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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente ao 
nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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p R E fáC I O

A realização, em maio de 2017, de um Congresso Internacional de Riscos sobre a 
temática dos Riscos e Educação proporcionou uma rara oportunidade para a redação 
de textos alusivos a esta temática, ainda pouco conhecida, mas que sofreu um forte 
impulso neste Congresso, dada a excelente produção que ele suscitou e que foi capaz de 
alimentar não só um volume da revista Territorium, o n.º 25(II), que foi dedicado aos 
“Riscos e Educação”, mas também quatro tomos da série Estudos Cindínicos, o primeiro 
dos quais se dá agora à estampa, sob o título da “Educação para a Redução dos Riscos”.

O volume seguinte versará sobre aspetos metodológicos da análise de riscos, os 
quais serão descritos através de exemplos aplicados a estudos de caso. A terceira obra 
desta sequência diz respeito a um conjunto de riscos que se manifesta com grande 
frequência e que corresponde aos que podemos designar por hidrometeorológicos. 
O quarto livro, que se organizou em torno dos trabalhos apresentados ao Congres-
so, reúne um conjunto de contribuições que mostram a pluralidade existente na 
diversidade das possíveis manifestações de risco.

Mas, centrando-nos na educação para a redução do risco, diremos que se trata 
de uma publicação que só pecará pela sua edição tardia, na medida em que não tem 
havido grande investimento da parte dos governos na educação para os riscos e, por 
conseguinte, trata-se de uma área científica onde existem poucas obras publicadas.

No entanto, tal não significa que não deva ser considerada uma área prioritária, 
como tem ficado bem patente em várias manifestações de risco, não só no caso do 
risco sísmico, onde alguns países muito têm investido, com bons resultados, na 
educação para a redução dos danos provocados por este tipo de riscos, mas também 
em algumas das mais traumáticas e que só obtiveram sucesso porque a educação, 
que pressupõe o respeito e a obediência ao chefe, esteve presente. 

Para tal, será suficiente recordar duas situações mediáticas, que permitiram acom-
panhar em direto os respetivos salvamentos. O primeiro deles diz respeito a 33 mi-
neiros chilenos, que estiveram presos durante 69 dias numa mina, por nela terem 
ficado soterrados a 688 metros de profundidade, devido a um acidente ocorrido a 5 
de agosto de 2010. O outro, bem mais recente, refere-se a uma equipa de jovens fute-
bolistas, 12 crianças e o seu treinador, que participavam numa espécie de praxe, com 
o objetivo de caminharem até ao fim da gruta e aí gravarem os seus nomes nas rochas. 



Mas, quando pretendiam regressar, verificaram que as chuvas fortes que se fizeram 
sentir lhes bloquearam a saída e o grupo ficou preso no interior da gruta, na Tailândia, 
desde 23 de junho de 2018. Os últimos quatro rapazes a serem retirados, juntamente 
com o seu treinador, a 10 de julho de 2018, estiveram na gruta durante 18 dias. 

Não duvidamos que qualquer destas situações só foi coroada de sucesso, porque 
em qualquer destas situações de risco excepcional, a educação esteve presente.

Do mesmo modo, estamos convictos de que se tivesse havido investimento na 
educação para o risco de incêndio florestal, o panorama das manifestações deste ris-
co seria diferente, em primeiro lugar traduzido na redução do número de ignições, 
com tudo o que de positivo isso acarreta, e certamente também teria permitido 
reduzir o número de vítimas dos incêndios florestais registadas em Portugal, não só 
as dos ocorridos a 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 ou, do mesmo modo, 
das verificadas nos incêndios da Grécia e, também não só as que na tarde de 23 de 
julho deste ano de 2018, afetaram a região de Ática, próxima de Atenas.

Com efeito, os investimentos na educação nem sempre são visíveis e muito 
menos, no imediato, no curto prazo que interessa aos decisores políticos, como 
nem seque é possível quantificar os resultados das muitas situações danosas que 
seriam evitado com esse investimento. Por outro lado, como essa demonstração não 
é evidente, os investimentos em educação, como muitos outros que deveriam ser 
realizados na prevenção dos riscos, acabam por não ser considerados prioritários e 
são sistematicamente adiados, acabando por não se realizar.

Esta obra não é propriamente um manual de educação para a redução dos vários 
tipos de risco, mas não deixa de apresentar diversas situações em diferentes contex-
tos de risco que contribuem para aumentar a percepção da população exposta, que 
assim pode reduzir a vulnerabilidade e tornar-se mais resiliente.

Por todas estas razões, os autores estão de parabéns pela colaboração que em-
prestaram para que este tomo fosse dado à estampa, sobretudo porque versa sobre 
um tema em que os estudos ainda não são muito abundantes.

Coimbra, 10 de junho de 2018

Luciano Lourenço
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O texto Science and Education for disaster risk reduction: the role of UNESCO, 

que abre esta obra, procura dar conta do papel desempenhado pela UNESCO e do 

valioso contributo que esta organização tem dado, tanto a nível mundial como, em 

particular, nos países mais desfavorecidos, para a Ciência e a Educação, na perspeti-

va e com o objetivo da redução do risco de catástrofes.

Posto isto, este volume surgiu precisamente em coerência com esta linha de pen-

samento, tendo-se organizado em torno dos contributos que a Ciência e a Educação 

têm produzido, tanto para a redução do risco de catástrofes, como para a redução 

das consequências das suas manifestações, e que foram apresentados no IV Con-

gresso Internacional de Riscos.

Deste modo, os dois textos seguintes são da área da psicologia. O primeiro deles 

é de autores brasileiros e versa sobre Psicologia das emergências e angústia pública: ques-

tionamentos teórico-práticos, pelo que trata de problemas candentes da sociedade atual, 

muitos dos quais se podem solucionar através da redução do risco, a qual, muitas vezes, 

se poderá conseguir através da educação. O seguinte, de autoras portuguesas, acerca 

de Contributos da investigação sobre bombeiros: o papel do apoio psicológico em situações 

potencialmente traumáticas, apresenta aspetos menos conhecidos de atividades que estes 

operacionais enfrentam nas missões de socorro e que nem sempre são fáceis de superar.

O capítulo seguinte, Riscos sociais e migrações: o cinema como promotor da edu-

cação para a multi/interculturalidade, situa-se no contexto das chamadas ciências 

sociais e humanas e versa sobre um tema muito atual, ainda pouco estudado dentro 

dos designados riscos antrópicos. Diz respeito, precisamente, a uma subdivisão des-

tes riscos, os chamados riscos sociais, que neste caso concreto estudam as migrações, 

aqui analisadas através do cinema, enquanto instrumento capaz de ser produtor da 

educação para a diversidade, na medida em que contribui para promover a franca 

convivência das muitas culturas existentes à superfície do globo. 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
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Os dois textos seguintes dizem respeito aos riscos naturais, o primeiro mais 

numa perspetiva de educação, pois aborda o Ensino e aprendizagem a partir da análi-

se de uma situação meteorológica de risco máximo, enquanto que o segundo está mais 

voltado para a redução do risco, ao tratar de O plano de ação de emergência como 

ferramenta para redução dos riscos de desastres provocados por rupturas de barragens no 

Brasil e sua relação com os planos de contingência da defesa civil.

Acresce que a educação também nos pode ajudar tanto na forma como toma-

mos consciência e ou percepcionamos os riscos, pelo que no capítulo seguinte se 

dá conta de uma situação concreta de Percepção de risco em duas comunidades vul-

neráveis no estado do Espírito Santo: estudo de caso em Vila Velha e Vitória, como nos 

pode auxiliar no modo como consumimos oxigénio, daí que este tema seja tratado 

no texto dedicado ao Metabolismo e consumo de oxigénio numa perspetiva da educação 

para o risco.

