epidemiológicos sobre desastres, monitorização,
alerta e alarme, planejamento operacional e de contingência, planejamento de
proteção

de

populações

contra

riscos

de

desastres

focais,

mobilização

aparelhamento e apoio logístico.

As temáticas elencadas acima também são citadas nos Programas do
PNDC, este caso específico faz menção ao Programa de Preparação para
Emergências e Desastres (PPED). Os outros programas são: Programa de

Prevenção de Desastres (PRVD), Programa de Resposta aos Desastres (PRED) e
Programa de Reconstrução (PRRC).

Os Projetos instituídos pela PNDC estão distribuídos entre as ações
voltadas para o desenvolvimento institucional e de recursos humanos, estudos e
pesquisas, vulnerabilidades, avaliações, mapeamentos, proteção e socorro, entre
outros projetos pertinentes à execução operacional de todas as atividades de Defesa
Civil.

3.1.4 A Defesa Civil no Ceará

A fim de minimizar os efeitos causados pelas secas, estiagens e
inundações, o Governo Estadual instituiu através do Decreto nº 9.537, de 31 de
agosto de 1971, o Grupo Especial de Socorro às Vitimas de Calamidade Pública
(GESCAP) cujo objetivo era centralizar e coordenar as providências de socorro em
caso de calamidade pública oficialmente declarada.

Em 16 de dezembro de 1982, a Lei nº 10.766 alterou a denominação do
GESCAP, para Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (CEDEC), que
continuou subordinada à extinta Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAAB).

Em 1987, por meio do Decreto nº 18.876, a CEDEC passa a fazer parte
da estrutura da recém criada Secretaria da Ação Social (SAS) congregando uma
abordagem mais globalizada sobre a missão da Defesa Civil.

O Sistema de Defesa Civil do Ceará (SEDC/CE) criado pelo Decreto
Estadual nº 28.391, de 13 de setembro de 2006, estabelece que este sistema seja
constituído por órgãos e entidades que integram a administração estadual, por
entidades privadas e pela comunidade de modo geral, sob a coordenação da
CEDEC. O decreto mencionado também regulamenta e organiza as atividades do
SEDC/CE, além disso, institui sua finalidade e competência.

Em 07 de fevereiro de 2007, através da Lei nº 13.875, em seu artigo 64, a
CEDEC passou a ser parte integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Ceará (CBMCE). Desde então a Defesa Civil do Ceará é coordenada pelo Corpo de
Bombeiros Militar, sendo mantidos no quadro de funcionários da CEDEC os
servidores de outras secretarias, de acordo com o Decreto nº 28.691, de 04 de abril
de 2007.

O Decreto Nº 28.656, de 26 de fevereiro de 2007, reorganiza o SEDC/CE
e o Conselho Estadual de Defesa Civil (COEDEC), também dispõem sobre a
CEDEC e dá outras providências:
Art.1º Fica mantido o Sistema Estadual de Defesa Civil - SEDC, constituído
por órgãos e entidades que integram a administração estadual, por
entidades privadas e pela comunidade de modo geral, sob a coordenação
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, órgão pertencente à estrutura
organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

Além disso, este decreto apresenta uma modificação significativa para
minimizar danos e prejuízos causados pelos eventos adversos, consta no referido
decreto a movimentação da CEDEC para a estrutura organizacional do CBMCE.
Dessa

forma

fica

condicionada

a

subordinação

desta

Coordenadoria

ao

Comandante Geral do CBMCE.

A descentralização foi outro ponto importante para CEDEC quando por
meio da Portaria nº 201, de 12 de agosto de 2009, criou as Regionais de Defesa
Civil (REDECs) com sedes fixadas nas vinte regiões administrativas do Estado.
Totalizando o implemento de onze regionais distribuídas nos quartéis do CBMCE. As
REDECs têm papel fundamental na articulação entre a CEDEC e as Comissões
Municipais de Defesa Civil e de modo geral com todo sistema de defesa civil
estadual.

O art. 9º do Decreto 28.656, de 26 de fevereiro de 2007, estabelece as
seguintes competências das REDECs: 1 - atuar no desenvolvimento de ações de
interesse da defesa civil, em apoio às Comissões Municipais de Defesa Civil; e 2 requisitar o apoio de órgãos e entidades da administração estadual do Poder
Executivo, com representação em sua jurisdição, para a realização de vistorias,

avaliações, inclusive de danos, ou outros trabalhos técnicos em municípios
impactados por desastres.

As regionais mencionadas estão distribuídas nos seguintes municípios:
Regional 1- Fortaleza; Regional 2 - Maracanaú, Regional 3 – Sobral, Regional 4 Quixeramobim, Regional 5 - Guaramiranga, Regional 6 - Aracati, Regional 7 –
Limoeiro do Norte, Regional 8 - Crateús, Regional 9 - Iguatu, Regional 10 – Tauá,
Regional 11 – Juazeiro do Norte, conforme destacado na Figura 1.

Figura 1 - Área de atuação das REDECs
Fonte: CEDEC, 2010.

As REDECs estão distribuídas estrategicamente nas áreas operacionais
das unidades militares do Corpo de Bombeiros em todo o Estado do Ceará. Desse

modo a defesa civil consegue atuar mais próxima da população, seguindo um
comando unificado e trabalhando em busca do mesmo objetivo: agir nas ações de
prevenção, preparação, resposta e reconstrução.

Para melhor distribuição das ações desenvolvidas pela CEDEC foi
realizado um redimensionamento estrutural, organizado conforme a Figura 2.

Figura 2 - Organograma da CEDEC/CE
Fonte: CEDEC, 2010

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará tem como objetivo
geral a redução de desastres. Para concretização deste objetivo a CEDEC/CE
desenvolve ações para diminuição da ocorrência e da intensidade dos desastres,
abordando os seguintes aspectos: 1. Prevenção de Desastres; 2. Preparação para
Emergências e Desastres; 3. Resposta aos Desastres; 4. Reconstrução.

Contudo se faz necessário a compreensão da sociedade para perceber
que as ações ligadas à defesa civil não são ações isoladas, não se pode ficar a

espera dos órgãos estatais, todos devem estar envolvidos e com a responsabilidade
pelo todo, começando por cada um, individualmente, nas comunidades, no trabalho,
na rua.
A articulação entre os três principais atores – empresas, governos e
sociedade civil - constitui fator chave na condução do bem estar comuns, desse
modo devem atuar com uma visão mais centrada na vida, buscando construir uma
gestão voltada para um modo de vida sustentável. Para isso, todos devem agir com
responsabilidade social, conciliando o progresso econômico com o respeito ao meio
ambiente e justiça social.

Em âmbito estadual a CEDEC, órgão do setor público, desenvolve ações
de defesa civil contanto com um quadro atual de profissionais que totalizam de 57
(cinquenta e sete) integrantes distribuídos de acordo com o Quadro 1.

FUNÇÃO
Coordenador
Gerente
Assessor Técnico
Fiscal Administrativo
Técnico
Assistente Técnico
Recepcionista
Motorista
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais
Apoio
Assistente Administrativo
Secretária

QUANTIDADE
03
07
01
02
17
04
01
11
04
02
03
01
01

Quadro 1 - Integrantes da CEDEC/CE
Fonte: CEDEC, 2010

Entre as atribuições dos profissionais citados no Quadro 1, cabe
destaque: a atuação de dia ou de noite, vivenciando por vezes condições extremas;
aptidão técnica pertinente; requer ainda que este agente público detenha
conhecimentos de psicologia de atendimento para apresentar a população afetada
os riscos e vulnerabilidades existentes, tratando de maneira especial a pessoa
assistida, que muitas vezes resiste às orientações técnicas ignorando riscos e não
aceitando uma realocação habitacional.

