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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. 
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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: Este trabalho analisa a percepção do risco ligado a deslizamentos em 

duas comunidades da Região Metropolitana da Grande Vitória (ES, 

Brasil). A literatura aponta que, no debate sobre risco e relocalização, 

existem fatores racionais bem como psicológicos e emocionais relacio-

nados ao que pode se considerar o “apego” ao território. Empregou-se 

questionário semiestruturado aos moradores das comunidades, com o 
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objetivo de alcançar através das respostas, a compreensão dessas duas 

comunidades a respeito da questão do risco, com essa metodologia, 

desenvolvida com base em um conjunto ordenado de perguntas 

que iniciavam desde questões preliminares, a exemplo do tempo de 

moradia e chegando as questões que importam a compreensão do 

risco, a exemplo da segurança nos períodos chuvosos. Os resultados 

apontaram para vários fatores perpassando a percepção de risco: a 

relocalização e a permanência dessas populações em áreas consideradas 

de risco, que revelam desde a questão do vínculo já estabelecido até 

a ausência de políticas públicas setoriais mais eficazes e integradas, 

buscando atender as suas necessidades básicas e alocá-las em outros 

locais que ofereçam a mínima segurança e, por fim, a pequena preo-

cupação de que outros desastres possam se repetir. Ademais, tornou-se 

evidente com a interpretação dos dados tabulados no questionário, 

a existência de laços diferentes entre as duas comunidades, o que 

pode estar ligado ao fator temporal, tendo em vista que o desastre 

no Alto Tabuazeiro ocorreu na década de 80. 

 

palavras ‑chave: Desastres, relocalização, vulnerabilidade, percepção, risco.

abstract: This paper analyzes the perception of landslip risk in two commu-

nities in the Greater Vitória Metropolitan Region (ES, Brazil). The 

literature points out that the debate about risk and relocation involves 

rational as well as psychological and emotional factors related to what 

can be considered "attachment" to the territory. A semi-structured 

questionnaire was applied to the residents of the communities in an 

effort to understand of these two communities regarding the issue 

of risk. This methodology was developed based on an ordered set of 

questions that began from preliminary questions, such as the length 

of residence, and arrived at issues that matter to the understanding 

of risk, such as safety during rainy periods. The results indicated 
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Introdução 

As chuvas de dezembro de 2013 no Espírito Santo/ES (Brasil) trouxeram para 

o centro de discussão um tema delicado e essencial: a relocalização das populações 

em situação de risco. Muitas vezes, estes territórios são onde elas têm suas raízes, sua 

identidade, seu sentimento de pertencimento, sua cultura. Ou seja, existem fatores 

racionais, mas, também, psicológicos e emocionais que estão relacionados ao “apego” 

ao território em que se localizam. Acredita-se que o conjunto de tais fatores foram 

se instalando com o tempo, com o processo de construção da própria história do 

indivíduo ou da família ou, até mesmo, da própria comunidade, o que teria levado ao 

fortalecimento de raízes e da identidade individual, familiar, como, ainda, territorial.

 É com esta realidade que a Defesa Civil do ES, bem como os outros atores 

estatais envolvidos na redução de risco de desastres, se depara tanto no momento de 

uma emergência quanto no processo de gestão de risco. As famílias vivendo em áre-

as de risco são, em alguns casos, obrigadas a evacuar, deixando para trás “uma vida”, 

uma história construída com o esforço do trabalho quotidiano, muitas vezes, com 

ajuda de vizinhos e de parentes. Esse cenário demanda daquele ator estatal uma es-

several factors that pervade the perception of risk, the relocation 

and the permanence of these populations in areas considered to be 

risky. They range from the issue of an already established link to 

the absence of more effective and integrated public sector policies 

designed to meet their basic needs and move them to other places 

that offer at least minimum security, and finally, the low level of 

concern that other disasters may recur. In addition, it was evident 

from the interpretation of the data tabulated in the questionnaire 

that there are different ties between the two communities, which 

may be related to the temporal factor, given that the disaster in Alto 

Tabuazeiro occurred in the 1980s.

Keywords: Disasters, relocation, vulnerability, perception, risk.
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trutura capaz de responder adequadamente o que, no caso brasileiro, em geral, não 

ocorre (Valencio e Valencio , 2011), ainda mais que a percepção de risco envolve 

a subjetividade tanto do indivíduo quanto da comunidade (Valencio et al., 2009 ; 

Mendonça et al., 2014). Assim, a questão do desastre coloca no contexto do debate 

desta pesquisa diferentes viéses do risco ( Beck, 1992; Douglas, Wildavsky, 2012).

Algumas questões surgem diante desse cenário: quais seriam os fatores que 

poderiam estar interferindo para que as populações vulnerabilizadas tenham re-

sistência à mudança de situação geográfica diante do fato de que moram em uma 

área de risco? Ou seja, o que existiria em seu imaginário que as fazem, muitas 

vezes, preferir conviver com o risco do que sair dessa área para irem morar em 

uma área mais segura? Uma hipótese que poderá ser levantada é a influência da 

percepção que as populações têm do risco que pode levar à resistência a mudança, 

no caso, a relocalização. 

Como forma de encontrar algumas reflexões sobre os questionamentos acima, 

torna-se necessário entender que o desencadeamento da urbanização no ES nas 

últimas do século XX, a qual acompanhou o processo de desenvolvimento indus-

trial brasileiro de natureza tardia visto que o país é área periférica do capitalismo 

industrial. O processo de urbanização da Região Metropolitana da Grande Vitória 

(RMGV) se caracteriza por ser desordenado, com baixo acesso aos bens básicos e 

serviços essenciais, revelando uma baixa gestão do Estado (M. P. Siqueira, 2010; R. 