A obra fecha com dois capítulos em que, respetivamente, se destaca não só a 

redução do risco, através da Comunicação e capacitação de comunidades resilientes ao 

risco, mas também a educação das comunidades escolares, como forma de alterar 

atitudes e comportamentos, que é demonstrada com a Espacialidade e percepção da 

cidade e do risco ambiental no contexto escolar.

Trata-se, pois, de um conjunto de dez capítulos, diferentes mas complemen-

tares, que envolvem um total de vinte e três autores, os quais, através de enqua-

dramentos mais teóricos e de apresentações de casos mais concretos, de natureza 

prática, aplicados a diferentes territórios e vários tipos de risco, descrevem e ilustram 

diversas situações em que a educação contribuiu para a redução do risco. 

Estamos certo de que os leitores encontrarão nesta obra motivos de sobra para se 

dedicarem à sua leitura e dela extraírem modelos que, depois, poderão aplicar tanto 

nos seus trabalhos de investigação, como nos contextos educativos em que venham 

a leccionar, pelo que bem merece ser conhecida e divulgada.
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Resumo: O uso da imagem como objeto de trabalho em Geografia Cultural 

tem explorado o campo epistemológico e metodológico dos impactes 

gerados pelas imagens em movimento (objetos fílmicos), na apropria-

ção, transformação e construção dos territórios. Nessa linha de ideias, 

este trabalho tem como objetivo discutir o contributo do cinema 

para a discussão em torno dos riscos sociais, mais concretamente no 

que diz respeito aos movimentos migratórios (entrada de cidadãos 

não europeus) na Europa. 
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abstract: The use of image as a work object in Cultural Geography has exploited 

the epistemological and methodology field of impacts generated by 

moving images (filmic objects), in the appropriation, transformation 

and construction of territories. Following that train of thought, the 

purpose of this work is to discuss the contribution of cinema to the 

discussion on social risks, more specifically concerning the migration 

movements (entrance of non-European citizens) into Europe.

Keywords: Social risks, migrations, interculturalism, cinema, geographic education.

Introdução 

O uso da imagem como objeto de trabalho em Geografia ganhou importância 

a partir dos anos 70 do século XX. A Geografia Cultural tem explorado este campo 

metodológico em vários domínios, sobretudo em termos dos impactes gerados 

pelas imagens em movimento (objetos fílmicos), na apropriação, transformação e 

construção dos territórios. Mas não é apenas a jusante dos fenómenos geográficos 

que a materialidade visual atua. Rose (2012, p. 10-11) destaca o importante papel 

das imagens na atualidade, gerado em parte pela publicidade, assim como pelas 

novas tecnologias e pela profusão evolutiva do espaço virtual. São estes fatos que 

geram a rápida e difusa divulgação de materiais imagéticos. A autora defende 

que quer as imagens fixas, quer as imagens em movimento, geram sensações no 

observante que está a realizar a experiência visual, a qual pode produzir efeitos 

contínuos e duradouros nas suas memórias, mais tarde quiçá reveladas em 

pensamentos ou até mesmo ações.

É nesta lógica que se realiza a ponte com a educação geográfica, já que o uso 

de imagens fixas e em movimento, pode servir para desenvolver nos alunos a 

consciência para a cidadania e para a educação geográfica. A União Geográfica 

Internacional (IGU, 2016, p. 5-6), na “Carta Internacional para a Educação 

Geográfica”, assume que o compromisso desta ciência é o de, entre outros 

aspetos, ajudar a compreender as diferentes dinâmicas sociais a várias escalas, 
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assim como as inter-relações entre territórios e comunidades. Só através do 

conhecimento, se poderão formar jovens ativos, sensibilizados para os valores 

da tolerância e da interculturalidade.

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo explorar o contributo do cinema 

para a discussão em torno dos riscos sociais, mais concretamente no que diz respeito 

aos movimentos migratórios (entrada de cidadãos não europeus) na Europa. Para 

isso, partir-se-á do contexto académico universitário, com a apresentação de um 

estudo de caso realizado com recurso à metodologia de observação sistémica – 

direta e indireta – quer através do registo de dados decorrentes de observações feitas 

pela docente nas aulas; quer pela exposição livre e aplicação de questionários por 

inquérito, respetivamente. O universo em estudo foram alunos de licenciatura, a 

frequentar unidades curriculares na área das migrações e dos riscos, na Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, durante o ano de 2016/2017.

Na primeira parte do trabalho, será realizada uma discussão teórica em torno 

dos conceitos e da tipologia dos riscos, particularizando a reflexão em torno da 

vulnerabilidade atroposocial e de como tal se relaciona com as disposições da “Carta 

Internacional para a Educação Geográfica”. Neste ponto será introduzido o papel do 

cinema como instrumento mitigador de possíveis fricções sociais, nomeadamente 

enquanto instrumento de trabalho na temática da atual crise das migrações de 

refugidos na Europa, em contexto académico universitário.

Já na segunda parte do trabalho, será apresentado o estudo de caso referido. 

Com base nos resultados da investigação de campo, explorar-se-ão as preconceções 

associadas aos territórios e às sociedades de chegada dos migrantes, que na atualidade 

vivem no continente europeu, e como o cinema pode transformar estas “imagens”. 

No fundo, o debate será orientado para dois aspetos. O primeiro, relacionado 

com o impacte gerado pelas imagens em movimento, e de como estas podem levar 

a uma alteração das preconceções em torno das migrações forçadas, isto é, uma 

avaliação em termos de mitigação do risco de fricção social. O segundo, associado à 

transferência do conhecimento para a academia e para a sociedade em geral, sobre a 

importância da educação geográfica em contexto universitário, para a preparação de 

futuros profissionais das humanidades e das ciências sociais, áreas essas que poderão 

requerer funções em torno da mediação e de gestão do risco antroposocial.
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Considerações metodológicas

O trabalho de campo foi realizado na Faculdade de Letras da Universidade de Coim-

bra, com recurso a dois conjuntos discentes. O primeiro grupo-foco de alunos validou a 

utilização do filme e do documentário em contexto universitário de ensino-aprendizagem. 

Recorreu-se a uma amostra sem reposição de 54 estudantes, a frequentar unidades curricu-

lares na área das migrações e dos riscos, que responderam a um questionário por inquérito 

onde o foco das questões incidiu em três eixos: o primeiro, sobre os hábitos de visualização 

de filmes e documentários; o segundo, sobre a experiência de análise fílmica noutras uni-

dades curriculares do curso; o terceiro sobre a perceção em torno da experiência efetiva de 

visualização de filmes e documentários nas unidades curriculares frequentadas.

O segundo grupo-foco, constituído por 22 alunos, também ele de amostra sem 

reposição e a frequentar unidades curriculares na área das migrações e dos riscos, realizou uma 

exposição orientada de opinião, com inspiração SWOT, onde indicou os pontos positivos 

e os pontos negativos que associou ao fluxo de entrada de refugiados na Europa. Refira-se 

que estes alunos visualizaram imagens fílmicas associadas ao tema dos refugiados na Europa, 

nomeadamente o filme “Welcome”, de Phillipe Lioret (2009). Trata-se do drama de um 

jovem iraquiano, que consegue chegar a Calais (França), mas não consegue atravessar o 

canal, para se reencontrar com a namorada, que entretanto se mudara com a família para o 

Reino Unido. Além de revelar toda a dinâmica dos migrantes - indocumentados desse ponto 

crítico da Europa, humaniza o contexto sócio territorial, apresentando personagens, lugares 

e situações que fazem o espetador-aluno relativizar e entender pontos de vista diferenciados 

sobre processo migratórios ilegais e populações migrantes vulneráveis.