O gestor que coordena a equipe de defesa civil no Estado do Ceará é o
atual Comandante Geral do CBMCE que imbuído na missão de salvar vidas norteia
sua atuação com base em uma política de responsabilidade social primando por
uma sociedade mais segura.

3.2 Aspectos legais de ensino

3.2.1 Defesa Civil como educação profissional

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de
dezembro de 1996, define educação como:

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais.

A LDB nº 9.394/96 trata de aspectos de extrema relevância para
educação, dentre os quais se faz evidência nesta pesquisa ao ensino profissional.
No artigo 39, define-se que a associação da educação profissional com as diferentes
formas de educação, de trabalho, de ciência e de tecnologia permite “o permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”.

Embora a SEDEC, órgão maior de defesa civil no Brasil, não mencione o
ensino de defesa civil como ensino profissionalizante a LDB 9.394/96 estabelece em
seu Art. 40 que a educação profissional será desenvolvida em articulação com o
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho, desse modo o referido ensino está
inserido na legislação citada.

A LDB também aborda, em seu Art. 61, o caráter da experiência,
afirmando que deve existir associação entre a teoria e a prática para que ocorra uma
formação profissional compatível com a realidade de cada ocupação.

Saindo da temática do ensino especificamente profissionalizante, que a
LDB estabelece, será contextualizada também neste estudo a abordagem da
Secretaria Nacional de Defesa Civil no campo da formação de seus profissionais.

3.2.2 O ensino de defesa civil nas esferas federal e estadual

Na visão da Secretaria Nacional de Defesa Civil a capacitação de
recursos humanos é um investimento e não um gasto. A pessoa deve ser
considerada o grande diferencial das organizações, para melhor ou pior,
dependendo do grau de capacitação que se ofereça.

É com base neste enfoque que a SEDEC promove, em parceria com os
órgãos de defesa civil, cursos de nível gerencial, técnico e operacional. Estes cursos
acontecem em todo o país e são distribuídos conforme a disponibilidade de vagas
previamente estabelecidas pelo setor de capacitação do órgão.

Para exemplificar a temática abordada na formação em defesa civil será
exposto nos tópicos de 1 a 5 um resumo10 sobre quatro cursos desenvolvidos pela
SEDEC e destinados aos profissionais gestores e técnicos:
1. Administração e planejamento para redução de desastres – APRD.
Curso de nível gerencial, com 80 horas de duração, que visa capacitar técnicos
estaduais e de áreas setoriais para a direção de órgãos ou atividades de Defesa
Civil. É destinado a um público de nível superior, civis ou militares. Os militares
devem ter patente de capitão ou oficial superior.

10

Extraído da home page oficial da SEDEC

2. Curso de avaliação de danos – CADAN. Curso de nível técnico, com 36
horas de duração, destinado a preparar técnicos estaduais e municipais para
avaliação de danos e prejuízos causados por desastres. É destinado a um público
de nível superior e médio, civis ou militares, em exercício efetivo nos órgãos de
Defesa Civil municipais.
3. Curso de prevenção e preparação para emergências com produtos
químicos – PEQUIM. Curso de nível gerencial, com 36 horas de duração, destinado
a capacitar técnicos estaduais e de áreas setoriais com elementos teóricos, práticos,
e metodologia para identificar os riscos de acidentes com substâncias químicas,
bem como a preparação de respostas para esses eventos. É destinado a um público
de nível superior, civis ou militares; os militares deverão ter patente de tenente ou
superior.
4. Curso de atuação emergencial para radioamadores – CAER. Curso de
nível técnico, em dois níveis:
a) Curso para técnicos estaduais, municipais e voluntários, com 2 horas
de duração informando a respeito da Rede Nacional de Emergência de
Radioamadores-RENER, sobre radioamadorismo e explicando detalhadamente a
Portaria Ministerial que disponibilizou este tipo de comunicação à comunidade.
b) Curso para radioamadores (qualquer classe), com 4 horas de duração,
apresentando o Projeto RENER, discutindo e tirando dúvidas sobre a legislação
pertinente. Os radioamadores são orientados sobre a melhor maneira de agir
quando estiverem atuando em uma situação de desastre.

5. Curso de orientação para a implantação de núcleos comunitários de
defesa civil – NUDEC. Curso de formação com duração de 15 horas destinado a
criação e organização de núcleos comunitários de Defesa Civil. Tem por objetivo
promover

uma

qualificação

técnica,

eficiência,

eficácia

e

motivação

em

coordenadores de Núcleos Comunitários de Defesa Civil, além de difundir
fundamentos doutrinários e uma cultura básica comum, relativos à defesa civil, no
âmbito da comunidade.

Verifica-se que com base nas informações citadas a preocupação em
preparar o homem para o enfrentamento das diversas ocorrências no campo da
defesa civil, ensinando desde a competência para operar equipamentos, quanto
para compreender métodos de prevenção e redução de desastres. O Quadro 2
expõe a totalidade de cursos ofertados pela SEDEC em todo o país.

AGDC

Curso de Agentes de Defesa Civil

APH

Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Básico

APHB

Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Básico

APRD

Curso de Administração e Planejamento para a Redução de Desastres

CACSE

Curso de Atendimento à Criança em Situação de Emergência

CADAN

Curso de Avaliação de Danos

CADC

Curso de Ações de Defesa Civil

CAER

Capacitação em Emergência para Radioamadores

CAO

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais

CBDC

Curso Básico Operacional de Defesa Civil

CCC

Curso de Controle e Comando de Crises

CCONV

Curso de Celebração de Convênios

CDRO

Curso Desastres e Riscos Ocupacionais

CGAT

Curso de Gerenciamento de Abrigos Temporários

CIF

Curso de Combate à Incêndio Florestal

CODC

Curso Operacional de Defesa Civil

COER

Capacitação para Operação em Emergência com Radioamador

CPI

Curso Preparação para Instrutores

CRGD

Curso de Recolhimento e Gerenciamento de Donativos

CSBM

Curso Superior de Bombeiro Militar

CSODC

Curso do Sistema Operativo de Defesa Civil

CSSL

Curso de Sistema de Suporte Logístico

NUDEC

Curso Orient. p/ Implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil

PEQUIM

Curso de Prevenção e Preparação para Emergências com Produtos Químicos

PGDC

Pós-Graduação - Especialização em Planejamento e Gestão em Defesa Civil

Quadro 2 - Cursos oferecidos pela SEDEC.
Fonte: SEDEC, 2010.

É válido mencionar que no transcorrer deste estudo não foi localizado por
parte deste autor documentos que servissem como base para uma referência

didático-pedagógica do ensino de defesa civil em âmbito nacional, mesmo tendo
mantido contato via e-mail e solicitado atenção por parte da ouvidoria da SEDEC.

Na esfera estadual solicitou-se apoio no mesmo sentido, sendo
disponibilizada pela CEDEC a grade curricular do CODC, não sendo possível
localizar o Plano de Unidade Didática e a Ementa do citado curso.

Dentre os diversos cursos disponibilizados pela SEDEC foi destaque
neste estudo o Curso Operacional de Defesa Civil (CODC) que tem caráter
operacional, contemplando uma carga horária mínima de 36 horas de duração.
Trata-se de um curso que abrange conhecimentos básicos sobre desastres e
doutrina de defesa civil, bem como estratégias para aperfeiçoar as CONDECs.
Como a maioria dos cursos ofertados pela SEDEC, este é destinado a todas as
pessoas que trabalham ou vão trabalhar em defesa civil. Exigindo um nível de
escolaridade superior ou médio.