Mattos, 2011; R. Matos, 2015). Esse processo contribuiu para o processo de cons-

trução da vulnerabilidade de comunidades (Marandola e Hoga, 2011; Marandola e 

D’Antona, 2014)  situadas, assim, em territórios socioambientalmente vulneráveis 

na medida em que elas ocupam áreas naturalmente instáveis (T. Da Silva Rosa et 

al., 2016) que, na legislação brasileira, são, muitas vezes, classificadas como áreas 

de preservação permanente/APP (Brasil, 2012). Esse é o caso das duas áreas de es-

tudo dessa pesquisa: o bairro Itapoã, em Vila Velha, localizado à margem do Canal 

da Costa, hoje, mais conhecido como “valão” devido ao alto grau de poluição por 

lançamento de esgoto in natura (T. G. Monteiro, 2016); e o Morro do Macaco, no 

bairro de Alto Tabuazeiro, em Vitória, área de maciço rochoso com declive aproxi-

mado de 50 % (Matos, 2015). A partir daqui, o texto se refere às duas comunidades 

como sendo Itapoã e Alto Tabuazeiro.
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Assim, essa pesquisa busca compreender a percepção dessas populações vulnera-

bilizadas pelo processo de desenvolvimento capitalista industrial tardio sobre se ve-

rem em situação de relocalização. Procurou-se identificar os fatores (sejam materiais 

ou imateriais) que estão em jogo para que essas populações, vivendo em situação de 

risco e impactadas por eventos meteorológicos intensos, se percebam como estando 

“mais seguras” convivendo e morando em áreas de risco em especial, nos municí-

pios de Vitória e Vila Velha, localizados na RMGV, no Estado do Espírito Santo, 

Brasil. Para a realização dessa pesquisa foi utilizado um questionário, o qual aplica-

do nas áreas de estudo. O questionário foi adaptado da pesquisa M. Mendonça et 

al. (2014), realizada no bairro de Maceió, em Niterói (Rio de Janeiro,Brasil). Em 

cada uma das áreas de estudo da presente pesquisa, foram envolvidos dez morado-

res escolhidos aleatoriamente, considerando uma variação na idade dos moradores. 

O questionário foi composto por doze perguntas objetivas, apenas uma questão 

“aberta”, a qual foi categorizada para facilitar a análise dos dados. Por último, os 

dados foram analisados a fim de obter as respostas para as questões da pesquisa.

Caracterização socioambiental das áreas de estudo 

As áreas estudadas se localizam nos municípios de Vitória e Vila Velha, situadas 

na Região Metropolitana da Grande Vitória (fig. 1), sendo que Vitória é a capital do 

estado, sendo limitada ao norte pelo município de Serra, a leste pelo Oceano Atlân-

tico e a oeste pelo município de Cariacica. Vila Velha localiza-se, imediatamente, 

ao sul da capital, sendo separada desta apenas pelo estuário do Rio Santa Maria e 

limitado a oeste pelo município de Cariacica, e ao sul pelo município de Guarapari 

e a leste pelo Oceano Atlântico. 

Vitória é uma ilha do tipo flúvio-marinha que conta com uma população esti-

mada para o ano 2016 de 359.555 habitantes (IBGE, 2010), fazendo dela a quarta 

cidade mais populosa do estado. É considerada a segunda capital com o maior 

IDH do Brasil (0,845), atrás apenas de Florianópolis no estado de Santa Catarina, 

possuindo um PIB per capita de R$ 60 592,00, o mais alto entre todas as capitais 

brasileiras (IBGE, 2016). Possui uma área total de 96,536 km², sendo que mais de 
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40 % dessa área e coberta por morros de grande inclinação e seu maciço central, o 

morro da Fonte Grande, possui 308,8 m de altura (Fonte: Vitória bairro a bairro). 

A área estudada na cidade de Vitória foi o bairro Tabuazeiro (fig. 2) que pertence à 

região administrativa IV (bairro de Maruípe), um bairro com padrões de qualidade 

de vida abaixo da média da capital (Vitoria, 2013), de ocupação antiga, com uma 

população de 6 946 habitantes (dados da prefeitura de Vitória), área de 1,29 km², 

situado na encosta do morro da Pedra dos Dois Olhos (Matos, 2015). 

Itapoã, localizada no município de Vila Velha, possui uma população estimada 

em 479.664 habitantes (IBGE, 2010) do ano 2016), fazendo dela a segunda cidade 

mais populosa do estado, atrás apenas do município de Serra (também na RMGV). 

Vila Velha foi a primeira capital do estado, sendo de ocupação muito antiga, datan-

do de 1535 (M. Sathler et al., 2015). Com um IDH de 0,800 (considerado muito 

elevado), é o segundo maior IDH do estado (IBGE, 2010) e possui um PIB per 

fig. 1 ‑ Mapa mostrando a localização das cidades de Vitória e Vila Velha 
(Espírito Santo, Brasil).

Fig. 1 - Map showing the location of Vitória and Vila Velha 
(Espírito Santo, Brazil).
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capita de R$ 21 914,19 (IBGE, 2013). Possui uma área territorial de 210, 067 km², 

com alguns morros margeando o estuário do rio Santa Maria, ao norte do muni-

cípio. A área estudada em Vila Velha é uma região que margeia o Canal da Costa 

(fig. 3), no bairro de Itapoã, pertencente à região administrativa do distrito Sede, 

que é uma região “menos favorecida” dentro desse bairro considerado de padrão 

socioeconômico mais alto (Vila Velha, 2013). 

Levando-se em consideração o processo de ocupação desordenado, evidenciado 

nesta pesquisa, assim como a análise das características socioeconômicas das popu-

lações que ocupam essas duas regiões áreas de estudo, fica evidente que ambas as 

comunidades podem ser consideradas como áreas tendo características de vulnera-

bilidade socioambiental.

Clima e Geologia de Vitoria e Vila Velha

O Sudeste brasileiro, área onde se situa o Espírito Santo (ES), sofre influência 

de mecanismos de circulação atmosférica que controlam as características climáticas 

da área em estudo. De acordo com Mendonça e Dannioliveira, 2007, são eles: Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), principalmente, no verão, as passagens 

das frentes frias, principalmente no inverno, e a Zona de Convergência de Umidade 

(ZCOU) bem como a influência das massas de ar, tais como a Tropical Atlântica 

(MTA), a Equatorial Continental (MEC) e a Polar Atlântica (MPA).

O regime de chuva, de temperatura, de direção dos ventos e de umidade 

da área em estudo é influenciado pela circulação atmosférica bem como de ou-

tros elementos climáticos, tais como a maritimidade e a latitude que têm papel 

importante na característica climática do local. Assim, a RMGV apresenta: (1) 

temperaturas com tendência a serem elevadas em função da localização de ambas 

os municípios em uma zona de média latitude, com média anual de 23°C em Vila 

Velha e 24°C em Vitoria; (2) o regime de chuvas é irregular, com  inverno com  

estação seca e o verão muito úmido, com registros de grandes volumes de chuva 

em alguns dias da estação (Correa, 2011, Mendonça; Dannioliveira, 2007) como 

foi o caso em 2013. Numa análise cruzando dados sobre a vazão e a precipitação 
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fig. 2 ‑ Imagem aérea com simulação em 3D do bairro de Alto Tabuazeiro, Vitória, ES 
(Fonte: Google Earth, 2016).