A educação geográfica e as migrações: discussão concetual sobre os riscos sociais

Tipologia dos riscos e os riscos sociais

Indubitavelmente viver é um risco. Podemos observar que todos os dias às novas 

ameaças, juntam-se as ameaças antigas, tanto de ordem natural como antrópica. 
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Os riscos estão no nosso quotidiano, sendo por isso essencial conhecê-los para os 

entendermos e procurar solucioná-los. 

Segundo Rebelo (1999, p. 4) a generalização da noção de riscos no contexto 

científico em muito se deveu à Unesco, primeiramente em Paris, no ano de 1987, 

num encontro onde se refletiu sobre a temática ao nível de empresas, mas também 

ao nível da sociedade. Nos anos seguintes, foram realizadas diversas reuniões sobre 

o tema, tanto que em 1990 foi criado o Instituto Europeu de Cindínicas e nesta 

mesma época surgiu o Centro Europeu para o Estudo dos Riscos e das Catástrofes 

(GEERC), que passou a contar com o trabalho de investigadores provenientes de 

diversas áreas do conhecimento.

Todavia, a conceção da Teoria do Risco deve-se ao geógrafo francês Lucien 

Faugéres, membro do Centro Europeu para o Estudo dos Riscos e das Catástrofes. 

Rebelo (Ob.Cit.: p. 31-60), influenciado pelos trabalhos de Faugéres, divide os 

riscos em duas grandes categorias: os riscos naturais e os riscos tecnológicos. Os 

riscos naturais estavam entendidos na dinâmica ambiental, manifestando-se de 

várias formas, como por exemplo através das inundações, furacões, sismos, vulcões, 

tsunamis, entre outros. Já os riscos tecnológicos alinhavam-se no plano humano, 

associados aos transportes coletivos e os transportes individuais, ou seja, a produção 

industrial, perda de vidas em acidentes em estradas, entre outros. Herculano (2009, 

p. 03) demonstra que esta problemática está presente na conceptualização dos 

conceitos de perigo e de risco desde sempre, mas considera que a teoria do risco 

deve organizar-se em torno de uma sequência de três conceitos: risco, perigo e crise.

Lourenço (2006, p. 109-111) vem prestar um importante contributo na 

atualização concetual da temática, defendendo que os riscos estão divididos em 

três grupos: os riscos naturais, os riscos antrópicos e os riscos mistos. Este autor 

considera que os riscos naturais são aqueles em que os danos têm a sua origem na 

natureza; nos antrópicos,  o fenómeno causador do dano tem origem em acções do 

ser humano; nos mistos, são aqueles que o prejuízo apresenta causas combinadas, 

isto é, decorrem das condições naturais e acções antrópicas.

De acordo com Lourenço (2015, p. 29-39), os três tipos de riscos podem 

apresentar subdivisões. Nos riscos naturais pode-se identificar os riscos geofísicos, 

como os vulcões, sismos e maremotos. Há os riscos climáticos como ventos fortes e 
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chuvas intensas, e ao contrário, a secas prolongadas ou a geadas que são prejudiciais à 

agricultura e, além de um perigo acrescido para a circulação automóvel. Há também 

os riscos hidrológicos, associados à água da precipitação e que podem ser de cheia, 

de alagamento e de inundação, com subdivisão entre as inundações em fluviais, 

marinhas, cársicas e urbanas. Identifica os riscos geomorfológicos, onde o principal 

factor desencadeante é a água e nos quais se incluem os riscos de ravinamento 

e parte dos riscos de movimentações em massa, de que os deslizamentos e os 

fluxos lamacentos fazem parte. E por fim os riscos biológicos relacionados com 

desequilíbrios na biocenose, que dizem respeito às pragas de animais e de plantas 

infestantes. Nos animais, é frequente distinguir as pragas maiores, provocadas por 

ratazanas, ratos, pombos, etc., das pragas menores, originadas por gafanhotos, 

escaravelhos, mosquitos, bactérias, vírus. Este autor refere que os riscos de ordem 

antrópica são divididos em três áreas: os tecnológicos; os sociais; os biofísicos. Os 

tecnológicos são os que resultam do não cumprimento das normas de segurança e dos 

princípios que regem a produção, manuseamento, o transporte e o armazenamento 

de certos produtos. Os riscos sociais, estão associados à incapacidade do sr humano 

conviver em harmonia na sociedade, tendo em conta os princípios de liberdade, 

igualdade e fraternidade, o que se pode manifestar de diversas formas, ou seja, 

através da violência, guerra, sabotagem, terrorismo, greve, fome, entre outros. E 

por fim os riscos biofísicos, que tem resultados nos desequilíbrios de vivência entre 

o ser humano e os outros seres vivos como os insectos, vírus, bactérias, fungos, etc. 

E a última divisão são os riscos mistos: da atmosfera; de componente geodinâmica; 

dendrocaustológicos, ligados aos incêndios florestais. 

De acordo com Herculano (2009, p. 6), formular uma metodologia de estudo 

e classificação dos riscos, é uma tarefa que cada ciência física ou social reclama, 

embora conceber uma classificação do risco, quanto ao tipo, é um feito complexo 

e discutível. Esta classificação constituir-se-ia como suporte base a uma definição 

do conceito de risco, porém tal tarefa não é simples. Segundo o autor, ao nível 

das ciências sociais, as contribuições que a geografia tem tecido são bastante 

significativas para a conceitualização dos riscos tecnológicos, imprescindíveis 

à identificação de um novo padrão de riscos sociais, do mundo atual. O autor 

classifica os riscos sociais em dois tipos. Por um lado, os riscos sociais exógenos, 
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que estão relacionados com os elementos naturais e com as ameaças externas. Por 

outro os riscos sociais endógenos, que estão relacionados os produtos das sociedades 

e com as formas de política e administração. Face ao exposto, é possível inferir que 

os riscos exógenos sociais são riscos tradicionais e os resultantes da tecnologia por 

cruzamento e intensificação das manifestações físicas, para a sociedade são novos 

riscos. O mesmo se aceita para os riscos endógenos, na medida em que os problemas 

tradicionais da sociedade se agravam e assumem proporções, antes improváveis, 

e novas variantes, antes impensáveis, sobretudo resultantes da globalização e de 

manifestações politicas e culturais.

Areosa (2008, p. 5) defende que o conceito de risco nos remete para 

probabilidades ou possibilidades sobre a ocorrência de eventos futuros, surgindo 

também associado a uma certa contingência ou ambiguidade decorrente das diversas 

dinâmicas do mundo social. Ou seja, o risco (também) é socialmente construído, 

e, por vezes, afigura-se como algo incontrolável, visto que nem sempre se consegue 

prevenir a ocorrência de acidentes ou de efeitos indesejados. Este autor, referindo-se 

ao trabalho de Thompson e Wildavsky (1982, p. 160) alerta para o fato do risco ser 

praticamente sempre um produto social. Isto porque se os individuos, nos diferentes 

contextos sociais, revelam convicções contraditórias sobre como é o mundo exterior, 

isto torna expectável que poderão ter também ideias diferentes sobre o universo 

dos riscos. No âmbito da teoria cultural dos riscos, são identificados cinco formas 

distintas das pessoas perceberem os riscos (Areosa, 2008, p. 5):

“1 - Indivíduos atemorizados (a vida é como uma lotaria, visto que os riscos estão 

fora de controlo e a segurança é uma questão de sorte);

2 - Burocratas (os riscos são aceitáveis enquanto as instituições têm rotinas para controlá-los); 

3 - Eremitas (os riscos são aceitáveis enquanto não envolvem a coerção dos outros); 

4 - Igualitários (os riscos deveriam ser evitados a menos que sejam inevitáveis para 

proteger o bem público);

5 - Empreendedores (os riscos oferecem oportunidades e devem ser aceites na 

expectativa de obter benefícios)”.