A cultura de formar pessoas para atuar em atividades de defesa civil é
algo ainda recente no Brasil. Sabe-se que existia uma abordagem por parte dos
instrutores dos Corpos de Bombeiros cujo destaque era intensificado nas ações de
resposta.

A partir de 1979, quando foi criado o primeiro Órgão Central de Defesa
Civil no país, a Secretaria Nacional de Defesa Civil estabeleceu as medidas relativas
à prevenção, assistência e recuperação em quaisquer situações.

O processo de formação na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do
Ceará aconteceu sempre em articulação com a SEDEC, qualificando inúmeros
profissionais desde 2003, conforme pesquisa na home page oficial do órgão federal.

Realizando uma análise na distribuição de cursos disponibilizados pela
SEDEC se verifica, no Gráfico 1, a ocorrência de maiores investimentos em recursos
humanos no ano de 2006, se comparado aos demais anos analisados em todo o
país, capacitando um número mais expressivo de profissionais, conforme o Gráfico
1. É válido destacar que houve um decréscimo no número de capacitações nos três

últimos anos da análise, especialmente constatado nas Regiões Norte e CentroOeste.
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Gráfico 1 – Participantes por Regiões Brasileiras
Fonte: Pesquisa do autor.

O investimento em recursos humanos ainda não é compreendido pela
maioria gestores como algo positivo. É necessário implantar na defesa civil,
principalmente municipal, uma visão mais ampla no sentido da formação, também
tratada como capacitação pessoal. Atuar em um setor que está diretamente
envolvido com riscos e danos que podem acometer comunidades inteiras requer
preparação. Por isso se torna imprescindível preparar os profissionais para que
possam agir com antecedência prevendo a ocorrência de prováveis situações
críticas ou desastres

No contexto estadual, o Ceará foi atendido pela SEDEC em diversos
cursos, observa-se no Gráfico 2 que o Curso Operacional de Defesa Civil obteve
maior contemplação, capacitando profissionais em quatro dos setes anos
pesquisados, enquanto o Curso de Combate a Incêndios Florestais apresentou um
número significante de participantes no ano de 2003, sendo que este curso foi
disponibilizado pela SEDEC apenas no ano citado.
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Gráfico 2 - Participantes em cursos da SEDEC no Ceará.
Fonte: Pesquisa do autor.

Atualmente a CEDEC está desenvolvendo um projeto de formação que
busca capacitar os integrantes da própria coordenadoria e das REDECs. É um
trabalho de referência que envolve cursos específicos às atividades de defesa civil
(CODC) e cursos de áreas afins, como o Curso de Inspeção e Segurança de
Barragens (CISB), ministrado pela Companhia de Gestão e Recursos Hídricos
(COGERH).

Neste ano a CEDEC já capacitou, em duas das REDECs, 65 (sessenta e
cinco) integrantes com o CODC e pretende ampliar esse treinamento para as
demais regionais. Esses profissionais capacitados irão expandir nos municípios os
conhecimentos adquiridos, fortalecendo o caráter preventivo da defesa civil em todo
o Estado.

Nesse contexto observa-se que uma Defesa Civil bem elaborada, que
organiza suas ações com antecedência e que se articula em harmonia com os
diversos organismos existentes está no caminho ideal para disponibilizar um
atendimento eficiente e eficaz.

3.2.3 Aspectos constitucionais sobre segurança pública e defesa civil

Para fundamentar este estudo buscou-se amparo da Constituição Federal
de 1988, em seu capítulo III, Da Segurança Pública, artigo 144 prevê que:
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II
- polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V
- polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Conforme explícito no citado artigo as atividades de defesa civil são
atribuições do Corpo de Bombeiros, contudo quando há uma situação de caráter da
defesa civil as ações são executadas por diferentes instituições, não sendo tratadas
de forma isolada.

Como já mencionado anteriormente as atividades de defesa civil têm
como finalidade garantir a segurança global da população que versa sobre a
garantia do direito natural à vida e à incolumidade, em todas as circunstâncias de
desastres (BRASIL, 2004). A incolumidade entende-se pela segurança à saúde e ao
patrimônio, de modo a garantir que qualquer indivíduo permaneça ileso.

Desse modo, compreende-se que as atividades de defesa civil estão
inseridas nas questões de segurança pública, sendo tratadas como serviços
essenciais à população.

Ainda no contexto da segurança pública a abordagem que será explanada
adiante terá como foco a Matriz Curricular da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, documento que fundamenta os processos de formação e capacitação no
contexto geral da segurança pública brasileira e que embora não seja um
instrumento que trate especificamente do ensino de Defesa Civil, refere-se a ações e
diretrizes didático-pedagógicas no contexto global de segurança.

3.2.4 A formação na visão da Secretaria Nacional de Segurança Pública

Por iniciativa da Coordenação Geral de Ensino da SENASP e em parceria
com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi idealizada e elaborada, no ano de
2003, a Matriz Curricular Nacional (MCN) sendo modificada e ampliada em 2008.

Este apontamento tem como principal característica ser um referencial
teórico-metodológico para orientar as ações formativas dos profissionais da área de
Segurança Pública – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpos de Bombeiros Militares –
independentemente da instituição, nível ou modalidade de ensino que se espera
atender. Seus eixos articuladores e áreas temáticas norteiam, hoje, os mais diversos
programas e projetos executados pela SENASP (BRASIL, 2009).

A SENASP pretende que este documento seja uma ferramenta de gestão
educacional e pedagógica, com ideias e sugestões que possam estimular o
raciocínio estratégico-político e didático-educacional necessários à reflexão e ao
desenvolvimento das ações formativas na área de segurança pública. Além disso,
pretende-se que ocorra um movimento positivo que chegue às salas de aula,
transformando a ação pedagógica e contribuindo para a excelência da formação do
profissional de segurança pública.

Mesmo não se tratando de um aparato específico da Defesa Civil
Nacional este autor considera importante mencionar as ponderações que fortalecem
a formação do profissional de segurança pública em geral.

Todas

as

instituições

de

segurança

pública

responsáveis

pelo

planejamento, execução e avaliação das ações formativas para os profissionais da
Segurança Pública e demais instituições que colaboram nesses processos
compartilham o mesmo pensamento
o investimento e o desenvolvimento de ações formativas são necessários e
fundamentais para a qualificação e o aprimoramento dos resultados das
instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública frente aos
desafios e às demandas da sociedade (BRASIL, 2009, p. 6).

Desse modo, a referida matriz propõe ao profissional a necessidade de se
repensar o currículo, a organização curricular, os espaços e os tempos das ações
formativas para que elas possam privilegiar:
o foco no processo de aprendizagem;
a construção de redes do conhecimento que promovam a integração, a
cooperação e a articulação entre diferentes instituições;
as diversas modalidades de ensino;
os diferentes tipos de aprendizagem e recursos;
o desenvolvimento de competências cognitivas, operativas e afetivas;
a autonomia intelectual;
a reflexão antes, durante e após as ações. (BRASIL, 2009, p. 6)

Investir no capital humano e na valorização profissional é um fato
preponderante quando se busca atender as demandas, superar os desafios
existentes e contribuir para a efetividade das organizações de Segurança Pública.

É neste sentido de valorizar a capacidade de utilização crítica e criativa
dos conhecimentos, que a MCN está atuante e primando pelo não acúmulo de
informações. Mas sim, fornecendo subsídios para a elaboração das competências e
dos objetivos, nos significados dos eixos articuladores e das áreas temáticas, no
desenho da Malha Curricular, nas diretrizes pedagógicas e na proposta
metodológica (BRASIL, 2009). Todos estes instrumentos presentes na matriz
mencionada.

Além disso, a MCN busca fornecer instrumentos que possibilitem às
Academias e Centro de Formação a elaboração de caminhos para que o profissional
da área de Segurança Pública possa, de maneira autônoma e responsável, refletir e
agir criticamente em situações complexas e rotineiras de trabalho.

