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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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abstract: The article discusses the importance and possibility of debating the 

issue of environmental risk in the context of studying the spatiality 

of the city in school geography, considering the students' knowledge 

and perception of the living space and environmental risk areas. This 

discussion is based on readings and results achieved in two studies 

of the Institutional Undergraduate Research Program at the Federal 

University of São João del-Rei, from 2015 to 2017.

Keywords: Geography teaching, risk education, prevention.

Introdução

Podemos dizer que vivemos em uma sociedade de risco, devido a diversos pro-

cessos, situações, fatores e relações sociais estabelecidas entre grupos. Portanto, tra-

balhar com a ideia de percepção dos riscos no âmbito da comunidade escolar é 

importante, pois, cria-se um ambiente e práticas de ações para prevenção, na qual 

a atenção se volta para ações que cada um possa assumir, em prol de sua própria 

segurança e do coletivo.

Atento a essa realidade e à importância do conhecimento geográfico na forma-

ção básica para uma “Educação para o risco”, um Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Geografia, Educação e Riscos (GEPEGER) foi criado com o objetivo de estudar e 

discutir o tema riscos e educação, a fim de atender às demandas da sociedade por 

meio de ações, pesquisas e trabalhos na escola. Como resultados, o Grupo de Estu-

dos e Pesquisas possui diversos trabalhos acadêmicos integrados com a comunidade 

escolar, dois desses trabalhos são contempladas neste texto como conteúdo para 

desenvolvimento e discussão do tema “Espacialidade da cidade e do risco ambiental 

no contexto escolar”. A primeira pesquisa investigou a concepção e percepção de 

risco ambiental entre alunos de escola pública através de desenhos, e a segunda pes-

quisou a construção da espacialidade urbana como elemento formador da educação 

geográfica, por meio de fotografias atuais e antigas. Ambas pesquisas, realizadas 

na escola estadual Governador Milton Campos, almejam conhecer os referidos as-
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suntos para, então, a partir delas se pensar e propor conhecimentos e práticas que 

promovam uma “Educação para o risco”, em prol do conhecimento da concepção, 

percepção e prevenção de risco.

A escolha da referida escola e dos seus estudantes como sujeitos se deve à sua 

localização no bairro Matosinhos e ao perfil dos estudantes. O bairro apresenta im-

portância econômica e social na cidade de São João del-Rei, além de ser populoso 

(aproximadamente 20 mil habitantes) e contar com comércio varejista, serviços 

locais diversos e várias atividades culturais e religiosas na Matriz de Matosinhos. 

Além disso, esse bairro apresenta áreas planas situadas entre os rios das Mortes e o 

Água Limpa, afluente do Córrego dos Lenheiros. Parte dessas áreas apresenta risco 

de inundação durante a estação chuvosa. Outro aspecto importante para tal escolha 

são os diálogos já estabelecidos com a direção escolar, professores e os estudantes 

em anos anteriores. 

Os jovens que participaram da pesquisa tinham na época entre 15 e 18 anos, 

estavam no nível Ensino Médio e 11 e 13 anos, os que iniciavam o Ensino Fun-

damental II. A maioria dos alunos é de classe social economicamente considerada 

baixa à média baixa, residem no bairro ou em outros próximos que compõem o 

“Grande Matosinhos”. Os alunos se deslocam até a escola a pé , de bicicleta, ou são 

conduzidos por responsáveis. O deslocamento desse jovens pelo bairro é favorecido 

pela morfologia do terreno, pelas inúmeras ruas e avenidas existentes, pelo conheci-

mento que esses jovens e seus familiares têm sobre a vizinhança e sobre a dinâmica 

social e cultural do lugar. 

Essa experiência com o lugar leva à construção individual de imagens do espaço 

vivido e percebido por meio da cognição, criando uma percepção do ambiente. 

Esta compreende o cognitivo e o emocional, o interpretativo e o avaliativo (Kuh-

nen, 2009) e é inerente a cada ser humano, pois cada um percebe, reage e responde 

de forma diferente tanto às ações sobre o meio quanto às relações interpessoais. 

Para Tuan (1980, p. 4), a percepção “é tanto a resposta do sentidos aos estímulos 

externos, como a atividade proposital em que certos fenômenos são claramente registrados 

enquanto outros são bloqueados”.

A percepção ambiental pode ser entendida como um conceito permeável entre a 

psicologia e a geografia, que possibilita promover a escuta da complexidade de valores 
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e das expectativas das comunidades inseridas em determinado ambiente (Pacheco e 

Silva, 2006), mas, também, pode ser tomada como forma metodológica para apreen-

der o imaginário, os valores e significados que as pessoas e ou população trazem sobre 

o ambiente do qual fazem parte. Para Del Rio; Oliveira (1996, p. 24), “A percepção 

ambiental é um importante campo de estudo para melhor entender as inter-relações entre o 

homem e o seu meio”. De acordo com os autores, devido à baixa qualidade dos espaços 

urbanos, principalmente nas áreas periféricas, é comum entre a população citadina 

manifestações de insatisfação para com o ambiente construído da cidade.

Esta insatisfação foi verificada entre os jovens da referida escola, ao serem so-

licitados a representar sobre a imagem de satélite do bairro e entorno da escola os 

aspectos que deveriam ser modificados no espaço observado. Entre as indicações 

aparecem despoluição dos rios próximos, retirada dos lixos nas ruas e lotes vagos, 

construção de praças, faixa de pedestres, locais de lazer, hospital, aumento da se-

gurança, entre outros aspectos. Na paisagem do bairro, esses aspectos podem ser 

observados e sentidos, seja pela presença ou ausência dos mesmos.

A criança desde cedo se mostra curiosa em explorar o mundo ao seu redor, buscando 

independência para poder desbravar, dentro dos seus limites, o espaço que ela consegue 

visualizar (Callai, 2005). À medida que a criança vai crescendo, sua capacidade de ob-

servar o seu espaço se amplia, pois ela começa a entender as relações sociais que regem 

esse espaço se sentindo parte dele, seja o bairro ou a cidade onde vive.  No fundamental 

I, o estudo do espaço ocorre por meio da leitura do Lugar onde se vive e de lugares dis-

tantes, atento aos elementos e processos da natureza e sociais que compõem a paisagem. 

Portanto, a ação de observar, descrever, comparar e classificar favorece o olhar geográfico 

e a percepção dos lugares. A utilização dessa percepção, vivência e experiência dos alunos 

em sala de aula contribui para tornar o aluno capaz de ler, conhecer e modificar o mun-

do ao seu redor, deixando de ser um mero espectador. Diariamente, através das vivências 

cotidianas e das relações com os objetos e suas funções, produz-se significados, sendo 

portanto, a vivência humana uma (re)significação do espaço (Lopes, 2012).