Mendes (2015, p. 47) também mantém a divisão clássica dos riscos, classificando-

os em riscos naturais; riscos antrópicos, que incluem os riscos tecnológicos e os 

riscos sociais; riscos mistos. Em relação aos riscos sociais, o autor enfatiza que estes 
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assumiram alguma visibilidade pela atenção dada por instâncias internacionais como 

a OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico. Referindo-

se a obra de Renn (2008, p. 6) realiza uma relação de riscos sociais, denominados 

sociocomunicativos, contando entre eles os riscos de “terrorismo e sabotagem, a violência 

humana e os crimes, a humilhação, os comportamentos das multidões e de estigmatização, 

as experiências com seres humanos, a histeria de massa e os sintomas psicossomáticos”. 

Contudo assume que se está perante uma lista desconexa e relativamente arbitrária, 

onde há umauma necessidade de reflexão sociológica contínua sobre os riscos sociais, 

quando comparados com os riscos naturais e tecnológicos.

Uma análise importante sobre os riscos sociais e uma crítica à democratização 

dos riscos foi proposta recentemente por Dean Curran. Mendes (2015, p. 48) 

citando o trabalho de Curran (2013) argumenta, basicamente, que na crescente 

produção e distribuição de males, as desigualdades de recursos económicos 

ganharam uma importância acrescida, pois são as diferenças de recursos económicos 

que permitem aos que estão em vantagem, minimizarem a sua exposição aos riscos. 

Determinados riscos, de ordem social, por exemplo o de pobreza e de ghetização, 

afetam diretamente as minorias e os menos favorecidos financeiramente. Ainda 

há que refereir as questões de terrorismo, da violência humana, o comportamento 

das multidões, pelo que na contemporaneidade europeia não se pode deizar de 

enfatizar os refugiados, obrigados a deixar seu pais de origem e se refugiar em 

lugares desconhecidos, sofrendo muitas vezes humilhações, discriminação por raça 

ou religião, perdendo sua liberdade e por vezes, até mesmo sua própria identidade, 

configurando por isso um risco social importante.

educação geográfica para o risco e a vulnerabilidade antroposocial: relação 

com os princípios da Carta Internacional para a educação Geográfica

A educação para o risco é hoje reconhecida como um componente de formação 

em vários niveis académicos e etários. As escolas, as universidades e as instituições de 

ensino em geral, tem um papel fundamental neste processo, enquanto intervenientes 

privilegiados na mobilização da sociedade, proporcionando e promovendo 
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dinâmicas e práticas educativas que visam, no espetro mais amplo da educação 

para a cidadania, a adoção de comportamentos de segurança, de prevenção e gestão 

adequada do risco. 

A educação para o risco enquadra-se no âmbito da ciência geográfica, tendo em 

conta o estudo dos territórios e das sociedades, sendo estes atores modelantes da 

paisagem, da região, do espaço, do lugar e do território, isso de acordo com Silva, et 

al. (2016, p. 392) referindo-se ao trabalho de Corrêa (2003). Por isso o risco é uma 

questão social importante da Geografia, no âmbito da interpretação das relações 

sociais com os espaços envolventes. Para Herculano (2009, p. 4) pode aceitar-se que 

o estudo dos riscos, levado a cabo pela geografia, se constitui como um elo forte e 

relevante para o conjunto das ciências sociais, na medida em que funciona como 

um eixo de ligação entre as realidades natural e social, as quais são indissociáveis 

que se interpenetram. 

Para Queiróz, et al. (2006, p. 5), no contexto atual de crescente globalização e 

complexidade, de dúvida e incerteza, a análise dos tipos de risco, enquanto processo 

interativo, revela-se uma via pertinente de investigação. No caso da geografia, os 

estudos de distribuição espacial dos riscos têm recentemente colocado ênfase nas 

áreas de elevada concentração populacional ou em localizações inadequadas das 

atividades humanas com a preocupação de apoiar o ordenamento do território no 

que respeita aos processos de avaliação, comunicação e gestão dos riscos. Assim a 

geografia tem papel importante nestes estudos de base territorial.

Ainda de acordo com os autores, para o geógrafo, o risco apresenta-se como 

uma área primordial de trabalho de campo. A avaliação de riscos ambientais é um 

dos domínios tradicionalmente abordados na geografia física. Mas por seu lado, na 

geografia humana destacam-se os estudos sobre percepção do risco, a experiência em 

planeamento e ordenamento do território, assim como trabalhos de caracterização 

e de localização de equipamentos, de atividades económicas, entre outros. Neste 

contexto, a análise do risco assenta num conhecimento tanto das características 

físicas como humanas do território e cabe aos estudos geográficos essa interação 

entre o físico e social. 

Souza (2013, p. 115) e Silva, et al. (2016, p. 392), defendem que no ensino de 

geografia, no âmbito da discussão sobre a temática dos riscos, é possível problematizar 
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os espaços de riscos socioambientais, diagnosticando também a maior ou menor 

vulnerabilidade das comunidades face a esses riscos,como se originam, além da 

possibilidade de se questionar a situação do próprio espaço de vivência, quanto à 

infraestrutura, moradia, saneamento, transporte, saúde, emprego, segurança, lazer 

e tantos outros aspectos. Relacionando-se esta ideia com as diretivas anteriormente 

indicadas pela União Geografica Internacional sobre a educação, verifica-se a 

urgência do estudo desta temática em vários níveis académicos, o que já acontece, 

direta ou indiretamente, nos conteúdos programáticos da disciplina de geografia do 

ensino básico e secundário, assim como no nível universitário.

Segundo Queirós, et al. (2006, p. 9) citando Navarro e Cardoso (2005), a análise 

do risco e a percepção do risco são fenómenos distintos: enquanto a análise integra 

objetividade, a percepção é um processo subjetivo, ao ser constituída pelas imagens 

individuais dos riscos. Um risco toma forma através de diferentes atores do campo 

científico, político e social, apreendendo e instrumentalizando o que se apresenta como 

risco. Nesta linha de ideias, Moreira (2012) citado no trabalho de Silva, et al. (2016, 

p. 393), ao referir-se a situações de desastres ou qualquer tipo de sinistro, a escola, 

a universidade ou qualquer instituto educacional não deve ter somente a função de 

atuar como abrigo ou local de socorro, mas deve atuar na produção de conhecimentos 

sobre estes eventos, suas causas e consequências, de forma contextualizada do local ao 

global, mostrar como prevenir-se, individual e grupalmente e assim contribuir para 

promover maior resiliência comunitária a catástrofes. 

Ainda no que diz respeito ao contexto escolar e académico, destaque-se que 

Portugal e alguns países europeus adotaram em seus currículos escolares o tema da 

educação para os riscos. De acordo com a Resolução n.º 05 de Portugal (2011), 

educar para o risco é proporcionar a visão da dúvida, erro, fracasso, incerteza, 

perigo fazendo parte da vida humana. Por isso, o aluno, segundo o documento, 

deve conhecer os riscos que se corre pessoalmente e coletivamente, conseguir avaliar 

e comparar riscos, saber correr, evitar e minimizar os riscos (Ob.Cit., 2016, p. 393). 

A educação a para o risco e a educação geográfica para o risco é extremamente 

importante em todos os ambientes, sejam eles escolares, universitários, sobretudo se 

depois for colocada em prática na vida pessoal e profissional, pois é essencial saber 

lidar com os riscos e as situações de perigo.
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Já analisando a vulnerabilidade antropossocial, Herculano (2009, p. 9) refere 

que o estudo fenomenológico da ciência do risco deverá ter sempre presente o 

tipo de risco e associada a noção de vulnerabilidade, que apresenta vários tipos 

como a vulnerabilidade humana, a vulnerabilidade das redes, a vulnerabilidade dos 

equipamentos e estruturas, tanto individuais como coletivas e a vulnerabilidade 

secundária, no que diz respeito diretamente aos elementos físicos da paisagem e a 

sua relação com o sector produtivo, afetando a agricultura, por exemplo.