A MCN também é constituída por uma série de competências que servem
de base para atender as peculiaridades dos Centros de Formação. Além disso,
auxiliam na elaboração dos currículos e na seleção de disciplinas que venham
atender as especificidades de cada cargo profissional e sem anular a possibilidade
de ampliação de novas competências.

Vale enfatizar que os percursos formativos que serão elaborados com
bases na Matriz Curricular devem abordar com destaque a temática dos Direitos

Humanos visando estabelecer uma relação entre os conhecimentos de segurança
pública e os valores humanos.

Além do conteúdo mencionado anteriormente, a Matriz Curricular
Nacional desenvolvida pela SENASP está constituída das Ações Formativas de
Segurança Pública tendo como objetivo
favorecer a compreensão do exercício da atividade de Segurança Pública
como prática da cidadania, da participação profissional, social e política num
Estado Democrático de Direito, estimulando a adoção de atitudes de justiça,
cooperação, respeito à lei, promoção humana e repúdio a qualquer forma
de intolerância (Matriz Curricular Nacional, 2009, p. 14).

A

proposta

do

grupo

de

elaboração

da

MCN

é

promover

a

interdisciplinaridade e a transversalidade em todas as formas de ensino, para isso
aponta ser necessário
a análise crítica das ações pedagógicas, da cultura organizacional e das
contradições constatadas em relação à problemática do mundo profissional
e sociocultural, ou seja, entre teoria e prática, entre formação e demandas
da sociedade (BRASIL, 2009, p. 30).

Para a aplicação das ações pretendidas na citada matriz é essencial que
aconteça um investimento maior nas práticas educativas, nesse contexto a SENASP
propõe uma aplicação didático-pedagógica que priorize essencialmente
Coerência com as diretrizes nacionais e a filosofia institucional;
Compreensão da complexidade das situações de trabalho, das práticas de
Segurança Pública e das competências necessárias à atuação dos
profissionais que compõem e operam o Sistema de Segurança Pública;
Organização curricular que promova a articulação entre os eixos
articuladores e as áreas temáticas por meio de percursos interdisciplinares;
Desenvolvimento e transformação progressiva de capacidades intelectuais
e afetivas para o domínio de conhecimentos, habilidades, hábitos e atitudes
pertinentes com os perfis profissionais;
Utilização de metodologias e técnicas coerentes com um ensino
compromissado com a transformação social e profissional;
Articulação entre teoria e prática;
Ampliação de competências profissionais;
Estímulo à curiosidade intelectual e à responsabilidade pelo próprio
desenvolvimento pessoal;
Avaliação continuada das práticas e da aprendizagem.
(BRASIL, 2009, p. 30-31).

Em geral as questões metodológicas da Matriz Curricular norteiam os
caminhos a serem seguidos apontando que as mudanças na metodologia de ensino
são decisivas, incluindo o rompimento com práticas docentes conservadoras e a
exigência de espaços para a reflexão e discussão, pelos docentes, dos pontos
contidos na MCN (BRASIL, 2009).

Nesse

sentido,

busca-se

identificar

a

realidade

das

atividades

desenvolvidas por profissionais da área de defesa civil, visando suas necessidades
e dificuldades de atuação nos cenários de desastres.

É válido ressaltar que a SENASP também elaborou uma matriz curricular
especifica para Formação de Guardas Municipais. Esse documento foi desenvolvido
entre os anos de 2004 e 2005, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), com o objetivo de construir um marco de referência para
as ações formativas a serem empreendidas por todas as Guardas Municipais,
contribuindo para o fortalecimento e institucionalização do Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP).

4 PERCURSOS DA PESQUISA

4.1 Metodologia da pesquisa

4.1.1 Tipo de estudo

A metodologia pode ser compreendida como o percurso do raciocínio e a
prática exercida na abordagem da realidade, ocupando papel importante nas teorias
e sempre fazendo referência a elas. A forma como são tratadas as concepções
teóricas de abordagem, as técnicas que possibilitam a construção da realidade e o
potencial de criação do investigador formam a metodologia (MINAYO, 2002, p. 16).

A autora enfatiza que a metodologia não deve ser concebida como algo
em que o pesquisador deva se enquadrar, mas como algo que irá colaborar na
abordagem da realidade. Embora haja necessidade de rigor e clareza, as técnicas
não devem ser encaradas com formalismo excessivo, pois podem resultar em
respostas estereotipadas. O avanço da ciência é fruto da criatividade humana que
consegue reinventar métodos e técnicas:
Nada substitui, no entanto, a criatividade do pesquisador. Feyerabend, num
trabalho denominado “Contra o método” (1989), observa que o progresso da
ciência está associado mais à violação das regras do que à sua obediência.
“Dada uma regra qualquer, por fundamental e necessária que se afigure
para a ciência, sempre haverá circunstâncias em que se torna conveniente
não apenas ignorá-la como adotar a regra oposta” (MINAYO, 2002, p.1617).

A investigação, também identificada como pesquisa, é o exercício básico
para reflexão e construção da realidade
[...] É a pesquisa que alimenta atividade de ensino e a atualiza frente à
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa
vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um
problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática
(MINAYO, 2002, p. 17)

Dessa forma toda investigação tem início a partir de um problema com
questionamento, dúvida ou pergunta que se articula a conhecimentos anteriores,
mas que podem sugerir novos referenciais (MINAYO, 2002, p. 18).

A metodologia aplicada neste estudo monográfico é marcada por uma
abordagem quantitativa e qualitativa que segundo Matos (2001, p. 36), pode ser
realizada abordando as duas técnicas de investigação aqui mencionadas, pois
enquanto a primeira possibilita estimativas numéricas, a segunda fornece visibilidade
e aprofunda o significado da questão para os sujeitos investigados.

Matos (2001, p. 36) observa as possibilidades que o pesquisador pode
dispor ao se utilizar das duas abordagens
[...] Se o pesquisador amplia o instrumental quanto á mensuração e análise
de dados poderá explicar os fatos com mais precisão e profundidade. Nesse
sentido, devemos considerar científico não apenas os aspectos
quantitativos em uma pesquisa, mas também as variáveis qualitativas, pois
estas se complementam e possibilitam múltiplas interpretações.

Silva e Menezes (2001, p. 20) apresentam as seguintes características da
pesquisa qualitativa: há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é,
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade; enquanto o
pesquisador é o instrumento essencial, pois se torna o responsável pela coleta de
dados.

Do ponto de vista dos objetivos da metodologia, buscou-se adotar neste
estudo a pesquisa descritivo-exploratória se utilizando de fontes bibliográficas e
documentais visando fornecer dados com maior diversidade.

Segundo Gil (2002, p. 42), a pesquisa descritiva busca, principalmente,
descrever as características de determinado grupo, ou fenômeno, sendo marcada
pela utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o
questionário e a observação sistemática. Já a pesquisa exploratória proporciona
maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir
hipóteses. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de
caso.

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica está na condição de
possibilitar ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2002, p. 44).

O presente trabalho partiu da revisão bibliográfica que fundamentou o
começo da investigação, estando focada nos aspectos de formação e capacitação, e
com base em autores que abordam a temática descrita. No que se refere à formação
profissional

e

sua

associação

com

os

acontecimentos

foram

utilizadas

principalmente, as discussões de Morin (2009), Demo (2006) e Bourdieu (2004).

Em uma segunda etapa, foi realizada uma análise documental inerente a
formação em defesa civil, destacando: as Leis e os Decretos federais e estaduais
pertinentes as atividades de Defesa Civil; a LDB 9.394/96, a Segurança Global da
População, a Política Nacional de Defesa Civil, o resumo dos cursos da SEDEC e a
Matriz Curricular Nacional 2009 da SENASP.