Os diálogos e discussões realizadas com as crianças e jovens da referida escola 

aconteceram fundamentados no olhar geográfico à luz do estudo da paisagem e do 

lugar a partir da percepção que os mesmos apresentam sobre o espaço escolar e o 

seu espaço de vivência.
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Vale esclarecer que no Brasil os níveis de formação na educação básica com-

preendem o Ensino fundamental I (6 a 10 anos), Ensino Fundamental II (11 a 14 

anos) e o Ensino Médio (15 a 17 anos), para o caso de aluno na faixa etária regular.

Uma vez exposta a origem das informações e dados que compõem este texto e 

indicado o fundamento teórico e metodológico que subsidia a linha de pensamen-

to, reflexão e condução deste, intitulado “Espacialidade da cidade e do risco am-

biental no contexto escolar”, vale comentar os três tópicos que compõem e ajudam 

na organização das ideias relacionadas ao tema proposto, apresentadas neste texto. 

No primeiro são apresentadas e discutidas noções e definições importantes no 

campo do Risco e da Geografia e que podem auxiliar a abordagem do tema risco 

ambiental no contexto do ensino de geografia.  O segundo apresenta e discute os 

resultados da pesquisa referente à concepção e percepção do risco ambiental en-

tre estudantes do ensino fundamental II, os quais apresentam concepções diversas 

quanto ao termo risco ambiental, mas todas relacionadas à abordagem do meio 

ambiente. No terceiro tópico é apresentada e discutida uma segunda pesquisa, com 

estudantes do ensino médio que mostraram conhecer em seu espaço de vivência 

algumas das transformações ocorrida na paisagem do bairro onde vivem, reforçando 

assim o potencial do conhecimento prévio que os jovens levam para sala de aula e 

que pode ser retomado sob o foco da Geografia e dos Riscos, no ensino.

Risco ambiental, Geografia e ensino

Ao termo “risco”, normalmente, está associado a algum contexto, podendo ser: 

natural, social, tecnológico, biológico, ambiental, entre outros. Esses contextos 

são conhecidos na sociedade devido à associação dos mesmos com algum evento 

danoso, que leve à ocorrência de desastre ou catástrofe que atinge a população. Com 

isso, todos os tipos de mídia se utilizam desses fatos, mas sem a devida preocupação 

com a discussão da causa, do processo e do tipo de risco. 

De acordo com Castro (2005), entende-se como risco a viabilidade de ocorrên-

cia de um fenômeno prejudicial ao homem, a existência de uma ameaça, em virtude 

de algum processo que pode ser perigoso. O processo perigoso tem o potencial de 
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causar uma consequência danosa dentro de um espaço de tempo. Mas, para isso, 

necessita-se de elementos sob risco, que podem ser: a população, as edificações, 

atividades econômicas, serviços públicos e infraestrutura do local (Veyret, 2013). O 

aumento das aglomerações cria um ambiente favorável ao estabelecimento do risco 

a partir da geração de elementos sociais vulneráveis à processos perigosos, de origem 

natural e ou antrópica. Pode-se afirmar que as cidades se encaixam nesse contexto. 

Seja na cidade ou no campo, elementos conjunturais e estruturais poderão confi-

gurar uma situação de vulnerabilidade e risco (Castro, 2005). A vulnerabilidade 

pode ser reduzida, assim como os danos e a regeneração das áreas afetadas, desde 

que adotados recursos capazes e qualificados, nos quais se destacam conhecimento 

e competência (Lourenço, 2006). A redução do risco de desastre pode acontecer 

quando comunidades, escolas, Defesa Civil, órgãos públicos e privados passam a 

integrar um sistema de confiança conjunto para ações nas áreas de risco ambiental. 

As ações compreendem conhecer o assunto, identificar o risco, classificar a vulne-

rabilidade, comunicar à população, intervir na área de risco e criar ações para a 

prevenção (Lourenço, 2006).

“O conceito de risco é sutil e isso pode causar certa inseguridade conceitual porque 

por vezes é difícil compreender o momento em que se passa do risco para o perigo e que 

se manifesta através do desastre” (Souza e Lourenço, 2015, p. 33). Diante desse fato, 

é possível observar definições que almejam esclarecer esse conceito. “Risco” é um 

termo que está associado à susceptibilidade, vulnerabilidade e sensibilidade (Dag-

nino, 2007). Sensibilidade no sentido de captar a possibilidade de danos concretos 

ou potenciais. As características que configuram a probabilidade de um evento, 

esperado ou não, acontecer formam a conceituação de risco. Também é necessário o 

elemento antrópico no espaço em que processos e dinâmicas natural e social estejam 

se formando, pois, o risco possui relação direta com a produção social, dentro de 

um período histórico do espaço geográfico. Enquanto o risco está associado a viabi-

lidade de ocorrência de um fenômeno prejudicial ao homem, o perigo é o próprio 

processo potencial de causar uma consequência dentro de um espaço de tempo 

(Castro e Peixoto, 2005).

A noção de riscos ambientais considera a perspectiva social de apropriação e 

produção do espaço pela sociedade e a interação dos efeitos dessa apropriação por 
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meio de recursos tecnológicos e a dinâmica dos fenômenos naturais (Veyret e Ri-

chemond, 2007), revelando a complexidade existente na ideia de riscos ambientais. 

Estes “resultam da associação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes de processos 

naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do território” (Veyret e 

Richemond, 2007, p. 63).

Segundo Lourenço (2006), os riscos se tornaram um elemento comum na so-

ciedade contemporânea. E para que o assunto não seja banalizado, devido a sua 

disseminação equivocada por parte da mídia, acadêmicos e professores de geografia 

devem assumir responsabilidade de comunicadores sociais. É preciso práticas sociais 

integradas que sejam capazes de comunicar, informar e sensibilizar quanto à temáti-

ca Riscos e áreas de riscos. De acordo com Afonso (2015, p. 194-195), para que os 

professores de geografia possam trabalhar com a referida temática, é necessário que 

conheçam “[...] as técnicas de avaliação, mensuração, mapeamento, monitoramento 

e prevenção de riscos provocados por fenômenos naturais, especialmente em áreas mais 

suscetíveis. É importante que os mesmos conheçam a produção acadêmica, científica 

e os materiais paradidáticos relacionados a divulgação dessas informações [...]”. Esse 

conhecimento e habilidade devem ser construídos na formação inicial, no campo 

da Geografia.