Fig. 2 - Aerial view with 3D simulation of the neighborhood of Alto Tabuazeiro, Vitória ES 
(Source: Google Earth, 2016).

fig. 3 ‑ Imagem aérea com simulação em 3D da área onde foi realizada a pesquisa no bairro 
de Itapoa, Vila Velha, ES (Fonte: Google Earth).

Fig. 3 - Aerial view with 3D simulation of the neighborhood of Itapuã, Vila Velha, ES  
(Source: Google Earth).
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dos últimos quarenta anos, Deina e Coleho (2015) afirmam que os eventos de má-

xima de vazão da bacia do rio Jucu, a qual pertence o território de Vila Velha, tem 

influencia da zona de convergência do Atlântico Sul.

Pode-se dividir os municípios de Vitória e Vila Velha em quatro grandes unida-

des geológicas. Quanto aos componentes litológicos dessas unidades, pode-se citar 

as rochas sedimentares, rochas cristalinas e os depósitos consolidados fluviais e ma-

rinhos. Essas unidades são a Suíte intrusiva do Espírito Santo, o Grupo Barreiras, 

o Quaternário marinho e aluvionar, esses dois últimos compartimentos sendo mais 

presentes no município de Vila Velha (Radambrasil, 1983). A seguir, encontra-se 

uma breve descrição destas unidades:

1. A Suíte Intrusiva Espírito Santo possui as seguintes características: faixas de 

biotita gnaisse e kinzigitos, faixas de gnaisse migmatizados, granitos e grano-

dioritos. Essas rochas datam de um intervalo de 450 a 600 MA (milhões de 

anos), caracterizando a sua formação no Ciclo Brasiliano e apresentam ca-

racterísticas bastante variadas, tais como coloração entre cinza média e rosa 

claro, granulação média a grosseira, com tipos porfiroblásticos abundantes. 

Esse compartimento representa quase que a totalidade da Ilha de Vitória e 

pequenos núcleos no município de Vila Velha (Radambrasil, 1983).

2. O Grupo Barreiras forma um pequeno núcleo apenas ao sul de Vila Velha, 

e é caracterizado por pacotes de rochas sedimentares, com minerais de gra-

nulometria muito mal selecionada, devido a sofrerem curto transporte, da-

tando do Mioceno ao Plioceno (mais ou menos 5 M.a.) (L. Bricalli, 2011).

3. O Quaternário Marinho formado por sedimentos marinhos é composto basi-

camente por areais de quartzo, de cores esbranquiçadas e amareladas, de gra-

nulação fina a grosseira, mal selecionada. Resultam do retrabalhamento das 

ondas que quebram na costa, e são depositadas em linhas de costa formando 

os cordões litorâneos, que são antigas linhas da costa (Radambrasil, 1983).

4. O Quaternário Aluvionar é proveniente dos acúmulos de sedimentos em 

diversos ambientes, desde aluvionares até lagunares, sendo mais frequentes 

ao longo do litoral. Os materiais constituintes são cascalhos, areias e siltes. 

Esses dois compartimentos são mais presentes no município de Vila Velha 

(Radambrasil, 1983).
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Antecedentes de desastres nas áreas de estudo

Ao analisar o contexto histórico das regiões estudadas, tona-se marcante a ocupação de 

modo irregular ocorrida a partir das décadas de 60 e 70, enquanto umas principais causas 

que justificam a ocorrência dos desastres, adicionando, ainda, outras questões como a falta 

de conhecimento da própria população, a respeito das áreas que estão sendo habitadas. 

Neste caso,  é por assim considerar que o processo de ocupação desordenada e orientado 

pelo princípio ecônomico, apresenta consequências irreparáveis no que se refere a perdas 

de bens imaterais, processo esse que é caracteristico nas duas regiões que, em decorrência 

do desenvolvimento econômico, contribuiu para que essas populações fossem “empurra-

das” para áreas que, na realidade, não deveriam ser habitadas (Matos, 2015).

Tendo por base esse histórico, com questões socioambientais, na década de 1980, 

o bairro de Alto Tabuazeiro (Vitória) sofreu com as fortes chuvas que atingiram todo o 

Espírito Santo. Durante a madrugada de 15 de janeiro de 1985, ocorreu um desloca-

mento de 80 toneladas de solo e rochas soterrando mais de 40 pessoas (fig. 4). Outras 18 

pessoas foram retiradas ainda com vida e enviadas a hospitais locais, sendo que algumas 

ainda viriam a morrer no hospital. Outras 47 pessoas foram encaminhadas para outras 

unidades de saúde com ferimentos decorrentes do deslizamento (Gazeta, 1988).

Esse evento foi e é marcante para a cidade de Vitória, tendo em vista a quan-

tidade de pessoas que vieram a óbito e sofreram lesões em decorrência do mesmo, 

ressaltando, ainda, o impacto atinginfo uma população que já vivia em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Nessa magnitude, esse delizamento foi o único 

registrado na cidade desde então tal como Matos (2015) ressalta em sua pesquisa. 

Isso vem justificar a escolha dessa área para a pesquisa.

Em Vila Velha, os problemas de inundações e alagamentos são constantes, ocor-

rendo, com certa frequência, nos casos de chuvas mais intensas no verão, principal-

mente, pelo fato do muncípio estar situado sobre uma planície de inundação (Dei-

na e Coelho,2014). Tal fato desencadeia transtornos de diversas ordens na cidade 

reportados pela mídia local e nacional. O bairro de Itapoã é, em geral, um dos mais 

atingidos por esses alagamentos, principalmente, para aqueles que moram perto do 

valão que corta o bairro,  o qual é uma retificação do rio da Costa (Monteiro, 2016). 