Janczura (2012:302) referindo-se ao trabalho de Yunes e Szymanski (2001, p. 

29) chama atenção para a diferença entre os conceitos de risco e vulnerabilidade. A 

palavra “vulnerável” origina-se do verbo latim vulnerare, que significa ferir, penetrar. 

Assim, “vulnerabilidade” é um termo geralmente usado na referência de predisposição 

a desordens ou de susceptibilidade ao stress. Segundo esta visão, o conceito de 

vulnerabilidade é aplicado erroneamente no lugar de risco, pois são dois conceitos 

distintos. Enquanto risco, foi usado pelos epidemiologistas em associação a grupos 

e populações, a vulnerabilidade refere-se aos indivíduos e às suas suscetibilidades 

ou predisposições a respostas ou consequências negativas. É importante ressaltar-

se, contudo, que, “existe uma relação entre vulnerabilidade e risco: a vulnerabilidade 

opera apenas quando o risco está presente; sem risco, vulnerabilidade não tem efeito 

(Janczura, 2012, p. 302).

Herculano (2009, p. 10) e Jean-Claude Thouret (1996, p. 420) falam em factores 

estruturais de vulnerabilidade, além de identificarem os factores sociodemográficos 

e económicos, socioculturais, físicos, técnicos e funcionais. Desta forma, integram 

os tipos de vulnerabilidade das redes, equipamentos e estruturas. Estes autores 

consideram também os factores institucionais, políticos e administrativos. A todos 

eles associam os factores geográficos da vulnerabilidade, que afectam directa ou 

indirectamente os factores estruturais. Sendo assim, as principais preocupações no 

que diz respeito à vulnerabilidade, são as ameaças sobre o ser humano, em relação 

à dimensão social. Tanto os riscos exógenos, quanto os endógenos, devem integrar 

uma análise técnica, no âmbito da percepção, baseada nos níveis de vulnerabilidade, 

em que o efeito de amplificação ou atenuação social do risco vai depender da 

capacidade de resposta das estruturas e processos individuais, sociais e culturais 

existentes em diferentes contextos.
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Segundo Hespanha e Carapinheiro (2002, p. 13) destacam os processos 

complexos de ruptura de equilíbrios sociais à escala local, tais como o desemprego, os 

empregos precários e de baixa remuneração, a insegurança da sociedade, o trabalho 

infantil, a sobre-exploração das mulheres e idosos, os diversos tipos de discriminações 

no trabalho, as migrações forçadas, os refugiados, a miséria, a revolta, racismos, a 

xenofobia, intolerância, entre muitos outros relacionados aos novos riscos.

É nesta conjuntura que os riscos sociais vêm sendo debatidos no quadro das 

migrações, em especial no que respeito à questão dos migrantes indocumentados 

e dos refugiados, ou seja, que implicam deslocações forçadas e uma enorme 

vulnerabilidade antropossocial, em decorrência dos processos de chegada desses 

indivíduos a locais desconhecidos e com relações sociais por vezes incertas e 

preocupantes. Em certa medida, a mitigação do risco antropossocial passa pela 

definição e aplicação de políticas públicas para a interculturalidade, que diz respeito 

à interação recíproca, horizontal e sinergética de grupos culturalmente diferenciados, 

baseada numa relação de respeito pela diversidade e pelo enriquecimento mutuo, ou 

seja, novas solidariedades, perspetiva entendida por Mendes (2010, p.- 33) e André 

(2012: 86). Nesse sentido, e recordando Rose (2012, p. 10-11), entendemos que as 

imagens em movimento, nomeadamente o cinema, podem contribuir para iniciar 

ou fortalecer pontes entre comunidades social e culturalmente distintas, tendo em 

conta o debate urgente que hoje ocorre na Europa, em torno do fluxo de refugiados.

Os movimentos migratórios e a urgência da análise fílmica

Os movimentos migratórios são impulsionados por diversos motivos como 

as crises econômicas, perseguições políticas ou religiosas, catástrofes ambientais, 

entre outros. A migração é um processo associado desde sempre ao ser humano, 

embora tenha ganho diferentes caraterísticas conforme o tempo-espaço-sociedade 

em questão. Na atualidade, é o fluxo de refugiados que continua a chegar à União 

Europeia, que ganha destaque nas preocupações sociais, académicas e científicas.

De acordo com Marcelino (2012, p. 63) e Kingsley (2016, p. 25-26) a crise que 

eclodiu em janeiro de 2011 em diversos países do Mediterrâneo e foi originada por 
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períodos de instabilidade que levaram a manifestações e protestos antigovernamentais 

e à queda de alguns regimes, principalmente da Tunísia e do Egito. Diante destes 

protestos que pedem a democracia, a opinião pública e os meios de comunicações 

demonstravam apoio a essas movimentações, pressionando o auxílio ocidental às 

populações cada vez mais fragilizadas. A crise viria trazer riscos de instabilidade nesses 

países, daí que o êxodo provocado pela chamada “Primavera Árabe”, que criou vagas 

crescentes de migrantes deslocados em direção à Europa em busca de segurança. 

Por outro lado, Velez de Castro (2015, p. 5) destaca a situação na Síria, que foi 

outro propulsor de refugiados para União Europeia. Tendo em conta a guerra como 

início da crise migratória, o foco da análise será concebida numa perspetiva de 

risco antroposocial, tendo sido a região do Mediterrâneo uma das primeiras zonas 

críticas de receção destes refugiados, e continuando a ser um dos principais locais 

de chegada destes grupos.

Os autores Bordignon, Góis e Moriconi (2016, p. 82) fazem uma distinção entre 

os imigrantes económicos e os refugiados. Segundo eles “ os imigrantes, especialmente 

os imigrantes económicos, optam por mudar de país para melhorar as suas pers petivas 

futuras e as das suas famílias. Os refugiados são obrigados a mudar de país para salvar a 

vida ou conservar a liberdade”. Ou seja, quando um imigrante decide mudar de país, 

ele vai voluntariamente e já tem informações sobre o país de destino, já planejou 

sua viagem e tem competências que considera importante no país onde irá chegar, 

além de ter a escolha de regressar ou não para o país de origem. Já os refugiados têm 

aspectos bem diferentes, ous eja, não saem voluntariamente e são obrigados a deixar 

suas casas, famílias e bens, para fugir a situações de risco relacionados com questões 

de raça, religião, partido, género, etc. Estes indivíduos poem pedir asilo e se forem 

aceitos ad quirem o estatuto de refugiado no país de destino (ACNUR, 2017, s/p).

Como podemos observar na fig. 1, houve um aumento na entrada de população 

estrangeira em diversos países da Europa, com destaque a Itália, Alemanha e Espanha.  

E se observarmos a Itália, ela apre sentou uma tendência descendente constante, mas 

com um aumento considerável entre 2007 e 2010. Já a Espanha ocorreu um processo 

diferente, teve um aumento con siderável entre 2004 e 2007 com uma forte queda a 

partir de 2008. E a Alemanha é um caso diferente, ela teve fluxos descendentes quase 

constantes até 2008 e um forte aumento nos anos seguintes. 
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Os autores Bordignon, Góis e Moriconi (2016, p. 87), utilizando de dados 

da Eurostat do mesmo ano, referem que a Alemanha se des taca como o principal 

recetor entre os países da UE-28: “no primeiro trimestre de 2016, recebeu cerca 

de 90% dos sírios que se candidataram pela primeira vez a asilo na UE (mais de 

88.000), 73% dos iraquianos (mais de 25.000) e 57% dos afegãos (cerca de 20.000). 