A Geografia é uma ciência que possui um “olhar” completo sobre o tema, uma 

vez que discute a organização e produção do espaço pela sociedade, relaciona no 

ambiente os processos naturais e antrópicos, como erosão e urbanização, levando 

em consideração a escala espacial e temporal. E, ainda, a Geografia possibilita "[...] 

localizar-se, para além dos parâmetros geométricos" (Santos, 1996) [...] "favorecer a 

construção do resgate da identidade e da alteridade dos sujeitos e do coletivo, consideran-

do a ideia de lugar e território; contribuir para a construção do sentimento de respeito e 

compreensão da diversidade e das diferenças étnico-culturais e socioeconômicas" (Callai, 

1998; Cavalcanti, 2008). Portanto, pensar a discussão do risco no âmbito da Ge-

ografia é levar em conta as questões que acompanham o pensamento geográfico, 

é problematizar a espacialidade das ocorrências de áreas de riscos ambientais, os 

motivos da maior ou menor vulnerabilidade das pessoas a esses riscos,  como se 

origina o risco e, ainda, é possível questionar a situação do próprio espaço de vivên-

cia, quanto à infraestrutura, saneamento, transporte, saúde, emprego, lazer e tantos 
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outros aspectos (Souza, 2013) que podem influenciar o nível de vulnerabilidade de 

uma população ao risco de ocorrer um desastre.  A Geografia como ciência apresen-

ta instrumental teórico e metodológico que permite observar, pensar, representar 

espacialmente e refletir sobre a espacialidade dos fenômenos, entre esses os riscos 

ambientais, à luz das categorias de análise paisagem, território e lugar.

Na Geografia a paisagem sempre esteve relacionada com o que é visível aos 

olhos. Pela abordagem sistêmica, paisagem é a combinação dos fatores físicos, na-

turais e sociais, é a realidade objetiva que a visão alcança. Pela perspectiva cultural, 

deve-se levar em conta a “percepção espacial”, sendo a paisagem uma relação entre 

o “mundo das coisas e a subjetividade humana” (Lopes, 2012, p. 27). No estudo e 

ensino sobre riscos ambientais uma abordagem não deve excluir a outra, mas devem 

ser consideradas de maneira integradas, pois deve-se considerar tanto a identificação 

e localização dos processos naturais quanto a percepção que as pessoas têm sobre 

esses processos e sobre a relação dos mesmos com a ocupação do espaço expressa 

na paisagem.

Ao considerar a paisagem como categoria favorável para o estudo e ensino sobre 

áreas de riscos, Souza (2013, p. 136) coloca que “as áreas de risco socioambiental 

podem não ser apreendidas inicialmente pela aparência objetiva da paisagem” mas, 

nesta podem existir elementos como “cicatrizes de erosão, de deslizamento, marcas de 

inundações, as quais possibilitam aos olhos do observador, consciente do significado des-

ses elementos, captarem tais áreas no contexto da paisagem”. Ainda segundo a autora, 

esses elementos são entendidos como evidências de processos geomorfológicos que 

ocorrem no/com o relevo sob condições climáticas diversas e que indicam “a pre-

sença de perigos iminentes, que podem ser captados pelo lance de visão sobre a paisagem, 

investigada durante visita em campo e ou o estudo do meio” (Souza, 2013, p. 136). 

Nessa perspectiva, o entendimento sistêmico do espaço e a percepção dos elementos 

que o compõem são mobilizados durante a observação e análise da paisagem, para 

identificação de áreas de riscos.

Território em geografia remete à ideia de poder, de disputas por espaços levando 

à formação de territórios como construção histórica e social. Conforme Raffestin 

(1993) o espaço vem antes de território. Nesta perspectiva, o sujeito ao se apropriar 

do espaço territorializa o mesmo. Ao se produzir um espaço, se produz também 
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diversos territórios que relacionam entre si, podendo ser estabelecidos de acordo 

com a lei ou com acordos entre grupos que habitam determinados espaços (Lopes, 

2008). No caso das áreas de riscos ambientais, estas estão, geralmente, associadas 

ao território dos excluídos social e economicamente do acesso e direito aos demais 

espaços e territórios, cujos condicionantes físico-naturais, infraestrutura e manu-

tenção favorecem um baixo nível de vulnerabilidade da população, então, incluída 

social e economicamente nos territórios urbanos ou rural.  

A ideia de Lugar perpassa por questões de valores humanos, afetividade, perten-

cimento e cultura. Nessa concepção, o espaço se transforma em lugar à medida que 

tem significado para a pessoa.  Para se conhecer um lugar é necessária a criação da 

experiência através dos sentidos, construindo as sensações, percepção e concepção 

no/do espaço (Tuan, 1980). O local do cotidiano das pessoas é carregado de ele-

mentos social e natural e de relações cujos sentido e significado são construídos in-

dividualmente e coletivamente, transformando o local em lugar. Portanto, pode-se 

dizer que o “Lugar é onde vivemos, moramos, trabalhamos, enfim, onde acontece nossa 

vida” (Callai, 2010, p. 30). Se é onde acontece nossa vida é fundamental termos 

percepção de como ela acontece, atento ao modo de vida, às relações socioespaciais 

que dão ritmo e produzem o espaço concebido como lugar de vivência. A percepção 

desse lugar à luz da geografia e da percepção ambiental compreende distanciar-se 

dos sentimentos que se tem pelo lugar para que se possa perceber os processos 

naturais e sociais que compõem e caracterizam o local desse lugar. Dessa forma, a 

identificação e reconhecimento de áreas de riscos ambientais inseridas no espaço de 

vivência podem ser percebidas, assim como a vulnerabilidade ou não que se está em 

determinados locais e lugares.

As categorias de análise como referencial conceitual e, também, conceitos es-

truturantes que permeiam o raciocínio geográfico na leitura do mundo, na análise 

espacial, são contempladas no ensino de geografia por intermédio de conteúdos, 

que devem possibilitar aos estudantes entenderem e interpretarem a realidade da 

qual fazem parte, em diferentes escalas espaciais. Essa perspectiva constitui uma 

das funções sociais da geografia na escola, no âmbito de uma educação, sobretudo, 

para a cidadania. Portanto, a geografia, como conteúdo escolar, assume um lugar de 

destaque na formação do cidadão (Morais, 2011). O conteúdo geográfico consegue 
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integrar temporalidade e espacialidade para compreender os agentes, os elementos 

naturais e as consequências dos processos produtores do espaço e formadores de 

áreas de risco ambiental. 