É nas margens desse canal onde se situa a área de estudo dessa pesquisa.
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Construção de risco frente à ocupação urbana desordenada e a perspectiva 

da relocalização

De acordo com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 

(UN-Habitat), a população urbana foi multiplicada por cinco entre 1950 e 2011 

no mundo todo. É um problema que fica cada dia mais preocupante devido ao cres-

cimento das cidades em regiões metropolitanas, fazendo com que a população pro-

cure cada vez mais áreas, na maioria das vezes, consideradas “livres” – em geral, por 

serem áreas verdes, ou seja, “cheias” pela base biogeofísica, não tendo, ainda, valor 

de mercado. De qualquer maneira, essas áreas são passíveis de serem ocupadas. No 

entanto, o crescimento populacional das grandes metrópoles provoca uma situação 

que pode ser preocupante quanto ao uso e ocupação do solo em áreas naturalmente 

de riscos à ocupação humana (como no caso das APPs). Esta situação é agravada, 

sobretudo, pelo constante desmatamento em áreas sujeitas à fenômenos como  ero-

são, assoreamento, enchentes, inundações e deslizamentos de terra, ameaçando a 

população local (Desastres naturais, 2012). Essa forma de ocupação, desordenada, 

fig. 4 ‑ Jornal a Gazeta do dia seguinte a ocorrência do deslizamento (Fonte: Jornal A Gazeta).
Fig. 4 - Newspaper A Gazeta from the day after the landslip 

(Source: Newspaper A Gazeta).
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vai contribuir para a ocorrência dos desastres, de modo que a prevenção vem a ser 

um elemento a ser considerado na redução do risco de desastres.  M. B. Mendonça 

e R. Pinheiro (2012) reconhecem que essas medidas de prevenção são, em geral, 

adotadas pelo ator estatal tal como na citação que se segue, chamando a atenção 

para que, em maioria, são obras estruturais e não ações educativas (M. Mendonça 

et al., 2016).

 “os desastres provocados por deslizamentos no Brasil vêm se dissemi-

nando com o aumento de sua quantidade, magnitude e extensão territorial 

afetada. Como consequência, têm-se perdas materiais e de vidas humanas 

e graves danos sociais devido a desabrigados e desalojados. A diretriz co-

mumente adotada para a redução desses desastres consiste basicamente na 

execução de obras de engenharia para a recuperação de encostas atingidas 

ou para a prevenção de novos eventos” (Pinheiro, 2014 p. 28).

Entretanto, a ocupação desordenada nos grandes centros urbanos em regiões 

de desenvolvimento tardio e periférico não é só provocada pela ocupação de áreas 

suscetíveis ao desastre pelas de populações de baixa renda. O que se observa em 

alguns municípios, como em Vila Velha, é que a classe mais alta procura, também, 

esses locais e isso, geralmente, pela paisagem natural, a “vista” privilegiada como é 

o que ocorre no Morro do Moreno (M. Sathler et al., 2015). Ambas ocupações al-

teram o ambiente com obras e edificações, muitas vezes, sem grande planejamento. 

Protegidas por lei ambiental nacional, as áreas de preservação permanente (APPs) 

apresentam uma dinâmica natural própria onde o risco é lhes são inerente, podendo 

ser potencializado quando da instalação de habitação humana sem qualquer consi-

deração dessa dinâmica ou da estética ambiental. O Código Florestal (Brasil, 2012) 

estabelece diretrizes para a legislação estadual e municipal no sentido de impedirem 

a ocupação de tais áreas. Essas áreas de risco são áreas consideradas impróprias ao 

assentamento humano por estarem sujeitas a riscos naturais (devido a dinâmica 

local) e/ou decorrentes da ação antrópica. Por exemplo, margens de rios sujeitas a 

inundação, florestas sujeitas a incêndios, áreas de alta declividade (encostas ou topos 

de morros) com risco de desmoronamento ou deslizamento de terra, áreas contami-

nadas por resíduos tóxicos (Desastres Naturais, 2012).
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Nas grandes cidades, o meio ambiente pode ser apreendido como sendo a base 

biogeofísica sobre a qual se instala o urbano. Atualmente, esse meio ambiente sofre 

com muitos problemas, principalmente devido à ação humana, a exemplo da polui-

ção do ar e da água, alteração de cursos naturais de rios e córregos, desmatamento, 

extinção de animais entre outros. A ocupação irregular das margens de rios, por 

exemplo, é uma das principais causas de assoreamento dos corpos hídricos e, con-

sequentemente, contribuem para a ocorrência de inundações (Desastres naturais, 

2012; M. A. Deina e A. Coelho, 2014). Há, ainda, os problemas urbanos deriva-

dos pela omissão do poder público como a falta de saneamento básico, transporte, 

construções irregulares, que interferem, diretamente ou indiretamente, na vida das 

populações e que podem levar ao “risco” (F. Pinheiro, 2014). 

Observa-se, assim, que a base biogeofísica urbana passa por significativas mo-

dificações na medida em que o ser humano se relaciona com o espaço que ocupa. 

Este espaço, ao ser modificado, estrutura novas mudanças, intervindo na sociedade. 

É nesse contexto de meio ambiente urbano, o qual emerge da “[…]. relação entre 

sociedade que se organiza nas cidades e o meio ambiente […]” (F. Pinheiro, , 2014, 

p.26), que se situa o foco desse trabalho : a percepção das remoções por populações 

vulnerabilizadas. Acrescenta-se, ainda, que:

“A política de remoções tem sido usada reiteradamente pelos gestores públicos 

como justificativa de proteção social da vida dos afetados pelos desastres. Além de 

atingir um grupo social específico, os vulneráveis, excluídos do processo de desen-

volvimento brasileiro, revela o que Valencio (2010) tem chamado de crueldade 

institucional, num quadro de atuação repleto de violência e violação de direitos” 

(F. Pinheiro, 2014, p. 28).  