Em média, a Alemanha recebeu 61% do total dos pedidos na UE-28. A Alemanha 

foi seguida pela Itália (8%), França (6%), Áustria (5%) e Reino Unido (4%). Estes 

5 Estados-membros representam mais de 80% de todos os requerentes de asilo pela 

primeira vez na EU-28”.

Observando a fig. 2, os autores Bordignon, Góis e Moriconi (2016:, p. 81) 

revelam que perante estes factos, é notável constatar os efeitos da chamada “crise 

dos refugiados” e toda a mu dança da situação geopolítica, determinada sobretu do 

pela guerra civil na Síria e também pelas as pelas manifestações que seguiram à 

primavera Árabe no Norte de África e no Médio Oriente nos últimos anos. No ano 

de 2015, o núme ro de requerentes de asilo pela primeira vez excedeu 1.2 milhões, 

enquanto que em 2014 foi de cer ca de meio milhão; ou seja, verificou-se uma taxa 

de crescimento de 100 % dos pedidos. Dessa forma, os países de maior origem dos 

imigrantes foram Síria, Afeganistão e Iraque, seguido por Kosovo e Albânia. 

fig. 1 ‑ Entrada de população estrangeira na Europa entre 2003 e 2013 
(Fonte: Bordignon, Góis e Moriconi, 2016).

Fig. 1 - Entry of foreign population between 2003 and 2013 
(Source: Bordignon, Góis & Moriconi, 2016).
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Mas quando falamos em refugiados relacionados aos riscos sociais, temos que ter 

uma visão de como eles são vistos e recebidos nos países de destino e se a sociedade 

em geral tem uma boa aceitação.  Assim no trabalho dos autores Bordignon, Góis e 

Moriconi (Ob.Cit.: p. 89), uma pesquisa revela que quando questionados perante 

essa afirmação: “a cultura de um país é minada ou enrique cida pelos imigrantes”, os 

resultados revelam que as sociedades nórdicas apresentam atitudes mais positivas 

em relação à imigração, países como a Alemanha, a Suíça e a Dinamarca, mais de 50 % 

dos participantes consideram que enriquecem e países como Finlândia e Suécia 

chegam a 80 %. Já os países da Europa do Sul, como Grécia e Chipre e da Europa 

Central e de Leste Como República Checa, Letónia, Eslováquia, menos de 30 % dos 

participantes tem uma avaliação positiva sobre o impacto cultural dos imigrantes no 

país de acolhimento. Quando questionados “a imigração é positiva para a economia 

de um país” foram obtidas as seguintes opiniões, cerca de 50 % dos par ticipantes 

nos países nórdicos valorizam a presença dos imigrantes, considerando-a positiva 

fig. 2 ‑ Países de origem dos requerentes de asilo (exteriores à UE) nos Estados-
-membros da UE-28, 2014 e 2015 (Fonte: Bordignon, Góis e Moriconi, 2016).

Fig. 2 - Countries of origin of asylum seekers (non- EU) in the EU-28 Member States, 
2014 and 2015 (Source: Bordignon, Góis & Moriconi, 2016).
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para a econo mia do país, enquanto que apenas 10 % da população dos países da 

Europa do Sul e da Europa Central tem a mesma opinião. 

Assim, os autores destacam quatro importantes desafios para políticas de 

integração dos refugiados, entre eles: primeiramente devem ser evitados períodos 

prolongados de espera para os que tem maior probabilidade de ficar, além de 

disponibilizar recursos de apoio a integração. O segundo desafio é evitar a 

segregação dos re fugiados, ou seja, fazer uma distribuição planeada e pensada por 

todos o país, analisando a disponibilidade de habitação e serviço, para que assim se 

evite a concentração residenacial e a possivel segregação social. O terceiro desafio 

é dar atenção aos grupos mais vulneráveis de refugiados, nomeadamente menores 

não acompanhados, individuos com problemas de saúde mental e física, entre 

outros. E por fim o quarto desafio é a monitorização do percurso de integração 

dos refugiados, com a ajuda da sociedade civil, designadamente as enti dades 

empregadoras, instituições de apoio social, asso ciações de imigrantes. Também as 

organizações comunitárias e os sindicatos devem ajudar o governo na integra ção dos 

imigrantes humanitários, tudo isso para que a mitigação do riscos sociais em torno 

do acolhimento de refugiados.

Todos esses estudos e dados a respeito dos refugiados são divulgados 

constantemente na comunicação social, mas um meio que também é importante 

e que atinge uma parcela significativa da população é o cinema. O filme também 

é uma grande ferramenta de ensino, como ponto de partida para a discussão de 

questões importante a serem abordadas em contexto de sala de aula.  Para Vieira e 

Velez de Castro (2016, p. 308) “os filmes podem ser entendidos como fragmentos de 

uma problemática associada ao espaço objetivo e subjetivo, numa ambivalência também 

constituída pelo olhar do espectador, neste caso do professor, o qual aproveita tal recurso 

com propósitos didáticos”. O filme, como recurso didático, traz para as aulas uma 

quebra de rotinas e novas competências ao nível da observação geográfica.  Vieira 

e Velez (Ob.Cit.: p. 309) e Ferraz, et al. (2010, p. 5) defendem que por meio da 

análise fílmica é possível trazer à tona “problemáticas que se encontram presentes na 

vida de todos nós, temas contraditórios, como por exemplos, a relação construída entre 

indivíduos e sociedade, e é justamente sob esse amparo que são restituídas as contradições 

e dilemas trazidos pelas representações sociais”.
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O cinema não vai substituir a observação direta e nem o trabalho de campo, mas 

apresenta uma perspetiva muito interessante sobre a realidade e uma estreita relação 

com a visão do realizador. Ajuda a enfatizar a discussão em torno de diferntes 

perspectivas dos fatos. Assim, cabe ao professor, no âmbito do conhecimento 

que será passado, filtrar as informações importantes para que possa aproveitar as 

principais características do filme que está sendo apresentado. Ressalve-se também 

que construção dos saberes e do pensamento crítico é apoiada em parte pela 

investigação científica e pelas tecnologias da informação e comunicação, onde 

poderá intervir também a dimensão artistica, nomeadamente a cinematográfica.

O Cinema como promotor da educação para a compreensão da multi/

interculturalidade: estudo de caso em contexto universitário

Metodologia

Tendo em conta a ideia anterior, foi realizada uma observação sistémica de 

dois grupos-foco, a qual decorreu em contexto territorial académico universitário, 

na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mais especificamente no 

contexto temático de unidades curriculares de migrações e de riscos. Por um lado, 

realizou-se (também) uma observação direta, uma vez que foram sendo registadas 

informações decorrentes de momentos de debate estabelecido nas aulas, acerca do 

tema dos riscos antropossociais associados a deslocações forçadas, contrapondo com 

a visualização fílmica. 

Por outro, foi feita uma observação indireta, uma vez que se recorreu a 

instrumentos de recolha de dados, nomeadamente um questionário por inquérito 

e uma produção opinativa orientada. O primeiro grupo-foco de alunos foi aquele 

que validou o uso do filme e do documentário em contexto de sala de aula, no 

nível académico universitário. Em termos de contexto amostral, da totalidade de um 

universo de cerca de 100 alunos matriculados nas referidas unidades curriculares, 

recorreu-se a uma amostra sem reposição de 54 estudantes, que responderam ao 
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questionário por inquérito, em que o âmbito das questões incidiu em três eixos: o 

primeiro, sobre os hábitos de visualização de filmes e documentários; o segundo, 

sobre a experiência de análise fílmica noutras unidades curriculares do curso; o 

terceiro sobre a perceção em torno da experiência efetiva de visualização de filmes 

e documentários nas unidades curriculares frequentadas. O segundo grupo-foco, 

constituído por 22 alunos, na mesma linha de amostra sem reposição, realizou 

uma exposição opinativa orientada, de influência SWOT, onde indicou os pontos 

positivos e os pontos negativos que associou ao fluxo de entrada de refugiados na 

Europa. Tal como já foi referido anteriormente, estes alunos visualizaram o filme 

“Welcome”, de Phillipe Lioret (2009), tendo sido preenchido e discutido um guião 

de análise fílmica produzido para o efeito. Refira-se que, em ambos os casos, se 

trabalhou com base na dimensão percetiva dos inquiridos.