De acordo com Morais (2011, p. 2), “a Geografia Escolar contribui para que o 

discente compreenda o seu cotidiano com base em análises espaciais”. Entretanto, os 

elementos da Geografia, tidos como de ordem física, costumam ser desenvolvidos 

de forma isolada e desprendida do contexto social, com isso, Morais (2011) destaca 

que a possibilidade de compreender os motivos que levam à ocupação de uma área 

de risco ambiental e porque ela assim se configura, relacionando com o dia a dia 

dos alunos, pode ficar comprometida. Portanto, para que o objetivo do ensino seja 

alcançado, é preciso que as práticas de ensino perpassem por um caminho familiar, 

um caminho que leve em conta a vivência do discente e o seu lugar e, ainda, a inte-

ração entre conteúdos tidos como da geografia física e da humana.

Segundo Souza (2010), no ensino de geografia, durante as discussões sobre ci-

dade e urbano, o relevo como componente do espaço é, na maioria das vezes, citado 

como invisível aos olhos da população e das autoridades, quando o interesse pelo 

espaço físico é político e econômico. Portanto, a importância de se considerar, no 

ensino, a questão da cidade e a interação com os aspectos físico-naturais, em espe-

cial o relevo. Nessa perspectiva, a autora chama a atenção para a dinâmica das ver-

tentes e seus processos que acontecem, apesar de a vertente ser percebida apenas em 

suas partes, identificadas como lote, terrenos, área e porção ocupada da topografia. 

Essa perspectiva vem problematizar o distanciamento e as consequências da falta do 

ensino do relevo no contexto do assunto urbano e cidade.

No caso do estudo do risco natural e ambiental, como conteúdo no ensino de 

geografia, é fundamental considerar os conceitos de riscos, vulnerabilidade e perigo, 

bem como considerar os fenômenos naturais e sociais que acontecem na escala geo-

gráfica em análise, a fim de identificar e entender a existência do processo perigoso, 

das condições estruturais e conjunturais desfavoráveis em um determinado contexto 

espacial e temporal. O entendimento desses processos e conjuntura, por parte do estu-

dante, possibilita-o perceber o fenômeno em desenvolvimento, a situação das pessoas 

e da população mais vulnerável ao processo perigoso. Diante disso, o estudante pode 

ser capaz de questionar o porquê de determinadas áreas serem consideradas de risco 
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ambiental, o porquê a população residir nesses locais; quais elementos naturais, socio-

econômicos e ou políticos contribuem para que essas áreas sejam ocupadas; como e 

quando determinados espaços passaram a ser considerados áreas de riscos; quem e que 

forças sociais e políticas podem intervir nessas áreas em prol de maior segurança para 

a população, entre outros questionamentos à luz da geografia.

É possível, assim, afirmar que o ensino de geografia possibilita [...] ver e ler a 

realidade expressa no espaço geográfico por intermédio do olhar in loco, passando pelas 

diferentes linguagens imagética e cartográfica e, principalmente, problematizar: Onde? 

Por quê? Como? Quando? Quem? referentes ao objeto investigado e, ou problematizado 

(Souza, 2013, p. 135). O ver, ler e problematizar a realidade passam pela leitura 

crítica da paisagem e essa compreende a atenção para os elementos sociais e naturais 

que a compõem, para a relação de interesses políticos e econômicos estabelecida e 

ou imposto entre e por grupos sociais distintos. Dessa relação de interesses em inte-

ração com os elementos físico-naturais formam-se territórios de riscos ambientais, 

principalmente nos espaços das cidades.

O estudante ao conhecer os termos e conceitos ligados à Riscos e ao ser capaz 

de mobilizar o conhecimento e o raciocínio geográfico para a leitura da paisagem 

poderá entender os diversos tipos de risco e estabelecer uma relação espacial que en-

volve os elementos vulneráveis e a magnitude de periculosidade do possível evento 

danoso e consequentemente do risco.  

No ensino, os conteúdos ligados ao campo do Risco e da Geografia como pro-

cessos naturais que passam a ser pensados também como processos perigosos em 

função das condições do contexto geográfico analisado, precisam ser apreendidos 

pelos estudantes para que os mesmos passem a perceber tais elementos e a situação 

espacial.  A percepção compreende um processo mental de interação do indivíduo 

com o ambiente e essa interação se dá através dos mecanismos perceptivos e cogniti-

vos, principalmente quando estimulados externamente (Del Rio e Oliveira, 1993).

Os estímulos externos são inúmeros e entre eles podem-se destacar o conhecimento, 

a informação ou um fato que desperte o olhar e o interesse do indivíduo em sala ou en-

quanto caminha pelo bairro, pela cidade. Portanto, a interação entre conhecimentos geo-

gráficos específicos combinados com os do campo do Risco, à luz da percepção ambien-

tal, constituem uma das medidas de prevenção auxiliar à ação direta, quando necessária.
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Dependendo da situação temporal e espacial em que se encontra a população, o 

indivíduo, a prevenção imediata -  diante um contexto de processo perigoso preste 

a deflagrar uma crise - compreende evacuar o local, deixar o seu lugar temporaria-

mente. A prevenção a médio prazo compreende mobilizar e cobrar das autoridades 

a realização de obras e manutenções nos equipamentos urbanos, a fim de evitar 

danos futuros para a população. Mobilizar forças e poder social para cobrar das ins-

tituições e do poder público competente. Assim como problematizar os tipos e for-

mas de ocupação da terra. Portanto, a prevenção compreende conhecimento, ação 

e mobilização conscientes. Logo, para que possa haver prevenção do risco é preciso 

que exista a percepção do mesmo. Essa percepção pode ser trabalhada no âmbito da 

Educação, em especial na perspectiva da “Educação para o risco”. De acordo com 

a Recomendação n.º 05/2011, do Conselho Nacional de Educação de Portugal 

(CNEP, 2011, p. 294), “A Educação para o Risco é uma componente particularmente 

propícia à educação para a cidadania, pois o risco é algo que – por definição – se parti-

lha. A vida em sociedade nasceu, provavelmente, de uma procura de redução dos riscos, 

de segurança coletiva. [...] A confiança, a solidariedade, a entreajuda, o trabalho em 

equipe, a cooperação, são comumente apontadas como as melhores formas de combater 

qualquer tipo de risco, seja numa escalada de montanha, seja numa situação de catás-

trofe natural ou de desproteção social [...]. Nessa abordagem a Educação para o Risco 

compreende não somente os conhecimentos específicos, mas também a construção 

da noção e ação do trabalho coletivo, da solidariedade entre outros.