Diante disso, nota-se que a questão da política de relocalização, adotada pelo Poder 

Público, revela, de certo modo, as mazelas vivenciadas por essas populações que, alijadas 

do “processo de desenvolvimento”, se veem sem outra opção e se instalam em áreas que, 

legalmente, não deveriam ser habitadas, mas que seja por ausência de fiscalização ou por 

inexistência de políticas públicas de habitação popular que busque resguardar a uma 

moradia digna, tornam-se áreas de moradias constantes e precárias por força de serem 

desvalorizadas pelo mercado imobiliário local (T. Da Silva Rosa et al., 2016). 
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A situação de relocalização chama atenção para a questão da prevenção dentro da 

abordagem da gestão de risco. Na prevenção aos desastres, inúmeras medidas podem 

ser adotadas, de natureza estrutural ou não estrutural. As medidas estruturais podem 

ser eficientes em alguns casos. Entretanto, muitas vezes, são inviabilizadas pelo seu 

alto custo já que se traduzem na execução de obras muitas vezes complexas e de gran-

de porte. As medidas não estruturais se referem ao planejamento e controle do uso do 

solo de modo que sejam atribuídos a cada área usos compatíveis com as características 

físicas locais (declividade, tipo de solo, configuração da rede hídrica, etc.); bem como 

a ações de educação para a redução de risco de desastres (RRD) que podem contri-

buir para a conscientização das populações vulnerabilizadas sobre a situação em que 

vivem (M. Mendonça et al., 2016). A relocalização da população dessas áreas de risco 

não deve ser vista, pelo poder público, como uma primeira opção, assim evitando 

futuras perdas materiais e imateriais. Sendo de responsabilidade dos órgãos públicos 

na legislação brasileira, essa relocalização deve, por sua vez, ser revestida de um pro-

cesso avaliando o risco de desastre e tomando as medidas cabíveis. O problema ocorre 

quando esses órgãos nem procuram implantar programas de educação para RRD nem 

oferecem um lugar “compatível” como aqueles da residência anterior, - seja por meio 

de moradia própria definitiva ou mesmo com o auxílio de um vale-aluguel temporário 

para o morador usar enquanto não tomam medidas definitivas. (Sienna, 2014). Neste 

caso, esses fatores, contribuem para que muitos moradores não aceitem ser removidos 

de seus locais. Durante as entrevistas para esta pesquisa isso foi constatado, entre ou-

tras considerações como relatado a seguir:

Percepção de risco perpassada pela relocalização: resultados e discussões 

Em função da perspectiva qualitativa da pesquisa, foram realizadas entrevistas 

com vinte moradores, sendo dez em cada área pesquisada tendo sido, mais espe-

cificamente, priorizados entrevistados habitando áreas de maior risco nas duas lo-

calidades, que no caso do Alto Tabuazeiro é denominado de alto risco. No bairro 

de Itapoã, em Vila Velha, a população residente às margens do Canal da Costa; e 

no bairro de Alto Tabuazeiro, os residentes em área de alto risco de acordo com o 
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mapeamento do Projeto Terra Mais Igual do muncípio de Vitória ( Matos, 2015)1. 

O instrumento possibilitou se chegar aos resultados discutidos abaixo. 

Parte do instrumento buscou-se fazer uma caracterização dos respondentes 

quanto a diferentes aspectos. Com relação ao tempo de residência na área da pesqui-

sa, em Itapoã, a grande maioria (70 %) reside há mais de 12 anos no local, todos em 

casa própria, os outros 30 % residem entre 8 e 12 anos no local. Já em Alto Tabua-

zeiro todos os respondentes (100 %) residem há mais de 12 anos, em casa própria. 

No bairro de Itapoã, foi relatado que a grande maioria dos moradores ocuparam 

essa região nos anos 80, muitos incentivados, pelo chefe do executivo à época, que 

facilitou a ocupação dessa área de risco, tal como ocorreu em vários outros bairros 

de Vila Velha. Sobre a faixa de renda mensal da família do entrevistado, evidenciou-

-se uma grande diferença socioeconômica nos dois bairros. Em Itapoã, 90 % ganha 

até R$ 1,500,00 por mês e 10% entre R$ 1,500,00 e R$ 3,000,00. Já em Alto 

Tabuazeiro, 70 % tem entre R$1,500,00 e R$3,000,00 seguido de até R$ 1,500,00 

(20 %), e mais de R$ 3,000 (10 %). É interessante atentar para o fato de que Alto 

Tabuazeiro é um bairro localizado em área considerada “periférica” de Vitória. Já 

Itapoã, é um bairro de classe média alta em Vila Velha, porém a população entrevis-

tada se situa numa area que foge totalmente desse padrão do bairro, sendo de classe 

mais baixa até que Alto Tabuazeiro. A partir da tabulação desses dados, a ideia foi 

caracterizar as duas comunidades,especialmente, no que consiste as questões socieo-

econômicas da população ocupante das áres de risco, sem, contudo, interpretar tais 

dados, mas apenas traçando um panorama que serve para a compreensão à luz do 

que ensina a literatura (Beck, 1992; Douglas, Wildavsky, 2012).

Sobre o motivo que trouxe o respondente a morar no local, optou-se por ser 

uma pergunta aberta, dando oportunidade do morador responder livremente as suas 

razões. Em Itapoã, a grande maioria (70 %) falou que é por que a casa é própria (pro-

1 Conquanto o número de entrevistados possa parecer reduzido, essa quantidade se justifica em 
decorrência do número de moradores que, residem de fato, em áreas consideradas de alto risco, 
no caso das duas comunidades, observando de modo mais específico que essa é a metodologia 
utilizada pelo Projeto Terra Mais Igual, que tem por finalidade mapear a área de risco no município 
de Vitória/ES, considerando ainda o fato de que o Alto Tabuazeiro é apenas uma parte do bairro, 
onde o risco relativo a deslizamento de terras e deslocamento de rocha é maior considerando as 
qualidades das edificações.
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vavelmente, são pessoas que vieram morar junto aos pais), outros responderam que 

já nasceram no local, gostam do bairro ou até mesmo atrás de novas oportunidades 

- nesse último caso, cabe lembrar que o bairro se situa próximo ao centro da cidade 

ou é de fácil acesso à capital, Vitória. Já em Alto Tabuazeiro, 40 % respondeu que já 

nasceu no local, 10 % citou que é por conta da casa própria (10 %), 20 % casamento, 

20 % morar com os pais, e, por fim, 10 % novas oportunidades. Em ambos os bairros, 

o preço do aluguel parece não ser um fator importante para os respondentes. 