Para enfocar o CODC foi disponibilizada pela CEDEC/CE a matriz
curricular (Anexo A) em vigência e a relação dos instrutores em atividade.

Utilizou-se neste estudo da pesquisa documental que de acordo com Gil
(2002, p. 46), segue os mesmos passos da pesquisa bibliográfica, contudo,
enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são formados essencialmente por
material impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes são
muito mais diversificadas e dispersas.

Outros levantamentos foram realizados com dados publicados por meios
escritos e eletrônicos, como artigos científicos, página de Web sites, sobre o tema
que se pretendia conhecer.

4.1.2 Local da pesquisa, período e participantes

O local destinado a aplicação da pesquisa foi a Coordenadoria de Defesa

Civil Estadual, criada pelo Decreto 28.656, de 26 de fevereiro de 2007. Este órgão
que representa a Defesa Civil no Estado do Ceará está sediado na cidade de
Fortaleza, no bairro Jacarecanga. A referida instituição conta, atualmente, com o
quadro de pessoal que totaliza 57 (cinquenta e sete) integrantes.

A CEDEC/CE é constituída de regionais, criadas mediante a Portaria nº
201, de 12 de agosto de 2009, do CBMCE e em conformidade com inciso VIII do art.
8º do Decreto 28.656, de 26 de fevereiro de 2007. Elas estão distribuídas nos
seguintes municípios do Ceará, conforme Figura 1, na página 48, anteriormente
destacado.

A presente pesquisa foi aplicada no período compreendido entre os dias
24 e 31 de maio de 2010. Fizeram parte desta pesquisa 7 (sete) profissionaisinstrutores (entre gerentes e técnicos) e 14 (quatorze) profissionais-alunos do Curso
Operacional de Defesa Civil realizado pela CEDEC/CE. Todos os respondentes
receberam os questionários que constam nos Anexos A e B.

4.1.3 Instrumentos de pesquisa

Por meio da observação direta extensiva utilizou-se o questionário como
instrumento para coleta de dados e conforme Gil (2006, p. 128) trata-se de uma
técnica de investigação constituída por uma quantidade mais ou menos elevada de
questões apresentadas de forma escrita às pessoas, visando conhecer opiniões,
expectativas, situações vivenciadas.

Para Gil (2006, p. 128) o questionário traz como vantagens: possibilidade
de atingir um grande número de pessoas; implica em menos gastos com pessoal;
garante o anonimato das respostas; além de permitir que as pessoas o respondam
no momento em que julgarem mais conveniente.

Para facilitar a aplicação deste instrumento de pesquisa realizou-se um
contato preliminar com o gerente de minimização da CEDEC/CE, em seguida foi

realizada uma breve explanação sobre a pesquisa aos instrutores e alunos, visando
informá-los da importância da seriedade das respostas às questões propostas.

Para contribuir na investigação buscou-se o acesso ao sítio eletrônico da
Secretaria Nacional de Defesa Civil11 onde foi possível encontrar informações sobre
os cursos disponibilizados aos participantes da Defesa Civil em todo o país.

4.2 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

4.2.1 Visão dos alunos

Os dados expostos a seguir fazem parte de um apanhado realizado entre
os dias 24 e 31 de maio na CEDEC, sendo utilizado como fonte para pesquisa de
campo deste estudo. Para facilitar esta explanação os respondentes foram divididos
em dois grupos: grupo 1 - composto por profissionais-alunos do CODC e grupo 2 constituído por profissionais-instrutores do CODC.

Do grupo 1, composto por quatorze indivíduos que responderam ao
questionário, treze declararam pertencer ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e
apenas um relatou ser da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do
Ceará (STDS).

Fica então evidenciada a forte presença de bombeiros militares nos
quadros do órgão. Esses dados confirmam que o Corpo de Bombeiros e os militares
em geral contribuem significativamente nas ações da defesa civil nacional, fato este
já apontado no contexto histórico (ver Capítulo III, p. 41). Isso demonstra a
importância de se estudar o capital cultural desta instituição.

11

Fonte de consulta www.defesacivil.gov.br.

Quanto ao nível de escolaridade do grupo 1, nove afirmaram ter nível
médio, quatro disseram possuir graduação e apenas um relatou possuir curso de
pós-graduação, identificando nos profissionais a busca pela formação permanente.

Ao indagar aos participantes sobre a questão da experiência na atividade
de defesa civil as constatações foram: a maior parte (sete) tem entre dois e quatro
anos de experiência; cinco afirmaram ter menos de um ano; e dois possuem mais de
cinco anos na atividade, revelando que o quesito experiência em defesa civil precisa
ser ainda melhor vivenciado. Supõe-se desse modo que o capital cultural dos
participantes

está

fundamentado

no

aprendizado

concebido

na

formação

bombeirística, configurando o que defende Araújo (2009, p. 37) sobre a transferência
do capital acumulado. Neste caso, os conhecimentos da prática bombeiro-militar
foram aproveitados nas atividades de defesa civil.

Vê-se, desse modo, que o capital cultural que um indivíduo constitui ao
longo de sua trajetória se estende a novos campos de utilização. Não se concebe a
departamentalização do saber como um modelo de prática profissional. A mudança
de atividade laboral por si só não produz a alternância de comportamentos, valores e
posturas. É necessária a imersão do indivíduo no capital cultural da nova situação
profissional e o contato com outros profissionais da área para que haja a conexão, a
transferência ou a constituição de novos habitus profissionais (ARAÚJO, 2009, p.
36).

Todos os respondentes do grupo 1 sinalizam já ter participado do CODC
e a maioria relatou que os cursos de defesa civil são disponibilizados anualmente.
Quando se abordou a questão das dificuldades em participar dos cursos entre os
participantes, os resultados foram: sete atribuíram a falta de tempo como principal
empecilho; três indicaram a falta de oportunidades; dois disseram que não tinham
interesse; e somente dois não especificaram o motivo.

No tópico relativo à formação, a maioria indicou que uma boa formação
depende de uma formação continuada caracterizando a necessidade de uma
mudança permanente, como relata Demo (2006, p. 40): “... só permanece o que
muda, porque viver é mudar, permanecer é mudar...”. E com relação ao

conhecimento das atribuições do profissional de defesa civil a metade do grupo de
respondentes afirmou ter total conhecimento, enquanto a outra parcela sinalizou
conhecer parcialmente.

Ao analisar a eficácia dos processos de formação, a maioria relatou que
os programas eram parcialmente eficazes. Essa mesma parcela do grupo
considerou ter recebido apoio didático-pedagógico de modo parcial e afirmou ainda
ter conhecimento parcial do Plano de Unidade Didática (PUD) do CODC, afirmaram
ainda que desconhecessem a ementa das disciplinas do mencionado curso, o que
sinaliza a necessidade de se elaborar o planejamento empregando maior atenção a
essas questões.

Quando se tratou da necessidade de reformular os atuais programas de
formação a maioria sinalizou ser totalmente favorável. E foi unanime a afirmação
que o conteúdo ensinado em sala era parcialmente explorado em aulas práticas.
Nesse contexto, observa-se que o habitus desses participantes estava de certo
modo distanciado daquilo que Bourdieu (SILVA, 2009, p. 64) era defensor: a
compreensão do habitus para estabelecer uma mediação entre a estrutura e a
prática.

Verifica-se que o distanciamento entre teoria e prática permite que surjam
espaços de verdades cristalizadas, dogmatizadas e inquestionáveis. Somente com a
associação entre essas duas faces da prática profissional é que o indivíduo
consegue investir no aprimoramento do capital cultural da atividade. Somente o
estado

de

formação

permanente

(DEMO,

2006,

p.