A partir das ideias e discussões presentes nos parágrafos supracitados, que fun-

damentam as pesquisas e práticas educativas realizadas no ambiente escolar, o próxi-

mo tópico apresenta e discute os resultados alcançados em pesquisa cujo objetivo foi 

conhecer a percepção de risco ambiental entre estudantes do ensino fundamental I. 

Esse conhecimento possibilitará pensar nas ações e práticas educativas mais perti-

nentes para se trabalhar o assunto risco ambiental no ensino de geografia. O terceiro 

tópico traz a produção de um guia urbano, elaborado a partir do conhecimento e 

percepção de alunos do ensino fundamental II e médio sobre a paisagem do bairro 

onde residem. O guia, produto de pesquisa, constitui, também, um recurso didáti-

co no estudo da espacialidade da cidade e do bairro e poderá auxiliar outras práticas 

educativas voltadas para a espacialidade dos riscos ambientais no bairro Matosinhos.
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Concepção e percepção de risco ambiental entre alunos do 6ºano: discussão 

dos resultados amostrais

A pesquisa teve como objetivo geral o levantamento da situação do ensino e da 

concepção de risco ambiental entre alunos da referida escola. Para alcançar os objetivos, 

foi estabelecido contato direto com os alunos e realizada coleta de dados e informações 

por meio de questionário, organizado com questões abertas e fechadas, com espaço para 

desenhos e representações pessoais, conforme detalhado nos parágrafos a seguir.

Os dados da pesquisa “Concepção e percepção de risco ambiental e área de risco 

ambiental entre alunos da Escola Estadual Governador Milton Campos (Fonte, 

2016) foram obtidos através de um questionário ilustrado que permitiu conhecer 

os indivíduos do 6º ano do Ensino Fundamental. Ao todo, foram respondidos 31 

questionários e desenhos, essa amostra refere-se à todos os alunos do 6º ano da 

referida escola presentes no dia da coleta. Sendo que 58 % das amostras foram com-

postas por meninos e 42 % por meninas. Do total, 71 % dos voluntários tinham 11 

anos, 23 %, 12 anos e 6 %, 13 anos.

O questionário ilustrado foi proposto como instrumento para a obtenção de 

informações à respeito do conhecimento e concepção dos pré-adolescentes sobre os 

termos risco ambiental e área de risco. Esse recurso e linguagem para coleta de da-

dos primários foi composto por duas partes: a primeira compreendeu um conjunto 

de questões representadas em balões de diálogos realizadas por um personagem 

hipotético que “dialogava” com o leitor, no caso os estudantes que responderam a 

tais questões. A segunda parte, era mais lúdica do que a primeira, pois solicitava ao 

estudante elaborar um desenho sobre o assunto.

A partir dos 31 questionários e desenhos foram realizadas várias leituras e análi-

ses do conteúdo presente nas respostas apresentadas, a fim de verificar a concepção 

dos estudantes sobre risco ambiental e área de risco e, ainda, se os estudantes faziam 

alguma relação entre a localização da própria escola e área de risco.

As informações foram lidas e organizadas por conteúdos semelhantes, criando-

-se categorias de respostas - Degradação ambiental (DA); Risco ambiental (RA); 

Risco natural (RN) e Risco Social (RS) - conforme especificado no subtópico “Con-

cepção de risco ambiental”, mais à frente. 
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Para a análise do desenho, considerou-se como suporte a contribuição de Oli-

veira Júnior (2011). Segundo o autor, o desenho, além da fuga da palavra como úni-

ca forma de ex pressão é, também, uma fuga às regras preestabelecidas da lin guagem 

cartográfica, presente na maioria dos mapas dos atlas e livros didá ticos. 

Entre os estudantes, quando perguntados se sabiam o que era área de risco am-

biental, apenas 13% dos jovens disseram saber do que se tratava. Contudo, os que 

disseram saber sobre o tema não tiveram os seus desenhos categorizados como repre-

sentação de risco ambiental, ou seja, apesar de afirmarem que sabiam o significado, 

a representação remetia a outra ideia, como degradação ambiental, por exemplo.

Outra pergunta levantou quantos alunos não sabiam definir o tema, mas que, 

pelo menos, já tivessem ouvido falar. Do total de alunos, 77% não se lembraram 

de ter ouvido esse termo e os 23 % restantes, alegaram ter visto o tema no livro 

didático e na programação da televisão. Em relação a localização da E. E. Governa-

dor Milton Campos, 68 % dos indivíduos alegaram que ela não está em uma área 

de risco, 26 % disseram o contrário e 6 % não souberam responder. Porém, ela se 

encontra inserida, em parte, na planície de inundação do Rio das Mortes, sujeita a 

inundações quando ocorrem chuvas fora da média dos verões.

A segunda fase da coleta de informações usou a produção de desenhos como lingua-

gem que permitiu o aprofundamento do assunto. Pois, conforme Oliveira Júnior (2011, 

p.13) “Ver os desenhos é também ouvir e, sob outra perspectiva, ler”. Portanto, foi pedido para 

que todos representassem no papel o seu imaginário sobre risco ambiental. Todos os 31 

voluntários fizeram suas representações, inclusive os que diziam não saber o significado. Os 

desenhos foram analisados sob dois aspectos, o da organização e forma da representação 

e o do conteúdo contido na representação. Pois, os desenhos estão repletos de conteúdos, 

ou seja, informações, signos e significados presentes na mente do desenhista que apenas 

transfere a sua expressão pela escrita para o desenho (Oliveira Júnior, 2011).

Organização e forma da representação

A metodologia de análise de desenhos, fundamentada em Oliveira Júnior (2011), 

serviu de referência para a avaliação e criação das categorias dos desenhos coletados na 
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pesquisa. A metodologia possibilita mostrar a forma de ver e perceber os desenhos dos 

alunos a partir de traços, cores, organização, intensidade, dentre outros.

De acordo com a organização dos elementos do desenho no espaço (A4) da 

folha de papel, criou-se quatro categorias que representavam a ideia central do 

desenho: Linear, Paisagem, Pontual e Seção. Na Linear, o desenho se configura 

em uma evolução sistemática, direcional e evidencia os estágios de um mesmo 

elemento. Na Paisagem, verifica-se conjunto de elementos conectados em um am-

biente em constante transformação devido à influência humana. Pontual refere-se 

à representação de um único núcleo de elementos ou múltiplos núcleos desconec-

tados e na Seção, o desenho se apresenta de forma seccionada, onde cada divisão 

mostra um exemplo distinto.