Quanto a pergunta sobre quais seriam as coisas que o entrevistado mais gostava 

no bairro, o morador podia citar mais de uma opção ou nenhuma. Em Itapoã, 70 % 

citaram os vizinhos como sendo o que mais gosta e também a segurança (50 %), 

tranquilidade (20 %), proximidade a locais como supermercado e escola (40 %), 

natureza (10 %) e infraestrutura (10 %). Em Alto Tabuazeiro, tranquilidade foi o 

mais citado (40 %), seguido de segurança (30 %), casa própria (30 %), proximidade 

(10 %), infraestrutura (10 %) e natureza (10 %). É interessante observar que em 

Itapoã os vizinhos são citados bem acima de todas as opções, o que parece indicar 

uma forte relação com a comunidade. Isso foi constatado durante as entrevistas na 

conversa com os respondentes, onde a grande maioria contou sobre como eles se 

ajudam em dias de chuva forte, seja avisando uns aos outros sobre a subida água do 

valão ou minimizando as consequências pós-chuva forte. Essa ajuda mútua entre 

vizinhos não foi observada nas respostas dadas pelos moradores do Alto Tabuazeiro. 

Essa situação corriqueira pode ter influenciado a criação desse “laço” entre os vizi-

nhos em Itapoã.

Em contraposição a pergunta acima, uma outra indagava os moradores sobre 

o que menos gostavam no bairro, quando, também, poderiam citar mais de uma 

opção nesta questão. Em Itapoã, 100 % dos entrevistados responderam que não 

gostavam dos problemas relacionados as chuvas, o que pode ser explicado por ser 

um problema recorrente todos os anos, até mais de uma vez ao ano. Essa resposta 

foi seguidapela falta de infraestrutura (30 %) e violência (20 %) – nesse último caso, 

esse dado se contrapõe com o acima citado sobre o que mais gostam no bairro ser a 

segurança e tranquilidade. Já em Alto Tabuazeiro, a maioria dos respondentes (40 %) 

citou que eram a violência e os problemas relacionados as chuvas, seguido de falta 

de infraestrutura (30 %), falta de transporte (30 %) e até que não havia nada que 



145

não goste no bairro (10 %). A falta de infraestrutura ou de transporte bem como a 

violência e, mais, os problemas relacionados aos impactos de eventos de pluviosi-

dade são aspectos que apontam para falta de políticas públicas setoriais integradas.  

A pergunta sobre qual seria o problema que mais afetava a família do entrevis-

tado no dia a dia não surge em primeiro lugar problemas como os relacionados à 

chuva, mas, sim, são apontados problemas do cotidiano. Em Itapoã, a falta de di-

nheiro foi o mais citado (70 %), seguido de problemas com chuva (60 %), doença 

(20 %) violência (10 %) e outros (10 %). Por essa região de Itapoã possuir uma 

faixa de renda baixa, isso explica o porque a falta de dinheiro ser o problema mais 

citado. Já em Alto Tabuazeiro, a violência e a falta de dinheiro foi citado pela maioria 

(40 %), seguido de problemas com a chuva (20 %), e doença (10 %). A diferença 

percentual entre os bairros quando se trata de problema de impacto da chuva se 

deve, possivelmente, ao fato de que, em Itapoã, a comunidade vive às margens do 

rio da Costa, altamente poluído, o qual, nas grandes chuvas de dezembro 2013, 

deixou a população com vários prejuízos e exposta à doenças durante vários dias.

A pergunta sobre se o entrevistado já tinha sido afetado ou se conhecia alguém 

afetado por problemas relacionados às fortes chuvas, se reforça a diferença de per-

centual da questão anterior, evidenciando o quanto os eventos de pluviosidade im-

pactam os moradores do rio da Costa. Em Itapoã, 100 % dos entrevistados respon-

deram que conheciam, o que é um fato visto que todas as casas situadas na rua onde 

foram realizadas as entrevistas são afetadas diretamente com os alagamentos. Já em 

Alto Tabuazeiro, 50 % responderam que sim e 50 % responderam que não, devido 

ao fato de apenas haver a pequena probabilidade de ocorrer novamente deslizamen-

tos. Cabe ressaltar, no entanto, que a maioria da população morando, hoje, dessa 

área não presenciou o acontecimento de deslizamentos na década de 80.

A sétima pergunta procurou saber se o morador considerava o local em que 

morava seguro quanto a ocorrência de problemas relacionados às chuvas. Em Ita-

poã, 100 % dos moradores responderam que não se sentiam seguros. Já em Alto 

Tabuazeiro, 80 % responderam que não e apenas 20 % que sim. O percentual em 

Itapoã é devido ao fato de que todas as casas se situam de frente ao valão do rio da 

Costa, o qual, em qualquer chuva um pouco mais forte, inunda toda a rua e entra 

nas casas. Já em Alto Tabuazeiro, a percepção de que sua residência está sujeita a ris-
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co é muito menor, talvez por conta dos moradores não sofrerem com alagamentos e 

os deslizamentos terem ocorrido a muito tempo e a maioria não ter vivenciado algo 

parecido desde então – podem ser algumas hipóteses explicativas.

A oitava pergunta era qual era sobre qual era o problema da área quando chovia. 

Em Itapoã, 100 % citou alagamento como sendo o problema. Em Itapoã esse resul-

tado já era esperado devido a rua ser totalmente plana e sem nenhuma encosta por 

perto que pudesse levar ao risco de um deslizamento de terra. Já em Alto Tabuazeiro 

os deslizamentos foram citados por 50 % dos entrevistados, seguido de nenhum 

problema (40 %) e alagamentos (10 %), isso evidencia que nem todos tem noção 

do risco a que estão exposto, visto que o bairro de Alto Tabuazeiro todo pode sofrer 

algum dia um tipo de deslizamento de terra, inclusive alguns moradores citaram 

que os órgãos públicos fizeram vistoria e não condenaram a residência, o que pode 

explicar essa “segurança” que eles sentem em relação ao risco.

Diante desse quadro, uma pergunta sobre qual seria motivo para o entrevistado 

continuar morando no local se justifica. Em Itapoã, 80 % dos entrevistados citou a 

casa própria como o motivo de ainda continuar no local, seguido de falta de dinhei-

ro para mudar para outra área (30 %) e da presença da vizinhança e outros (10 %). Já 

em Alto Tabuazeiro a maioria (50 %) citou que gostava do bairro, seguido de falta 

de dinheiro para mudar e moradia própria (20 %) e vizinhança (10 %). A moradia 

própria conta bastante para ambas comunidades e contrasta com a falta de dinheiro 

para se mudar para outro bairro, o que implicaria não só de um desapego da casa, 

muitas vezes, auto-construída, mas de um novo investimento, com certeza, alto a 

ser feito. Apesar de tudo, a vizinhança aparece como um fator contribuinte para se 

continuar convivendo no local. 