Em termos de contexto temporal, o trabalho de campo foi desenvolvido no 

segundo semestre do ano letivo de 2015/2016.

Apresentação e discussão de resultados

Relativamente ao primeiro grupo-foco, o objetivo foi o de validar a visualização 

fílmica em contexto de ensino-aprendizagem em contexto de sala de aula, mais 

especificamente no primeiro ciclo (Licenciatura). Verificou-se um equilíbrio de 

género na amostra, cuja média de idades registada foi de 21 anos. 

Em termos de hábitos de visualização fílmica (contexto global), 66 % dos 

inquiridos vê filmes na TV (média de 6 por mês), sendo que 40 % vai ao cinema 

(média de 2 vezes por mês) e 65 % visualiza a partir de downloads da internet (média 

de 10 por mês). Numa escala de 0 (nada importante) a 10 (muito importante), esta 

amostra atribuiu 7,2 de importância ao cinema para ocupação dos seus tempos 

de lazer. A leitura destes dados, permite constatar que os inquiridos têm hábitos 

regulares de visualização fílmica, sendo esta, em grande parte, resultante de escolhas 

intencionais, uma vez que 2/3 da amostra referiu que seleciona os filmes que vê, 

a partir de downloads. Por isso, os alunos estão familiarizados com as tendências 

cinematográficas, assim como acompanharam com bastante facilidade algumas 
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referências a filmes e documentários que foram indicados nas aulas, como reforço 

ou complemento de partes dos conteúdos lecionados sobre riscos antropossociais, 

associados às migrações no geral, e ao fluxo de refugiados na Europa em particular.

Já em contexto académico da cidade, estes alunos são menos assíduos. Na 

vida universitária cultural de Coimbra, só 5 % frequentam o Teatro Académico 

Gil Vicente, 5 % a Casa das Caldeiras (espaço de projeção fílmica da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra) e 2 % assiste ao Festival “Caminhos do 

Cinema Português”. Neste caso, os inquiridos referem que a fraca afluência se deve 

ao fato de não poderem realizar as suas escolhas livremente, uma vez que se trata 

de locais onde a passagem de filmes é temática. Todavia, 37 % destacaram que 

visualizavam filmes e documentários em contexto de sala de aula, tendo destacado a 

importância do ensino universitário para lhes alargar os horizontes fílmicos. 

Tendo em conta as unidades curriculares em que tal ocorre, os alunos 

responderam que a visualização se faz sobretudo na área da geografia (social, 

migrações e na introdução á geografia física), na história e nos estudos feministas, 

aproveitando para reforçar que gostariam de poder beneficiar da análise de mais 

filmes e documentários nas aulas práticas. Justificam esta proposta com o fato de tal 

poder auxiliar na facilidade de compreensão dos conteúdos, no discernimento sobre 

a dinâmica dos casos práticos e na “humanização” da teoria.

Tendo em conta uma base percetiva, e tal como se pode observar no Quadro I, 

a grande parte dos inquiridos concordam totalmente visualização de filmes nas aulas 

lhes permite recordar mais facilmente as aprendizagens de conteúdos, ajudando-

os a entender melhor o que é ensinado. Além disso, permite-lhes “humanizar” 

ou seja, criar alguma empatia com os “visados” em contexto de estudo, pelo que, 

tanto para a temática em concreto, como para outras disciplinas em geral, sendo 

que gostariam de assistir a mais filmes e documentários em contexto de sala de 

aula. Como informação complementar, pode-se indicar o fato de se verificar que os 

alunos tendem a não faltar nos dias em que é feita a apresentação destas imagens 

em movimento nas referidas disciplinas, já que estes referiram que, apesar de terem 

oportunidade de ver os filmes e os documentários fora da aula, o preferem fazer no 

contexto desta, uma vez que lhes faz sentido o enquadramento teórico e prático que 

deriva da visualização.
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Também grande parte discorda do fato de se perder tempo nas aulas com a 

visualização fílmica, ou de se considerar tal uma atividade aborrecida e pouco 

relevante em contexto universitário, pelo que não consideram a ficção como 

QUAdRO I - Perceção dos inquiridos sobre a visualização de filmes e documentários 
nas aulas.

Table I - Perception of the respondents about viewing films and documentariesin class.

A projeção de filmes consome muito tempo das aulas e isso é negativo Padrão de 
concentração

Discordo 
totalmente

Não deveria haver projeção de filmes na universidade porque se trata de fição Padrão de 
concentração

Discordo 
totalmente

Com a visualização de filmes, recordo mais facilmente o que aprendi nas aulas Padrão de 
concentração

Concordo 
moderadamente

É vantajoso porque tenho a possibilidade de rever os filmes em casa Padrão de dispersão

Os filmes ajudam-me a entender o que é ensinado Padrão de 
concentração

Concordo total/
moderadamente

A projeção de filmes motiva-me a vir às aulas Padrão de dispersão

Estou mais concentrado na aula quando vejo um filme Padrão de dispersão

Os filmes ajudam a “humanizar” a matéria dada Padrão de 
concentração

Concordo 
moderadamente

Escolhi esta disciplina porque sabia que iam ser projetados filmes nas aulas Padrão de 
concentração

Discordo 
moderamente

Só faz sentido ver um filme na aula, se houver apoio de um guião Padrão de dispersão

Ver um filme na aula não é correto do ponto de vista didático, pois considero o 
cinema algo lúdico

Padrão de 
concentração

Discordo total/
moderadamente

Ver filmes nas aulas é muito aborrecido Padrão de 
concentração

Discordo 
moderamente

Acho que os documentários são mais válidos do que os filmes em contexto de 
sala de aula Padrão de dispersão

Os filmes são parciais, por isso não são adequados para passar nas aulas Padrão de 
concentração

Discordo 
moderamente

Quando é passado um filme na aula, tenho a sensação que é uma aula perdida Padrão de 
concentração

Discordo 
totalmente

Uma aula expositiva é mais válida que uma aula de visualização de um filme Padrão de dispersão

Gostava de assitir a mais filmes nas aulas Padrão de 
concentração

Concordo total/
moderadamente

Nos testes/exames as questões associadas à visualização de filmes correm-me 
melhor do que as outras questões Padrão de dispersão
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expressão de parcialidade. Isto significa que dão grande importância ao cinema, 

validando-o enquanto forma artística que, aliada a uma visão mais científica da 

realidade, poderá dar pistas de interpretação e colocar em discussão dinâmicas 

hipotéticas associadas a fatos que ocorridos em contexto migratório.

No que diz respeito ao segundo grupo-foco, e tal como já foi referido 

anteriormente, refira-se que estes alunos visualizaram imagens fílmicas associadas 

ao tema dos refugiados na Europa, em concreto o filme “Welcome”, de Phillipe 

Lioret (2009). Trata-se do drama de um jovem iraquiano, que consegue chegar a 

Calais (França), mas não consegue atravessar o canal, para se reencontrar com a 

namorada, que no momento reside e trabalha com a família para o Reino Unido. 