Com base no método de Oliveira Júnior (2011), os 31 desenhos (100 %) foram 

categorizados, conforme mostrado na fig. 1. 

A análise mostrou que a categoria Pontual (fig. 2) representou 42 % do total de 

desenhos, com destaque para o excessivo uso do elemento árvore como ponto sim-

bólico do termo ambiental, enquanto que para o risco, apareceram fogo, machado, 

lixo, como símbolos (fig. 2 e 3). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Pontual Paisagem Linear Seção

fig. 1 ‑ Distribuição dos desenhos de acordo com a organização e forma da representação 
em porcentagem (Fonte: Fonte, 2016).

Fig. 1 - Distribution of drawings according to the organization and form of the representation 
in percentage (Source: Fonte, 2016.)
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Sobre desenho, Oliveira Júnior (2011, p.17) diz que, “[...] não cabem regras que 

estabeleçam relações explícitas entre a obra e a “realidade” que ela apresenta. As “regras” do 

de senho são as estabelecidas pela cultura na qual cada desenhista está inserido e elas mer-

gulham-nos na história desta linguagem – do desenho” (Oliveira Junior, 2011, pag. 17).

Outra categoria observada foi a de Paisagem (fig. 4 e 5), em 32 % das amostras. 

Nessa categoria, pôde-se destacar a espacialidade dos elementos que compõem o 

ambiente e a sua dinâmica devido à presença humana.

fig. 2 ‑ Desenho de caráter pontual e de degradação 
ambiental cuja fala da personagem diz: “Cortar 
árvores é bom demais” (Fonte: Fonte, 2016).

Fig. 2 - One-off drawing and environmental 
degradation whose character is saying: “Cutting 

trees is really good” (Source: Fonte, 2016).

fig. 3 ‑ Também categorizada como pontual 
e degradação ambiental 
(Fonte: Fonte, 2016).

Fig. 3 - Also categorized as one-off and 
environmental degradation 

(Source: Fonte, 2016.)

fig. 4 ‑ O desenho representa uma paisagem 
sendo alterada pelo homem através da 

degradação ambiental, com isso, os animais 
fogem do local (Fonte: Fonte, 2016).

Fig. 4 - The drawing represents a landscape 
being altered by man through environmental 
degradation, thus the animals are fleeing from 

the place (Source: Fonte, 2016.

fig. 5 - Categoria paisagem e degradação 
ambiental presente, as legendas dizem: “água 

suja e poluída e com mal odor” e “flores feias e 
murchas” (Fonte: Fonte, 2016).

Fig. 5 - Landscape category and environmental 
degradation present, the captions say: “dirty 

polluted water with bad smell” and “ugly wilted 
flowers” (Source: Fonte, 2016).
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Alguns desenhos (16 %) vieram na forma Linear (fig. 6) nos quais os autores 

elegeram um elemento (mais uma vez a árvore) para mostrar a sua evolução no 

processo de risco, considerado pelos indivíduos. E 10 % dos desenhos foram cate-

gorizados como Seção (fig. 7), pois, no mesmo espaço para desenhar, representaram 

mais de um exemplo de risco que se relacionavam ou que davam mais de uma 

situação como exemplo.

fig. 6 ‑ Desenho de caráter Linear, onde, 
após a poluição da fábrica, a árvore perde 

a vitalidade (Fonte: Fonte, 2016).
Fig. 6 - Linear character design, where, after 
the pollution from the factory, the tree loses  

its vitality (Source: Fonte 2016).

fig. 7 - Representação em forma de Seção que 
ilustra a iminência de um deslizamento de terra 

em duas situações (Fonte: Fonte, 2016).
Fig. 7 - Section representation that illustrates 
the imminence of a landslide in two situations 

(Source: Fonte, 2016).

Concepção de Risco ambiental

A partir da análise dos tipos de elementos (naturais e sociais) representados 

pelos estudantes no desenho, da relação entre esses elementos e dos argumentos 

apresentados pelos alunos quanto a suas representações, foi possível identificar qua-

tro categorias assuntos: Degradação ambiental (DA) -  destaque para a alteração de 

um ecossistema devido a alteração no ambiente, em função da atividade humana; 

Risco ambiental (RA) - existência de um fenômeno da natureza e social associado à 

presença humana e sua interferência nos processos naturais;  Risco natural (RN) - 

fenômeno da natureza que altera o espaço de forma independente da ação humana 

(fig. 7) e Risco social (RS) - fatores de origem social que agridem as pessoas no 

cotidiano (fig. 9). 
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fig. 8 ‑ Categoria RN e a legenda diz: “[...] 
eu desenhei uma área sendo alagada por um 

rio ou enchente” (Fonte: Fonte, 2016).
Fig. 8 - RN Category and caption says: “[...] 
I drew an area being inundated by a river or 

flood” (Source: Fonte, 2016).

fig. 9 ‑ O desenho pontual representa 
um risco social onde ocorre um assalto a 

um armazém e a personagem diz: “Passa a 
grana” (Fonte: Fonte, 2016).

Fig. 9 - One-off drawing represents a social 
risk where there is a warehouse robbery and 
the character says: “Give me your money” 

(Source: Fonte, 2016).

De acordo com os elementos presentes nas representações, observou-se que a 

minoria (3 %) colocou informações e formas que remetessem à ideia de risco am-

biental em sua representação e a maioria (87 %), representou a ideia de degradação 

ambiental, como sendo a de risco ambiental (fig. 10).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Degradação Ambiental Risco Natural Risco Ambiental Risco Social

fig. 10 ‑ Concepção dos alunos em relação à risco ambiental em porcentagem 
(Fonte: Fonte 2016).

Fig. 10 - Students’ conception of environment risk in a percentage (Source: Fonte, 2016).
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As quatro categorias possuem algum tipo de risco envolvido, até mesmo a de-

gradação ambiental, que em algum momento poderá gerar uma situação de pro-

cesso perigoso para uma comunidade, como contaminação, escassez de água, entre 

outros, já que dependemos dos elementos físico-naturais como recursos e meio. 

Porém, a dificuldade se apresentou no momento de definir o termo “ambiental”. O 

termo risco ambiental foi confundido com degradação ambiental, isso representou 

87 % do total das amostras. Nos desenhos foram comuns representações de polui-

ção atmosférica, desmatamento, rios poluídos, ou seja, destaque para as condições 

dos elementos físico-naturais que compõem o espaço geográfico.

Através do questionário inicial e de conversas informais com os jovens da pes-

quisa, pode-se inferir que o resultado elevado (87 %) se deve ao papel da mídia. 