A décima pergunta procurou saber se o morador tivesse outra opção de local 

para morar, se ele sairia do bairro. Nas duas regiões, 60 % dos entrevistados dis-

seram que sim, os outros 40 % disseram que não. É interessante observar que, 

em Alto Tabuazeiro, alguns moradores citaram que sairiam do bairro se fosse para 

morar em algum lugar mais baixo visto que a topografia elevada do bairro é citada 

como um incômodo pra quem precisa se locomover sem automóveis. Surpreende 

essa percepção justo numa área sujeita a deslizamentos. Durante as entrevistas tam-

bém foi relatado que, para alguns, já foi oferecida a opção de relocalização, pelos ór-
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gãos públicos, para outro local, mas a maioria aceitaria apenas sob certas condições, 

como por exemplo, a localidade da nova moradia, distância até o centro e outros.

Essa disposição em se mudar para outro bairro é confirmada numa última per-

gunta visou obter informações sobre se o entrevistado aceitaria ou não ser removido 

pelos órgãos públicos, como defesa civil, em caso da sua moradia ser condenada 

como de risco. Em Itapoã, 70 % disse que aceitaria contra 30 % que não aceitaria 

enquanto que, em Alto Tabuazeiro, 80 % dos respondentes aceitaria ser removido. 

Esses números revelam alguns aspectos a serem apontados, De um lado, a maioria 

dos entrevistados se dispõe a serem removidos, talvez como única opção, histori-

camente dada, pelo poder público tal como a literatura aponta (F. Pinheiro, 2014; 

N. Valêncio 2010). No caso do Alto Tabuazeiro, quando do desastre na década de 

80, foi dada à população em situação de risco ou que haviam perdido suas casas  

uma (única) opção, pelo poder público: se mudarem para um bairro de periferia 

situada em um outro município da periferia da RMGV (Matos, 2015). Por outro 

lado, mesmo expostos, recorrentemente, ao risco de transbordamento do valão do 

rio da Costa e a invasão das águas dentro de suas residências nos períodos de chuvas 

de verão, um percentual maior de moradores de Itapoã aceitacontinuar convivendo 

com essa situação de risco se comparado com os moradores de Alto Tabuazeiro, 

esses últimos expostos a possíveis deslizamentos, os quais não têm ocorrido nos 

últimos eventos extremos de chuvas de verão registrados no ES. 

Mesmo que seja um percentual menor se comparado com os que aceitam ser 

removidos, uma questão emerge diante desse dado: o que poderia estar “segurando” 

esses moradores no local apesar dessa rotina de enfrentamento com os problemas com 

chuvas fortes, ou seja, a suscetibilidade ao risco como rotina? Com base no que foi 

exposto acima, um dos fatores que pode influenciar é a boa convivência com os viz-

inhos, o forte laço criado entre os moradores, de solidariedade, de referência apesar da 

suscetibilidade ao risco de perda material e de exposição à doenças entre tantos outros 

problemas apontados por eles mesmos nas respostas dadas acima. Durante as entrev-

istas, foi citado por alguns moradores da comunidade de Itapoão que a relocalização 

já havia sido proposta pelo ator estatal. No entanto, o local proposto para instalá-los 

seria na região da Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha, provavelmente, no 

bairro de Jabaeté quando as unidades foram entregues em final de 2015.
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Várias pontos podem ser levantados para se compreender esse cenário de RRD em 

comunidades vulnerabililzadas como é o caso da de Itapoã, em especial. Tendo em 

vista a percepção de risco dos entrevistados, o que se observa é que ela é perpassada 

pela questão da relocalização. Tal evidência vem complexificar a discussão sobre a per-

cepção considerando que o que é colocado em jogo é a sobreviência – sim, aceita-se a 

relocalização diante de certas condições.  Em seguida, a opção dada de relocalização se 

remete, assim, por exemplo,ao que é divulgado pela própria Prefeitura Municipal de 

Vila Velha quanto ao tamanho das unidades habitacionais se comparado ao tamanaho 

das casas próprias na comunidade de Itapoã. Tal como anunciado no início de janeiro 

pelo novo prefeito, “O empreendimento Praia dos Arrecifes II será construído na Avenida 

Linhares, em Terra Vermelha. Cada unidade habitacional terá 47 metros quadrados e será 

composta por dois quartos, sala, cozinha e banheiro”. As dimensões das unidadespodem 

ser um fator desfavorável. Além disso, esse bairro também sofre com alagamentos, 

com o agravante de se situar muito mais afastado do centro da cidade se comparado 

com Itapoã,bairro muito bem localizado e bem central da cidade. A comunidade 

entrevistada em Itapoãestá muito próxima de comércio local, de shopping center, da 

praia, sendo bem servido de transporte público. Terra Vermelha é um bairro que car-

rega um  estigma de violência tão forte ao ponto de seus moradores evitarem dizer que 

moram lá quando procuram trabalho. É lá onde estará sendo construido um conjunto 

do programa federal “Minha casa, minha vida” (Praia dos Arrecifes II).No entanto,o 

bairro de Terra Vermelha e vizinhaça se encontram localizados sobre área considerada 

de APP por ser área de restinga, portanto, não passível de uso e ocupação do solo pela 

legislação brasileira. 

O que os dados revelam é que a percepção de risco é perpassada por fatores 

outros que acabam sendo mais relevantes para a população local do que o risco pro-

priamente dito. Assim, omo citado anteriormente, os moradores de Alto Tabuazeiro 

aceitariam serem removidos mais pelo fato do incômodo da topografia do bairro do 

que pelo risco de deslizamentos futuros. Apesar dos resultados obtidos nesse estudo 

sobre o bairro Tabuazeiro, Matos (2015) salienta que a relocalização de área de ris-

co, nesta localidade, parece ser feita sem contudo ter sido discutida com sujeitos, as 

famílias que seriam as maiores interessadas pelas suas vidas e sua sobrevivência. Isso 

ocorre, também, em Itapoã. A relocalização não se remete a discussão maior, de fun-
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do, buscando conhecer a posição do outro, esses sujeitos que não têm, muitas vezes, 

voz para publicizar os problemas com os quais convivem (T. Monteiro, 2016). Isso 

não ocorreu e não ocorre hoje. Sendo perpassada pelo espectro da relocalização, de 

uma relocalização sem diálogo com os Sujeitos vulnerabilizadas, essa percepção de 

risco parece tornar-se um componente que reforça a injustiça socioambiental em 

que vivem, por décadas, essas populações. Injustiça essa produzida pelo processo de 

desenvolvimento tardio e periférico que têm no Estado e nos grandes empreendi-

mentos industriais e imobiliários os grandes atores da governança territorial.