32)

propicia

esse

questionamento. Assim, os professores devem dinamizar e tornar consciente as
teorias que fundamentam a sua prática, de modo a poder questioná-las e constituílas elementos próprios de uma economia do saber.

A maioria dos respondentes relatou que o conteúdo aplicado em sala não
era suficiente para formar um profissional de defesa civil e indicou estar
parcialmente preparada para atuar em desastres e/ou situações críticas,
configurando o que Setton (2002, p. 65) menciona do habitus (a maneira de fazer):
“... os habitus individuais, produtos da socialização, são constituídos em condições

sociais específicas, por diferentes sistemas de disposições produzidos em
condicionamentos e trajetórias diferentes...”. Compreende-se que o fato de não
existir total preparação para a execução das atividades está associado ao número
insuficiente de atividades práticas.

Sobre os aspectos da formação em defesa civil que auxiliam no
desempenho profissional, os participantes relataram que a capacitação prepara o
homem para atuar em situações adversas e que a teoria precisa estar junto à
prática.

Neste sentido, Demo (2006, p. 36) destaca que a teoria e a prática são
diferentes na lógica, mas uma não existe sem a outra. Segundo esse autor, quando
se usa apenas a teoria, nada acontece e se for usada somente a prática,
permanecesse na rotina, sem mudanças. Assim, somente a junção entre as duas
instâncias poderá promover as mudanças demandas pela prática profissional.

Um dos respondentes apontou que a formação deveria estar associada à
prática, questão que se abordou anteriormente e sobre a qual Pozzobon (2008, p.
62) fez referência à Tardif quando relata que os saberes da experiência, formados
na prática diária do exercício profissional, têm prioridade sobre os originários da
formação acadêmica e tecnicista.

Quando os respondentes foram convidados a opinar sobre os aspectos
que auxiliam na formação e sobre as deficiências encontradas, as respostas foram
variadas, eles destacaram principalmente que:
“A formação auxilia na familiarização dos técnicos com os conceitos e
terminologias ligadas aos desastres. A formação é quase nada diante da falta de
experiência na atividade” (ALUNO 1).
“O auxilio da teoria sem a prática continuada não vale nada. O
conhecimento da sua área de atuação é mais eficaz do que só conhecimento
teórico” (ALUNO 2).

“A burocracia tira o crédito da defesa civil e a falta de informação
relacionada deixa o profissional de mãos atadas” (ALUNO 3).
“A formação auxilia no suporte em conhecimentos básicos utilizados no
serviço do dia-a-dia em campo. Muitas vezes nosso serviço não dispõe de recursos
materiais e financeiros para um bom trabalho” (ALUNO 4).
“Os conteúdos são bem abordados, apesar de serem disseminados
superficialmente por conta do período reduzido dos cursos. O número de pessoas
qualificadas no estado (CE) é insuficiente para suprirem as carências” (ALUNO 5).
Um dos respondentes ressaltou que a formação “auxilia muito o
desempenho das atividades, visto que a missão de garantir a segurança da
população, passa pelo cuidado com a pessoa humana, que é meu foco de ação”.
Observa-se que há a preocupação em cuidar do ser humano e este deve ser um
sentimento presente em todos aqueles que realizam ações da defesa civil.

Essas respostas demonstram que as atividades de formação apresentam
uma associação deficitária entre a teoria e a prática. Além disso, foram apontados
problemas na distribuição de recursos, na abordagem superficial de conteúdos e na
ausência de profissionais capacitados no Estado.

4.2.2 Visão dos instrutores

No grupo 2, constituído por sete participantes, seis afirmaram pertencer
ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e apenas um mencionou ser da Secretaria
do Desenvolvimento Agrário (SDA). Nesse aspecto se verificou a mesma
predominância bombeirística encontrada no grupo 1, o que permite apontar uma
maior organização no desenvolvimento das ações, haja vista a estrutura militar que
apresenta.

No quesito escolaridade, cinco relataram possuir curso de pós-graduação,
enquanto dois citaram possuir curso de graduação, apontando desse modo uma
crescente busca por atualização dos conhecimentos tanto dos alunos quanto dos
formadores. Aqui se percebe o caráter da instigação e da reflexão propiciada pelo
estado de formação permanente, que de acordo com Demo (2006, p. 39), surge
quando o educador se permite ir do consenso das práticas profissionais ao confronto
de suas teorias.

Entre os cursos disponibilizados no campo da defesa civil, cinco dos
participantes do grupo informaram já haver concluído o Curso Operacional de
Defesa Civil e dois apontaram já terem concluído o Curso de Sistema Operacional
de Defesa Civil, demonstrando que o processo de formação na CEDEC está em
andamento. É possível perceber a existência de cursos de formação continuada no
seio dessa instituição. Nesse sentido, Foerste (2005, p. 27) afirma: “... precisamos
construir alternativas que favoreçam a implementação e a continuidade de
programas, evitando que sejam desvirtuados ou abandonados de um mandato a
outro da gestão pública...”.

A maior parte dos respondentes (seis) apresentou menos de quatro anos
desenvolvendo atividades de ensino e apenas um citou ter experiência acima de
cinco anos na área, caracterizando que esse grupo pesquisado é marcadamente
pouco experiente.

Entre os cursos disponibilizados no campo da defesa civil, cinco dos
participantes do grupo informaram já haver concluído o Curso Operacional de
Defesa Civil e dois apontaram já terem concluído o Curso de Sistema Operacional
de Defesa Civil, demonstrando que o processo de formação na CEDEC está em
andamento.

Nos aspectos relacionados à percepção sobre a formação, a maioria dos
respondentes (quatro) considerou haver disponibilidade de cursos anualmente e no
que se refere às dificuldades apontadas como empecilho para participar de cursos, o
resultado foi equilibrado entre a não-disponibilidade de tempo e a baixa oferta de

cursos por parte dos órgãos de defesa civil, revelando que há interesse por parte
dos profissionais em dar continuidade aos estudos.

Quando se abordou a questão da formação a maioria dos respondentes
pontuou que uma boa formação depende totalmente de uma formação continuada.
Esta mesma parcela considerou como parcialmente eficaz os atuais processos de
formação inicial e afirmaram ainda ter conhecimento parcial das atribuições dos
profissionais de defesa civil. Sob essa visão percebe-se que os educadores
defendem a existência de cursos de formação continuada.

Esta fase da pesquisa também buscou sondar os fatores relacionados ao
apoio didático-pedagógico, verificando que a maioria recebeu apoio parcial dos
gestores. A maior parte dos respondentes indicou ter total conhecimento do Plano
de Unidade Didática (PUD), do Programa e da Ementa do CODC. Desse modo
verifica-se uma sintonia entre os educadores e os programas didáticos, o que
configura um aspecto positivo no campo da formação humana.

Ainda sobre o CODC, quando se indagou aos participantes sobre a
contribuição deles na elaboração da grade curricular do curso, os resultados
demonstraram certo equilíbrio entre os que afirmaram ter contribuído totalmente e
parcialmente. A mesma constatação de equilíbrio foi observada quando os
respondentes declinaram sobre a necessidade de reformular os programas de
defesa civil. Pode-se afirmar então que o planejamento de cursos necessita maior
participação docente.

Ao se reportarem aos aspectos da formação em defesa civil que auxiliam
no desempenho profissional e quais as deficiências encontradas nessa formação, a
maioria destacou que a formação é realmente essencial e apontou ainda que o
conteúdo fosse pouco explorado em atividades práticas, em geral as afirmações
foram que:
“A formação auxilia no desempenho, pois torna o conhecimento do tema
de modo mais profundo, possibilita o intercâmbio de experiências e desperta para a
criatividade em defesa civil.” (INSTRUTOR 1).