Sabe-se que revistas, jornais, internet, redes sociais e a televisão destacam a degrada-

ção ambiental diariamente, bem como noticiam desastres e eventos danosos com a 

valorização das condições do ambiente e a ação negativa do homem. Como resulta-

do, a população elabora em suas representações equívocos conceituais. 

Além do aspecto da mídia, a questão ambiental é um tema recorrente na escola 

brasileiras desde a década de 1990, quando leis foram criadas e ou passaram a destacar 

a questão do ambiente, seja na perspectiva do planejamento, da conservação e da 

educação ambiental (EA). Esta tornou-se obrigatória em todos os níveis de ensino em 

1999, por meio da Lei 9.795 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), na qual o Art. 1º do Capítulo 1 traz a definição de EA como “[...]  os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Brasil, 

1999). Ainda conforme a Lei 9.795, cabe ao Poder Público “definir políticas públicas 

que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente (Art. 3º, alínea I, Brasil, 1999). Às instituições educativas cabe “promover a 

educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem” 

(Art. 3º, alínea II) e aos meios de comunicação em massa (Art.3º, alínea IV), “colabo-

rar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas 

sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação”.
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Esses resultados reforçam a importância de se conhecer a concepção e enten-

dimento que os alunos da educação básica apresentam sobre a temática risco am-

biental, para que propostas de atividades e práticas possam ajudar a (re)significar as 

noções e trabalhar com a percepção do risco ambiental.

Percurso Urbano no bairro Matozinhos: olhares de alunos da educação básica

A pesquisa “Percurso Urbano no Bairro Matosinhos: proposta para o ensino 

de Geografia, entre os anos de 2016 e 2017”, teve como objetivo investigar e ela-

borar um percurso urbano acompanhado de um Guia no referido bairro para fins 

didáticos, e que pudesse ser utilizado em todas os anos do ensino fundamental II e 

do ensino médio, conforme o interesse do professor. Portanto, realizou-se uma pes-

quisa amostral com 65 alunos da Escola Estadual Governador Milton Campos, nos 

turnos da tarde, 6º e 8º anos do Ensino Fundamental II, e no turno da manhã, 1º e 

3º anos do Ensino Médio respectivamente. A escolha dos grupos foi feita com base 

na disponibilidade de cada professor no momento que a atividade seria realizada e 

cada turma realizou a atividade em horários diferentes. 

O instrumento de coleta dos dados e informações foram 15 fotografias de diver-

sos pontos e edificações, retratando imóveis antigos do bairro Matosinhos, sendo 

alguns já demolidos e outros descaracterizados pela intervenção antrópica e pelo 

tempo. Os estudantes foram convidados a observar as fotografias e a comentar a res-

peitos delas considerando os seguintes aspectos: se eram familiar ou não, a localiza-

ção delas no bairro, se sabiam sobre a história da edificação ou da área fotografada, 

entre outros. Então, os alunos escolhiam alguma imagem familiar e comentavam 

sobre o contraste entre o passado e o presente, indicando razões pelas quais achavam 

que a paisagem urbana havia se alterado com os anos.

Os alunos mais velhos, de 15 a 18 anos, tiveram maior facilidade de identifica-

ção das construções já demolidas, fornecendo inclusive curiosidades e informações 

adicionais sobre as construções do passado. Muitos comentaram que o processo de 

globalização e o aumento populacional tornaram necessário uma maior infraestru-

tura local para comportar os avanços. Em uma das respostas, o aluno de 15 anos, 
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no 1º ano do ensino médio ressalta: “[...] Resumindo, acho que todas as fotos mostram 

como a intervenção humana e o tempo são implacáveis”.

As informações e os comentários dos estudantes foram registrados para análise 

posterior e para auxiliar na produção de um Guia, com base no conhecimento e 

percepção dos alunos sobre os elementos social e natural que compõem o lugar e a 

paisagem observada e comentada. 

Por meio dos procedimentos supracitados nos parágrafos anteriores, foi produ-

zido o Guia de percurso urbano (fig. 11 e 12), o qual propõe e possibilita entender a 

dinâmica do espaço urbano pelo estudo de sua paisagem, levando em consideração 

o conhecimento e a percepção que os usuários desse espaço possuem, já que tran-

sitam pelas ruas diariamente seja para ir à escola, ao mercado ou à casa de alguém. 

O trajeto elaborado contém elementos que são facilmente identificáveis pelas 

pessoas, percorrendo ruas corriqueiras e de fácil acesso. Ao utilizar caminhos com 

os quais os usuários do guia já estão acostumados através de sua relação com o 

lugar, busca-se a ressignificação da paisagem urbana que é tão familiar, destacando 

pontos que passam despercebidos e fornecendo informações que nunca tiveram 

acesso antes. Esse processo, é um meio para se clamar o direito à cidade, tornando 

os cidadãos conscientes do espaço em que vivem e do seu entorno.

A partir das informações levantadas e das pesquisas sobre a história do bairro 

Matosinhos foram destacados 10 pontos no guia, acompanhados de comentários, 

como exemplificado a seguir:  

•	 Ponto 1 - Escola Estadual Governador Milton Campos – Av. Sete de Setem-

bro - A escola Estadual Governador Milton Campos foi fundada em 1974 

ao lado de uma plantação de milho, que atualmente é o Conjunto Habita-

cional Tancredo Neves; 

•	 Ponto 2 - Casarão atrás da Igreja Senhor Bom Jesus de Matosinhos – 

Esquina da Av. Sete de Setembro com Rua Jesus Silva - Esse casarão foi 

uma das últimas construções antigas a ser demolida no bairro. Abrigou a 

Baronesa dos Coqueiros até o início do século XX. Também foi enfermaria 

e aposentos para soldados da Revolução de 1930. Atualmente é um posto 

de gasolina; 
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fig. 11 ‑ Guia de percurso urbano com o trajeto em vermelho, indicando a paisagem 
urbana no passado (Fonte: Nogueira, 2017).

Fig. 11 - Urban route guide with the directions in red, indicating the urban landscape in the 
past (Source: Nogueira, 2017).

fig. 12 ‑ Guia de percurso urbano com o trajeto em vermelho, indicando a paisagem 
urbana no presente (Fonte: Nogueira, 2017).