Conclusão

A partir dessa pesquisa, tornou-se evidente o contexto complexo sobre o debate 

da percepção de risco em áreas urbanas onde moram populações vulnerabilizadas 

pelo processo de desenvolvimento capitalista tardio e periférico. Neste caso, a pre-

ocupação com a moradia em área de risco só vem confirmar o entendimento de 

que a inserção de moradores em áreas ditas impróprias, adicionando-se a outras 

questões, contribuem para a ocorrência de desastres não por conta simplesmente 

das características dessas populações, mas devido a omissão do Estado em assumir 

o seu papel na governança da redução de risco de desastres (RRD). Assim, apesar 

das duas comunidades estudadas, em Itapoã e no Alto Tabuazeiro, elas revelam um 

problema socioambiental complexo que trás o espectro da relocalização e da perma-

nência para o centro da RRD.

Diante disso e com base nas entrevistas realizadas nos bairros de Itapoã e Alto 

Tabuazeiro, constata-se uma diferença bem significativa nas respostas dos entre-

vistados nas duas áreas. Por exemplo, quando perguntado sobre o mais gostavam 

no bairro, concluindo-se que os moradores de Itapoã têm laços mais fortes com os 

vizinhos do que os moradores de Alto Tabuazeiro, o que, nesse último caso, pode 

indicar o distanciamento nas relações na comunidade devido a ser uma ocupação 

feita mais recentemente devido ao desastre da década de 80. 

Quando perguntados sobre o que não gostavam no bairro, todos os moradores 

de Itapoã citaram os problemas relacionados as chuvas, já em Alto Tabuazeiro só 
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foi citado por somente 40 % dos entrevistados apesar da área ter um impacto desse 

tipo de evento o que pode provocar deslizamentos. Uma outra grande diferença a 

ser ressaltada aparece na pergunta voltada para saber se o entrevistado já havia sido 

afetado ou conhece alguém que foi afetado por problemas com a chuva: em Itapoã, 

todos citaram que sim o que não ocorre no Alto Tabuazeiro, onde apenas metade 

dos entrevistados respondeu afirmativamente. 

Algumas respostas podem ser explicadas pelo fato de que os moradores entrevis-

tados da comunidade de Itapoã sofrem, de modo recorrente, com os alagamentos e 

inundações e, isso, mais recentemente quando houveo último evento meteorológico 

extremo em 2013. O mesmo não ocorre no Alto Tabuazeiro, onde, afinal, poucos 

respondentes presenciaram os deslizamentos de terra nos anos 80, o que lhes da 

uma falsa sensação de que isso não é mais um problema. O que se chama atenção, 

nesse caso, é a questão da memória do desastre. Esses dados trazem para dentro do 

debate sobre percepção de risco a questão da memória do desastre como elemento 

que pode influenciar tal percepção.

Quanto a segurança, nota-se um fato curioso em Alto Tabuazeiro, que, apesar 

do problema do risco não ser premente para a maioria dos respondentes, eles re-

conhecem, na sua maioria, que não se sentem seguros no bairro devido a possíveis 

deslizamentos ocorrerem. Quando perguntados se iriam para outra localidade se ti-

vessem essa opção, um percentual considerável dos entrevistados responderam afir-

mativamente, o que também parece ser contraditório. Afinal, se tem uma situação 

supreendente, onde a maioria não se sente seguro, mas não quer sair do bairro. Para 

finalizar, foi perguntado se aceitariam ser removidos pelos órgãos públicos em caso 

de condenação do imóvel, em Itapoã 70 % disseram que sim e no Alto Tabuazeiro 

80 %. Com esse resultado, surge uma pergunta: porque os moradores de Itapoã, 

mesmo sendo todos afetados por problemas que põe em risco sua segurança, nem 

todos aceitariam ser removidos? Em Alto Tabuazeiro, pode-se inferir que possa ser 

pelo fato de ser, ainda, uma possibilidade de “algo-vir-a-acontecer” (o deslizamen-

to), mesmo sendo um problema “mais grave” que em Itapoã, pois, afinal, se fala de 

um deslizamento de massa que poria em risco a vida desses moradores. Em Itapoã, o 

alagamento “não põe” em risco de vida tal como no Alto Tabuazeiro, ao menos mo-

mentaneamente, apesar de sabermos que tais alagamentos trazem riscos de doenças 
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tais como dengue, zika, leptospirose entre outras. Ou seja, a percepção de risco dos 

entrevistados parece ser bastante complexa e flexibilizada diante, principalmente, de 

opções dadas pela relação estabelecida com o ator estatal, por exemplo. Esse ator co-

loca como posta a opção da relocalização para essas populações vulnerabilizadas. O 

caso do Alto Tabuazeiro revelou isso no passado como citado anteriormente. Com a 

comunidade de Itapoã, parece que a percepção míope de risco, por falta de acesso a 

conhecimentos e informações, torna-se um elemento que poderá ser usado no jogo 

de poder da governança territorial. Afinal, nota-se que a relocalização desses mora-

dores, não pode ser enfrentada de modo simples, levando-se em consideração que 

não são apenas os aspectos materiais que estão envolvidos, pois o fator que se revela 

de maior preocupação, é efetivamente,  refletir sobre o modo como esses moradores 

poderão restabelecer os seus vínculos, uma vez que, em vista de possíveis desastres, 

faz-se necessário políticas públicas setoriais que estejam integradas visando o respei-

to ao diálogo com essas populações enquanto sujeitos com demandas e vozes que 

nem sempre são escutadas. Seja pela remoçã,o seja para permanência o que vale res-

saltar é que eles estejam ocupando áreas que reúnam condições socialmente dignas, 

justas e ecologicamente sustentáveis.
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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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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: 
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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, 
experiências e 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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