CURSO DE DOCUMENTAÇÃO E COMPORTAMENTO
EM SELVA
Uma experiência verdadeira com a vida selvagem
Treinamento de Selva que simula e vivencia situações reais de uma Expedição de verdade.
Metodologia criada pelo documentarista de natureza, Fernando Lara, com técnicas
experimentadas ao longo de mais de 18 anos de experiência e expedições realizadas nos mais
variados terrenos, do Brasil e do Mundo.

Módulos oferecidos:
Técnicas profissionais de acampamento (básico e avançado):  Neste módulo os alunos
aprendem a reconhecer o melhor terreno para montar a base de uma expedição. Fernando Lara
ensina como avaliar se a proximidade da água não apresenta risco de inundação; se as árvores do
entorno não apresentam galhos podres que possam cair; além de cuidados com
acondicionamento da comida e produção/manutenção do fogo. Os alunos têm a oportunidade de
preparar o campo para mais de um acampamento ao longo do Curso aumentando
progressivamente os níveis de dificuldade.
Camuflagem/poleiro para documentação e observação de fauna livre:  Os alunos são
desafiados a ficar entre 1h30 e 2h camuflados, a noite, sozinhos no meio da floresta, com auxílio
apenas de um rádio comunicador. O exercício propõe a experimentação dos sons do ambiente,
controle de ansiedades e a desmistificação de medos, provenientes muitas vezes de uma cultura
urbana que afasta o homem dos ambientes naturais.
Documentação e rastreamento:  criar oportunidades para melhorar o avistamento e a
documentação de fauna livre, fazendo uma leitura criteriosa do ambiente, de pegadas, de cheiros,
inclusive com espécies de menor porte. O objetivo desse módulo é fazer com que o aluno tenha
uma nova percepção ao seu redor, exercitando a paciência e o estudo do comportamento de
animais.
Navegação primária: como navegar de forma segura sem se perder? Técnicas de deslocamento
em dupla e com equipes, usando métodos com menor impacto possível no ambiente. O módulo
também propõe controle de tempo, uso do silêncio, contagem, referências geográficas, entre
outros.
Travessia em áreas alagadas com uso de cordas: transpor rios, riachos, lagoas ou outras áreas
alagadas de forma segura, mesmo que você não saiba nadar. O módulo complementa as

instruções da ‘Navegação Primária’ uma vez que são diversos os obstáculos encontrados por um
Expedicionário em sua atividade de campo.
Comportamento padrão de segurança em ambientes hostis: o que fazer diante de uma
onça-pintada, serpente ou porco selvagem? Técnicas de como aumentar a segurança durante
trabalhos em campo e prevenir acidentes com animais e insetos como abelhas, marimbondos,
aranhas e escorpiões. O uso de equipamentos de EPI como perneiras, protetor solar, além de
calçados e vestimentas adequados também devem ser usados obrigatoriamente durante todo o
Curso.
Simulados de situações de emergência: sempre consideramos que durante uma Expedição, o
imprevisto é previsto. Mesmo com todo planejamento, uma situação nova pode acontecer
mudando toda a rotina da equipe. Por isso é necessário estar preparado para as mais variadas
situações, definindo principalmente as prioridades e a segurança do grupo.
Psicologia da Sobrevivência  O estresse de um trabalho de campo, o desconforto e as noites mal
dormidas em ambientes naturais podem ser estafantes para quem deseja fazer uma expedição.
Durante o Curso de Documentação e Comportamento em Selva, os alunos são levados a
controlar as próprias emoções tendo como foco principal as atividades que devem ser
desenvolvidas durante as aulas. Os recursos (de água, comida e equipamentos) são planejados de
forma criteriosa. O aluno aprende a levar somente o que é necessário.
Liderança e comportamento em equipe em trabalhos de campo  O espírito de GRUPO é um
dos módulos mais importantes desse Curso. Os alunos devem trabalhar como um organismo
vivo, dividindo tarefas e ao mesmo tempo não deixando sobrecarregar nenhum dos integrantes.
Os alunos são divididos em equipes que possuem um líder que designa as tarefas de cada
integrante. As tarefas e a liderança são alternadas ao longo do Curso.
Primeiros socorros aplicados a selva: Aplicação da técnica da ‘lombada’ para retirada de
algum membro da equipe em uma situação de emergência, além da aplicação de técnicas para
socorrer acidentados. Princípios básicos para evitar e prevenir acidentes com serpentes, insetos e
animais selvagens.
e muito mais….