Fig. 12 - Urban route guide with the directions in red, indicating the urban landscape in the 
present (Source: Nogueira, 2017).
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•	 Ponto 4 - Fábrica de tecidos Matosinhos – Esquina da Av. Sete de Setem-

bro com Rua Eneida Sete Campos - Consta-se que essa fábrica foi o que 

impulsionou as indústrias no bairro. Foi fundada pela tradicional família 

Lombardi em 1937, ficando em atividade até 1949 quando João Lombar-

di, adquiriu outra fábrica, transferindo todas as máquinas para a nova lo-

cação. O prédio vazio passou a ser utilizado para exposições agropecuárias. 

Atualmente é um prédio comercial, abrigando várias lojas.

•	 Ponto 7 - Estação Chagas Dória – Rua Bernardo Guimarães -  No-

meada em homenagem ao diretor local da Rede Ferroviária Oeste de 

Minas, Dr. Francisco Manoel Chagas Dória e inaugurada em 1908, 

mesmo ano em que foi inaugurado o ramal ferroviário Cidade – Ma-

tosinhos com cinco horários semanais e oito aos domingos e feriados. 

A população fazia uso do trem para chegar ao centro da cidade para 

fazer compras, resolver assuntos pessoais, passear. Também era possível 

ir para Barbacena de trem, e a estação no Matosinhos era um dos pon-

tos de parada. Atualmente o uso da famosa Maria Fumaça é turístico, 

sendo um passeio até Tiradentes. A estação Chagas Dória está abando-

nada, e recentemente iniciou-se um projeto de restauração do espaço 

para instalação de posto policial.

Na perspectiva da cidade/bairro como lugar de vivência dos estudantes, onde 

as relações sociais e os processos produtivos acontecem, é possível entender que a 

produção de seu espaço “[...] é feita com a participação dos habitantes, obedecendo 

suas particularidades e diferenças” (Cavalcanti, 2002, p. 49). É possível, também, 

discutir com os estudantes o seu papel de agente formador do espaço, compreen-

dendo-o como “fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto 

de símbolos e campos de lutas” (Corrêa, 1999, p. 9).

No ensino, a representação da temática cidade/urbano em um guia com 

pontos e trechos significativos para os estudantes se relaciona com a impor-

tância da formação de cidadãos conscientes do processo de construção da 

cidade e de seu lugar no espaço, considerando assim, o aluno como sujeito 

do processo de ensino-aprendizagem, já que este faz da cidade o seu lugar de 

vivência cotidiana.
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O Guia como um recurso didático é uma ferramenta que ao apresentar o 

contraste entre passado e presente, proporciona o entendimento da história, da 

organização e funcionalidade do espaço atual, tornando o aluno consciente e crí-

tico diante das transformações ocorridas e em curso. A medida que a cidade vai 

se modificando, sua história é registrada no tempo, se perdendo ao longo das 

gerações. Essa história é um patrimônio cultural dos habitantes e merece ser estu-

dada. O guia pode ajudar no “reconhecimento das transformações que ocorreram no 

trajeto escolhido, acompanhando as mudanças vivenciadas pela sociedade [...]” (Gelpi 

e Schäffer, 1998, p. 114). 

Durante o levantamento das informações e a produção do guia, pôde-se per-

ceber que os alunos são capazes de perceber as alterações na paisagem e de sugerir 

motivos que possam explicar esse processo. E, ainda, demonstram conhecimentos 

sobre práticas sociais espaciais que podem ser retomadas para se discutir a forma-

ção de áreas de riscos ambientais, quando relacionadas a outros aspectos: processos 

físico-naturais, vulnerabilidade social, condições da infraestrutura urbana e sanea-

mento básico, entre outros. Esses aspectos podem ser representados espacialmente 

no formato de guia, adotando a mesma metodologia utilizada para a elaboração do 

guia do percurso urbano. 

Conclusões

As referidas pesquisas, intituladas “Concepção e percepção de risco ambien-

tal e área de risco ambiental entre alunos da Escola Estadual Governador Milton 

Campos)” e “Percurso Urbano no Bairro Matosinhos: proposta para o ensino de 

Geografia”, apresentaram resultados que reforçam a necessidade de se trabalhar a te-

mática riscos no contexto da geografia escolar. Entre esses resultados valem destacar: 

a falta de clareza entre os termos risco ambiental e degradação ambiental entre os 

estudantes; associação de risco ambiental às ações dos homens sobre a natureza com  

ênfase na poluição dos recursos naturais; a ideia do homem como agente destruidor 

do ambiente, o qual é concebido, por alguns alunos, como natureza composta pela 

flora e fauna; o reconhecimento das modificações da paisagem ao longo do tempo 
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e conhecimento e memória das construções antigas hoje substituídas por outras 

edificações, entre os jovens do ensino médio, entre outros. 

Os resultados mostram também a importância do conhecimento prévio que 

esses jovens trazem para dentro da escola, a partir dos quais é possível (re)significar 

noções, conceitos e discutir a produção e organização do espaço à luz dos do enten-

dimento dos processos naturais e antrópicos que contribuem para a geração de áreas 

de risco ambiental e social, entre outras. 

A presença da palavra ambiente entre os alunos do 6º ano da Escola Estadual 

Governador Milton Campos remete fortemente à ideia de elementos físico-naturais 

e a presença humana na maioria dos desenhos. Esse fato mostra que a atenção está 

sobre os impactos negativos das atividades humanas sobre os elementos da natureza, 

como se o risco existente fosse para os elementos físico-naturais e não para as pesso-

as, a população. Esse fato revela que ações futuras para a prevenção de riscos passa, 

primeiramente, pela construção da noção de riscos, no qual quem está vulnerável é a 

sociedade, a população, as pessoas. 

O ensino de geografia deve possibilitar que os alunos levem para a sala de aula 

suas experiências adquiridas nos lugares de vivência para que aprendam a perceber 

seu espaço geograficamente, estando consciente do que está ao seu redor. O meca-

nismo de percepção do risco é o mesmo da percepção do espaço urbano, partindo 

do desenvolvimento mental do aluno em criar relações e de interpretar o ambiente. 

Ao se viver a cidade/bairro e estar disposto a observar e prestar atenção em detalhes, 

cada dia é uma descoberta nova, percebe-se novos elementos antes imperceptíveis, 

compreende-se a dinâmica do lugar e aos poucos, entende-se aquele espaço e o seu 

papel de agente construtor e modificador do mesmo.

O estudo da cidade/bairro possibilita internalizar a capacidade de observa-

ção e interpretação, formando um sujeito ativo e consciente dos seus direitos e 

deveres no espaço, podendo, assim, desenvolver a percepção e, posteriormente, 

atitudes para prevenção dos riscos presentes no espaço de vivência, percebidos 

na paisagem.
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