Excluído do território francês em causa, ostracizados pela comunidade local e pelas 

autoridades (ele e os restantes migrantes), o jovem trava amizade com um professor 

de natação, que o ensina a nadar, com o objetivo de transpor o Canal da Mancha. 

Tal acaba por não acontecer, pelo que a jovem acaba por aceitar um casamento 

forçado com um parente já estabelecido no Reino Unido. Este drama dá a conhecer 

toda a dinâmica dos migrantes indocumentados desse ponto crítico de França, que 

procuram “refúgio” na Europa, mostrando o ponto de vista do “outro”. Tal fato ajuda 

a humanizar o fenómeno, criando empatia entre espetador-aluno e a personagem-

migrante, o que é extremamente vantajoso para se discutir os fenómenos de uma 

forma mais completa, mas holística, tendo em conta pontos de vista diferenciados.

Como o objetivo era o de verificar se houve alterações opinativas antes e depois 

da exposição fílmica, foram questionados os alunos sobre os aspetos negativos, 

do ponto de vista dos riscos antropossociais, associados ao fluxo de refugiados na 

Europa, tendo sido obtidos resultados expressivos, como se pode observar na fig. 3.

A questão da insegurança ligada ao terrorismo é algo que preocupa os alunos, 

assim como a fricção social decorrente do choque cultural, que poderá levar a situações 

de inadaptação e até mesmo guetização. O risco do crescimento das tendências 

nacionalistas, dos radicalismos e da xenofobia, assim como a perda de identidade, 

também são preocupações latentes. As diferenças de cultura parecem prevalecer sobre 

outros aspeto, nomeadamente os económicos, tanto que só 6,5 % das respostas é 

que vão ao encontro da concorrência laboral e 7,8 % recaem sobre benefícios sociais 

indevidos, decorrentes de situações de não integração no mercado-de-trabalho. 
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Destaque-se ainda a pobreza associada à crise, assim como a pressão demográfica, 

ambas as respostas com 5,2 % de prevalência, ou seja, os alunos destacaram como 

preocupação o risco do território não conseguir absorver todo o capital humano, tanto 

em termos laborais, como sociais, o que poderá levar ao acentuar de crises económicas 

relacionadas com o fluxo populacional de refugiados, em particular.

Todavia, refira-se que se trata de aspetos que não foram focados diretamente no 

filme. Quanto a isso, a fig. 4 é bastante elucidativa.

Os primeiros aspetos apresentados no gráfico, e que corresponderam à tendência 

de respostas, decorreram da visualização fílmica. Os alunos ficara com a ideia de que, 

conhecendo histórias reais de refugiados se poderá criar um ambiente de tolerância 

e de conhecimento do “outro”, assim como de humanismo e de solidariedade. Por 

outro lado, o fato da história se passar em torno da amizade de dois indivíduos 

de origens culturais e nacionais diferenciadas, leva os inquiridos a discorrer sobre 

os benefícios da multiculturalidade, indo mais além da mera presença de grupos 

diferenciados no mesmo território. Discorreram mesmo em torno das vantagens 

fig. 3 ‑ Aspetos negativos associados aos fluxos de refugiados na Europa.
Fig. 3 - Negative aspects of refugee flows in Europe.

1,3

1,3

2,6

3,9

3,9

3,9

5,2

5,2

5,2

6,5

7,8

7,8

9,1

9,1

11,7

15,6

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Fronteiras fechadas

Tráfico humano

Perda de identidade

Radicalismo

Xenofobia

Nacionalismos

Crise e pobreza

Pressão demográfica

Criminalidade

Concorrência laboral

Choque cultural

Benefícios indevidos

Conflitos sociais

Insegurança

Inadaptação

Terrorismo



91

fig. 4 ‑ Aspetos positivos associados ao fluxo de refugiados na Europa.
Fig. 4 - Positive aspects of refugee flows in Europe.
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Em suma, verificou-se que este tipo de reflexão surgiu decorrente da história 

ficcionada que foi visualizada e analisada, e que conferiu aos inquiridos a capacidade 

de relativizar a situação dos migrantes indocumentados e dos refugiados na Europa, 

dando-lhes a capacidade analítica de olhar para esta questão com uma visão 

pragmática e positiva, que poderá ser muito importante no futuro destes alunos, 

caso venham a trabalhar nesta área temática e a interagir com este tipo de alóctones.

Conclusão 

Tendo em conta a discussão gerada pelo uso das imagens em movimento, e de 

como estas podem levar a uma alteração das preconceções em torno das migrações 

forçadas, pode-se constatar que a geografia é uma área temática de excelência para 

o uso de filmes e documentários em contexto de sala de aula. Tendo em conta 

as diretivas da União Geográfica Internacional, a análise e conhecimento do(s) 

território(s) e das sociedades, de uma forma holística e integrada com diversas 

áreas do conhecimento, pode ser estimulada e coadjuvada pelo cinema, enquanto 

instrumento de trabalho. 

Esta ideia foi corroborada a partir de um estudo de caso realizado com alunos 

universitários, a frequentar unidades curriculares de migrações e riscos, que após 

visualização e análise de um filme temático, realizaram uma avaliação mais positiva 

relativamente à presença do fluxo de migrantes indocumentados e refugiados 

na Europa, o que parece ter contribuído para perceber que é possível mitigar 

determinado tipo de riscos, associados a este tipo de migrações. 

Tal tipo de transferência do conhecimento da academia para os alunos, que em 

pouco tempo se terão tornado cidadãos ativos do ponto de vista laboral, é de grande 

importância em termos sociais, já que se está a contribuir para a preparação de 

futuros profissionais das humanidades e das ciências sociais, áreas essas que poderão 

requerer funções em torno da mediação e de gestão do risco antroposocial.
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Uma vez terminada a leitura desta obra, e tendo em consideração o seu título, 

pode ficar a sensação de que os diferentes capítulos deveriam ter sido organizados de 

forma diferente. Nada mais certo, se a obra tivesse sido concebida para tratar o tema 

em apreço. Todavia, como não foi isso que sucedeu e, por conseguinte, se tivermos 

em conta que ela foi construída de forma inversa, ou seja, partiu da reunião de um 

conjunto de trabalhos que apresentavam uma certa afinidade temática e, através 

dela, procurou estabelecer um elo de ligação que se expressou no título da obra que 

os reúne, a sua publicação passa a fazer sentido.

No entanto, admitimos que poderiam existir outras alternativas e, porventura, al-

gumas delas até mais adequadas, mas porque entendemos que a “Educação”, apesar da 

sua importância para a “Redução do Risco”, tem sido um parente pobre no tratamento 

do tema e em matéria de prevenção de risco, preferirmos este título a outros, como 

forma de não só reforçar essa importância, mas também de alertar para a dimensão que, 

embora não lhe tem sido dada no passado, a educação deverá passar a ter no futuro, 

uma vez que muitas das nefastas consequências das manifestações de risco, poderão 

ser minimizadas, porventura até muito reduzidas e, algumas delas, mesmo evitadas, se 

previamente houver educação, no sentido de ensinar a preveni-las, bem como de ensinar 

a atuar e a autoproteger-se em caso de manifestação dos diferentes tipos de risco. Coisas 

simples que, se ensinadas e treinadas regularmente, poderão evitar males muito maiores.

Por isso, este livro, mais do que um manual de procedimentos, como o título à 

primeira vista poderá sugerir, ele apenas pretende dar um primeiro passo no sentido 

de alertar, através da apresentação de situações concretas e de diversas experiências 

vividas, para diferentes aspetos da vida quotidiana, designadamente atitudes e com-

portamentos que se forem alterados no desenrolar do dia-a-dia, podem contribuir 

decisivamente para a redução do risco.

Ora, se esse é o grande objetivo e se a educação pode ajudar a atingi-lo, justifica-

-se plenamente a publicação deste livro.
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