“A formação em defesa civil apresenta os fundamentos da doutrina que se
deseja implantar no Brasil. A formação se torna deficitária quando não existe uma
preparação exclusiva para formação de professores” (INSTRUTOR 2).
“A formação é a base de conhecimentos para que o profissional
desenvolva suas atividades pautado no conhecimento teórico que aborda os
aspectos preventivos e operacionais de acordo com as legislações vigentes”
(INSTRUTOR 3).

Um dos respondentes destacou que a formação dá um direcionamento
referente às ações desempenhadas pela defesa civil
“Porém o interessante é atrelar o conteúdo em sala de aula à vivência.
Diferentemente do que acontece hoje, onde temos diversos profissionais nomeados
para trabalhar com defesa civil e que não tem noção do que fazer” (INSTRUTOR 4).
“A formação se torna deficitária a partir da condição de que esses
profissionais não são de carreira e sim nomeados, isso dificulta o aprendizado, pois
nem todos têm interesse de participar da capacitação.” (INSTRUTOR 5).

Estes aspectos aqui mencionados fazem referência à questão política que
exerce forte influência na contratação dos profissionais de defesa civil dos
municípios do Ceará. Ocorre que a cada renovação de gestores muitos profissionais
capacitados em defesa civil são descartados para que um novo assuma suas
funções, isso dificulta o desenvolvimento das ações.

4.2.3 Síntese entre a visão dos alunos e dos instrutores

Ao analisar o material coletado, é possível identificar que, de um modo
geral, os processos de formação em defesa civil necessitam passar por uma
reformulação, com vistas a intensificar e disseminar os conteúdos, sobretudo,
associando-os às atividades práticas.

As respostas sinalizaram que existe interesse por parte dos integrantes
da defesa civil em buscar conhecimentos por meio de cursos e treinamentos, no
entanto a disponibilidade de cursos por parte da CEDEC é insuficiente.

A análise dos questionários demonstrou que existe uma predominância
de bombeiros militares entre os dois grupos pesquisados. Percebe-se com esse
resultado que o Corpo de Bombeiros está indo além do que prevê a Constituição
Federal, pois executa ações de prevenção e coordenação, não se restringindo às
ações de resposta.

A maioria dos participantes dos dois grupos indicou que é fundamental
associar os conteúdos teóricos às atividades práticas e que essa associação permite
formar um profissional mais preparado para enfrentar os obstáculos da profissão.

Verificou-se que o exercício profissional da maioria dos educadores
(grupo 2) ainda está em processo de formação. Sinalizando que o quadro de
instrutores é pouco experiente no ensino de defesa civil. Essa mesma constatação
de pouca experiência foi percebida no desempenho profissional em defesa civil por
parte dos alunos.

Pela pesquisa foi possível descobrir que a CEDEC possui uma
composição de integrantes renovada, que a formação profissional acontece de
forma rotineira, existindo também uma rotatividade entre os participantes da CEDEC
e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o que representa um fator negativo, visto
que um novo processo de formação precisa ser construído.

Quanto ao aspecto da formação, os dois grupos foram unânimes em
destacar que uma boa formação está relacionada a uma formação contínua. Já com
relação ao conhecimento do PUD, dos programas e da Ementa do CODC, a maioria
dos alunos relatou conhecer parcialmente, enquanto a maioria dos instrutores
afirmou conhecer totalmente.

Tais constatações reforçam a importância e a necessidade de se buscar
uma matriz curricular única que aborde um conteúdo básico e que contemple todas
as diretrizes da defesa civil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de defesa civil apresenta-se num contexto muito amplo e
diverso que engloba diferentes áreas do conhecimento, trabalhando aspectos
estabelecidos pelas ciências naturais e sociais, com foco na segurança global da
população.

A necessidade de ações formativas aliadas à vivência prática envolvendo
eventos de magnitude adversa, constituintes das atividades de defesa civil, torna
indispensável a presença de profissionais habilitados, capazes de atuar no ensino
de defesa civil.

Refletir sobre a formação dos educadores é algo imprescindível ao
processo educacional, nessa perspectiva buscou-se analisar a atual formação dos
profissionais de defesa civil.

A boa formação profissional é fundamental para o desenvolvimento de
ações prevencionistas e passa não apenas por cursos de capacitação de melhor
qualidade, de caráter formativo e não apenas informativo, mas também por toda
uma estratégia de formação dos profissionais de defesa civil através do ensino
permanente.

Pela complexidade das atividades da área de defesa civil, o agente
público deve estar capacitado para atuar de forma eficaz quando necessária sua
intervenção, para apresentar à população as circunstâncias que a mesma está
inserida, tendo a real percepção dos riscos e fragilidades existentes.

É inegável que as ações de defesa civil deverão ter uma demanda maior
nas próximas décadas, influenciando também na demanda de profissionais
habilitados e capacitados para atuarem junto à comunidade, nas diversas ações de
prevenção, resposta aos desastres e reconstrução.

Ao longo deste estudo apresentou-se uma discussão teórica em torno da
educação, na visão de Morin e sobre a formação continuada, explorando conceitos
de Demo. Além disso, discorreu-se sobre o habitus e campo, defendidos por
Bourdieu. Essa abordagem permitiu fundamentar o perfil do agente público que atua
na defesa civil.

O processo evolutivo da defesa civil, a legislação e as diretrizes de ensino
relacionadas à área também foram tratados neste estudo. Com isso foi possível
fortalecer a investigação, aprofundando o tema a fim de compreender melhor as
ações da defesa civil e o habitus de seus profissionais.

A partir dos questionários, constatou-se que os atuais programas de
formação apresentam um distanciamento entre a teoria e a prática, dificultando de
certo modo o desempenho profissional.

Mediante a mensuração qualitativa na formação docente e discente,
percebeu-se que os conhecimentos de defesa civil necessitam ser fortalecidos em
cursos de formação exclusivos aos instrutores, ofertando maiores oportunidades de
cursos e treinamentos, principalmente com uso da teoria associada à prática.

Pela pesquisa de campo e documental constatou-se a ausência de uma
matriz curricular nacional voltada às atividades de defesa civil, no entanto verificouse que a Secretaria Nacional de Segurança Pública desenvolveu uma matriz
curricular

destinada

às

ações

da

segurança

pública

e

outra

que

trata

especificamente das guardas municipais. Assim, a defesa civil não foi contemplada
com um documento desse porte, algo que sirva como um caminho a ser seguido.

Pelo exposto percebeu-se que os cursos de defesa civil são planejados e
desenvolvidos por conta de cada coordenadoria estadual, porém, por vezes há
cursos que são desenvolvidos por educadores da SEDEC que se revezam
ministrando aulas em todo o País.

Portanto, verificou-se que os atuais processos de formação desenvolvidos
pela CEDEC apresentam falhas e precisam ser reformulados, pois se constatou que:

não se segue uma matriz curricular unificada que englobe todas as diretrizes da
defesa civil nacional; a oferta de cursos está abaixo do esperado; a carga horária
dos cursos é insuficiente; os instrutores participam pouco na elaboração do
planejamento; e os conteúdos são pouco trabalhados em atividades práticas.

A questão da prevenção deve ser compreendida por todos como um fator
essencial às ações de defesa civil, por isso investir neste setor é trabalhar para a
redução de desastres. Nesse sentido deve-se buscar também o investimento no
ensino de defesa civil, disponibilizando cursos de formação para formadores, a fim
de multiplicar os conhecimentos no setor e minimizar os prejuízos.

Este pesquisador está consciente de que apenas uma ação isolada não
dará conta das deficiências apontadas. O que se espera com esse trabalho é que
outros pesquisadores possam refletir sobre a questão contribuindo para uma defesa
civil mais atuante, com profissionais mais competentes e aptos para atuar em
situações adversas.
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APÊNDICES

APÊNDICE A
Questionário direcionado aos instrutores de defesa civil.

FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

QUESTIONÁRIO

Este instrumento será aplicado junto aos instrutores do Curso Operacional de
Defesa Civil e destina-se a oferecer dados e subsídios necessários a confecção da
pesquisa monográfica que está sendo desenvolvida por Paulo Antonio da Costa
Mazulo Junior, aluno do Curso de Especialização em Segurança Pública e Defesa
Civil, da Faculdade Metropolitana Grande Fortaleza.
O estudo em questão aborda o seguinte tema: ESTUDO DA FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS

DE

DEFESA CIVIL

A PARTIR DA COORDENADORIA

ESTADUAL DO CEARÁ.

1.
Qual seu nível de escolaridade?
Fundamental
Médio
Graduado

Pós-graduado

2.
Quanto tempo de experiência como instrutor?
menos de 1 ano
entre 2 e 4 anos
acima de 5 anos
3.
Qual a sua condição enquanto instrutor na Defesa Civil?
BM
 SAS/CE
outra:______
4.
Quanto tempo no ensino de Defesa Civil?
menos de 1 ano
entre 2 e 4 anos
acima de 5 anos
5.
Com qual frequência são disponibilizados cursos para a formação
continuada na defesa civil?
semestralmente
anualmente
 de 2 em 2 anos
6.
Quais dificuldades você aponta como empecilho para participar de
cursos na defesa civil?
 falta de tempo
falta de interesse
 outra: ____________
7.

Quais os cursos em que você lecionou na Defesa Civil?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8.
Você acredita que uma boa formação depende de uma formação
continuada?
totalmente
parcialmente
não
9.
Você tem conhecimento das atribuições dos profissionais de defesa
civil?
totalmente
parcialmente
não
10.
Os processos de formação inicial da defesa civil podem ser
considerados eficazes?
totalmente
parcialmente
não

11.
Você recebe apoio didático-pedagógico dos gestores, coordenadores?
totalmente
parcialmente
não
12.
O conteúdo ensinado em sala de aula é explorado em aulas práticas?
totalmente
parcialmente
não
13.
Você tomou conhecimento do Plano de Unidade Didática (PUD) ou do
programa do CODC?
totalmente
parcialmente
não
14.
Você tomou conhecimento da EMENTA do CODC?
totalmente
parcialmente
não
15.
O conteúdo aplicado em sala de aula é suficiente para formar um
profissional de defesa civil?
totalmente
parcialmente
não
16.
Você contribuiu na elaboração da grade curricular do CODC?
totalmente
parcialmente
não
17.
Você acredita ser necessário ampliar e reformular os programas de
formação em defesa civil?
totalmente
parcialmente
não
18.
Para você, em que aspectos a formação em defesa civil auxilia no
desempenho de das atividades profissionais? E em que aspectos essa
formação se mostra deficitária?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Obs.: Se houver qualquer dúvida entre em contato pelo telefone 88014220.
Correio eletrônico: paulomazulo@hotmail.com

APÊNDICE B
Questionário direcionado aos alunos do CODC.

FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

QUESTIONÁRIO

Este instrumento será aplicado junto aos alunos do Curso Operacional de Defesa
Civil e destina-se a oferecer dados e subsídios necessários a confecção da pesquisa
monográfica que está sendo desenvolvida por Paulo Antonio da Costa Mazulo
Junior, aluno do Curso de Especialização em Segurança Pública e Defesa Civil, da
Faculdade Metropolitana Grande Fortaleza.
O estudo em questão aborda o seguinte tema: ESTUDO DA FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS

DE

DEFESA CIVIL

A PARTIR DA COORDENADORIA

ESTADUAL DO CEARÁ.

1.
Qual seu nível de escolaridade?
Fundamental
Médio
Graduado

Pós-graduado

2.
Quanto tempo de experiência em atividades de Defesa Civil?
menos de 1 ano
entre 2 e 4 anos
acima de 5 anos
3.
Qual a sua condição enquanto integrante da Defesa Civil?
BM
 SAS/CE
outra:______
4.
Com qual frequência são disponibilizados cursos de formação
continuada na defesa civil?
semestralmente
anualmente
 de 2 em 2 anos
5.
Quais dificuldades você aponta como empecilho para participar de
cursos de defesa civil?
 falta de tempo
desinteresse  outra: ____________
6.

Quais os cursos que você participou na Defesa Civil?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7.
Você acredita que uma boa formação depende de uma formação
continuada?
totalmente
parcialmente
não

8.
Você tem conhecimento das atribuições dos profissionais de defesa
civil?
totalmente
parcialmente
não
9.
Os processos de formação inicial e continuada da defesa civil podem ser
considerados eficazes?
totalmente
parcialmente
não
10.
Você recebe apoio didático-pedagógico dos gestores, coordenadores,
instrutores?
totalmente
parcialmente
não
11.
O conteúdo ensinado em sala de aula é explorado em aulas práticas?
totalmente
parcialmente
não
12.
Você tomou conhecimento do Plano de Unidade Didática (PUD) ou do
programa do CODC?
totalmente
parcialmente
não
13.
Você tomou conhecimento da EMENTA do CODC?
totalmente
parcialmente
não
14.
O conteúdo aplicado em sala de aula é suficiente para formar um
profissional de defesa civil?
totalmente
parcialmente
não
15.
Você se sente preparado para atuar em desastres e/ou situações
críticas?
totalmente
parcialmente
não
16.
Você acredita ser necessário ampliar e reformular os programas de
formação em defesa civil?
totalmente
parcialmente
não

17.
Para você, em que aspectos a formação em defesa civil auxilia no
desempenho de suas atividades profissionais? E em que aspectos essa
formação se mostra deficitária?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obs.: Se houver qualquer dúvida entre em contato pelo telefone 88014220.
Correio eletrônico: paulomazulo@hotmail.com

ANEXOS

ANEXO A
Plano Curricular do Curso Operacional de Defesa Civil.

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – CEDEC
CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL

H/aula
8
2
2
1
1
2
4
1
1
1
1
8
1
1
2
1
3
16
2
1
1

2
2
4
4

Módulo
Mód. I

Mód. II

Mód. III

Mód. IV

Assunto
Conhecimentos Básicos e Doutrina de Defesa Civil
Abertura do Curso e Instrução sobre o Funcionamento do Curso
Estrutura e Funcionamento do Sistema Nacional de Defesa Civil SINDEC
Palestra sobre o trabalho da Defesa Civil no Estado/Município
Política Nacional de Defesa Civil
O que é desastre e outros conceitos
Ações de Defesa Civil
Prevenção de Desastres: Avaliação de Riscos de Desastres e Redução
de Riscos de Desastres
Preparação para Emergências e Desastres
Resposta aos Desastres e Reconstrução
Planejamento em Defesa Civil
Gerenciamento de Desastre
CENAD
Defesa Civil e a Mídia
Introdução aos conceitos de SE e ECP
Gerenciamento de Desastre (SCO) : Conceitos
Gerenciamento de Desastre (SCO) : Trabalho em grupo
Operacionalização das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil COMDEC
Otimização da Organização da COMDEC
Áreas de Atuação
Funcionamento de uma COMDEC: Período de Normalidade e Período
de Anormalidade
Núcleos Comunitários de Defesa Civil
Trabalho em grupo: Como motivar o município para a melhoria de
atuação da COMDEC?
Trabalho de Campo (visita às áreas de risco)
Prática para Elaboração do Plano de Contingência (exercício)
Encerramento

